
Gál Ferenc

KERESZTÉNYSÉG MISZTÉRIUM NÉLKŰL?

Az amerikai és angol protestáns egyházak teológusai között elindult
egy irányzat, amit általában az "Isten halála teológiájának" neveznek. A
szemlélők még azon vitáznak, vajon csupán irodalmi vszenzációról van-e
szó, vagy komoly vallási krízisről? Egyelőre ugyanis inkább az irodalmi
jelenség lephet meg bennünket. A nehezen lelkesedő angolok között pél.
dául John H. T. Robinson könyve (Honest to God, 1963) az első nyolc
hónap alatt 350 ezer 'példányban fogyott el, az Egyesült Államokban pe
dig Harvey. Cox könyve (The secular City, 1966) több, mint 250 ezer pél
dányban. Az érdeklődés mindenesetre azt rnutatja, hogy a szerzők olyan
témát feszegetnek, ami benne vian a levegőben s amit az olvasók a sa
játjuknak éreznek.

Az "Isten halála" a modern filozófiában először Nietzschénél jelent
kezik. A kereszténység Istenével szemben eddig csak a bűnös, gyenge,
megváltásra szoruló ember állt. Amikor, azonban az ember ráébred ön
értékére, erejére, szabadságára, hatalmi képességeire, akkor az Isten
meghal számára. Az említett protestáns teológusok azonban nem ebből

a szellemből táplálkoznak. A kereszténységet mint szociológiai jelensé
get vizsgálják, s úgy találják, hogy az egyre inkább csak halvány ve
tülete vagy talán csak karikatúrája annak, aminek lennie kellene. A val
lás az élet felszíni jelensége lett, nem irányítja belülről a közösséget. a
megrajzolt istenkép nem vonzza az embereket. Az Isten halálának teoló
gusai úgy látják, hogy az egyházak hagyományos tanítása és lelkipász
tori módszere egy letűnt kor terméke volt, ami teljesen idegen a mai
kor gY1ermek'eszámára, tehát új megoldásokat kell keresni, Természe
tesen figyelembe kell vennünk, hogy a protestáns egyházakban nincs
olyan tanítóhivatal; mint a katolíkus vallásban, következésképpen tekin
télyileg megszövegezett hittételek sincsenek. A Hegel filozófiájára tá
maszkodó Thomas Altizer (A keresztény ateizmus evangéliuma, 1966)
meg is állapítja, hogy egy végérvényesen megállapított kinyilatkoztatás
nem egyeztethető össze a vallás történeti életével. A történelemben a
fejlődéssel együtt változik mindenn~ az értelme és értéke.

Profán vallás Krisztus társaságában

A ma már világszerte vitatott teológiai irányzatot, mint a keresz
ténység szekularizációjából fakadó problémát, tulajdonképpen a német
evangélikus lelkész, Dietrich Bonhoeffer fogalmazta, meg: a. náci kon
centrációs táborból írt leveleiben. Öt magát 1~45. április 9-én kivégez
ték, leveleit azonban később kiadták Widerstand und Erqebunq (ellen
állás és önmegadás) címmel. Bonhoeffer míndeníéle emberrel össze
került a táborban. Sok társát látta szenvední, meghalni s közben azt ta
pasztalta, hogy Isten és a vallás nem olyan probléma számukra, mint azt
egy teológus a hite és tanulmányai alapjángondolná, A közömbösség okát
abban véli megtalálni. hogy a hagyományos istenfogalom kiüresedett, el
vesztette jelentését. A kereszténység története folyamán úgy beszélt Is
tenről, mint a világ titkainak magyarázatáról és az emberi elégtelenség
kiegészítőjéről. A mai ember viszont tudománya alapján eligazodik a 'IIi
lágban, az életben, s filozófiailag sem tudja igazolni azt az űrt a lélek
ben, amit állítólag csak Isten tölthetné ki. Az egyház az a hely volt,
ahová az ember a yilág rosszasága elől menekült, Az egyház befelé élt,
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saját intézményeit állandósította, nem tárult ki a világ felé, ezért egyre
nagyobb Iett a szakadék közte és a mai felfogás között, A teológusok
inkább a létet magyarázták: lsten Iétét, Jézus Krisztus kilétét, a meg-·
váltás, megigazulás, örök élet mibenlétét, de kevés figyelmet szenteltek
annak azaMivitásnak, amellyel Isten a történelemben tevékenykedik.
Karl Barth ugyan sokat újított, de Bonhoeffer szerint ő is túlságosan
elvont, a lehetőségek világában marad és nem konkretizálja a keresz
tény feladatot. A feladat körülbelül így fogalmazható meg: "Szeretnék
Istenről beszélni, de nem az élet szélén, hanem a középporntjában, nem
gyengeségben, hanem erőben, nem a halállal és bűnnel kapcsolatban, ha
nem az ember életének és boldogságának keretében."

Hogyan jutunk el ehhez a módszerhez? Tudomásul kell vennünk.
hogy Isten nem úgy van jelen a világban, mint felelet az ember gyön
geségére. Az evangélium azt tárja elénk, hogy Isten Jézus Krisztusban
egészen átadta magát a világnak, azonosította magát vele, magára vette
bűneit. A kereszténységnek is ezt kell tennie; Magára kell vállalnia a
világ profanitását, metafizikátlanságát,· s el kell vegyülnie a minden
napi feladatokban, A keresztény ember előtt ne saját üdve lebegjen. ha
nem legyen őszinte a mások iránti kötelesség elismerésében. Az ószövet
ségi Szentarásban sem az egyéni üdvösség a központi probléma, hanem
lsten országa és igazságossága. Ha a hivő lemond arról, hogy legyen va
lami: szerit vagy bűnös, 'egészséges vagy beteg, élő vagy halott, ak:k()ll"
van igazán Isten kezében. Ezt természetesen nem fakír egykedvűséggel

kell csinálnia, hanem éreznie kell, hogy csak így válhat hasonlóvá Krisz
hlshoz, aki "ember Iett az emberekért".

Amint látjuk, ebben a felfogásban Isten nem kíván elkötelezettséget
aze.rnbertől a maga számára. Jézus halála annak szirnbóluma, hogy Is
ten személyes érdekeit visszavonta a világból, s megelégszik azzal, ha az
emberek egymásért élnek. Az egyház az a hely, ahol az emberek elvi
selik, segítik egymást és megbocsátanak egymásnak, Az egyház nem in
tézményeiben áll fenn, hanem ezekben az emberi tettekben és kapcso
latokban.

A katolikus teológus kénytelen megkérdezni, hogy ez az egyébként
megható humanizmus eleget tesz-e az evangélium követelményeinek?'
Krisztus élete nemcsak azt igazolja, hogy ő ember volt az emberekért,
hanem azt is, hogy mindenben az Atya dicsőségét kereste. A világgal való
elkötelezettség egyoldalú hangoztatása - Edward Schillebeeckx szavai
val élve - magával hozza 'a "horizontalizmus Veszélyét". Az emberek szoi
gálata, a feleba'ráti szeretet megvalósítása nem mond ellent az lsten
előtti hódolatnak, a szervezett vallási közösségnek és liturgiának. Sőt az
emberszeretetnek éppen az istenszeretetből kell táplálkoznia. A hit túl
ságosan egyszerűvé válik, ha kiiktatjuk belőle a gondviselés misztériu
mát, lsten világfelettiségének és mindenható jelenlétének titkát, és kér
dés, hogy az a hit még keresztény hit marad-e? Bonhoeffer gondolatait
egy konkrét helyzet diktálta: a koncentrációs tábor komor, halálraszánt
hangulata, amelyben mindennél fontosabbnak érezte az egymás jelen
létéből fakadó vigasztalást és bátorítást.

A szekularizált kereszténység

Bonhoeffer gondolatainak nagyobb volt az amerikai visszhangja,
mint az európai. Érdekes módon éppen ott, ahol az ötvenes években a
lakosság 97 százaléka vallotta magát istenhivőnek. Gab1'iel Vahanian, a
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newyorki protestáns teológus (Az Isten halála, 1960) megis úgy látja,
hogy ez a vallásosság inkább amerikai, mint keresztény. A világfeletti
Isten kevés embert érdekel, s az sem probléma, hogy a világ érthető-e

Isten nélkül vagy nem. Az ember egész vallásosságával benne marad a
tapasztalati világban. A régi protestantizmus még megkülönböztette Is
ten országát és a földi társadalmat. A 19-ik században azonban jelent
kezett a "társadalmi evangélium", amely azonosította a kereszténységet
a szociálís-kulturális haladással. Isten országa már nem lsten titokzatos
műve, hanem az ember munkája. A keresztény hitet felváltja egy olyan
világ mítosza, amelynek eredete, alkotója, kifejezője az ember, s nem
Isten.

Vahanian a háboru utáni vallási fellendülést "a kereszténység két
ségbeesett karikatúrájának" mondja, amely tragikus helyzetet takar. Az
emberek megelégszenek a társadalmi erények gyakorlásával, formai, hi
giénikus vallásossággal. Az Istenbe vetett hit helyére lépett "a hitbe
vetett hit". Isten az élet díszletévé vált, nem urává. úgy emlegetik, mint
"istenkét", "babácskát", "kozmikus pajtást". Ennek visszhangját talál
juk Samuél Beckettnél, amikor a "Gadot" névben az angol Isten szehoz
a francia kicsinyítő képzőt illeszti. Vahanian már csak "maradék keresz
ténységet" lát, amelynek körében az evangéliumot megfosztották mély
szellemétől, az Istent szekularizálták. Programot nem ad, inkább csak a
nyugtalanságot és a felelősséget fejezi ki. Bírálói azonban túl sötétnek
tartják képeit.

Ez a nyugtalanság teljesen hiányzik a Temple University tanáránál.
Paul Van BUTen~él (Az evangélium evilági jelentése, 1966). úgy véli,
hogya Biblia nyelve és az. 'atyák tanítása a görög metafizikára támasz
kedott. A maga idejében ez a kifejezésmód megfelelhetett a követelmé
nyeknek, de ma nem érvényes, mert a mai szellem empirikus. Amit ak
kor az Istenről állítottak, azt ma az emberről mondjuk. Ha elhagyjuk a
tapasztalat körét, a hit elveszti tartalmát. Ezért kell keresni az evan
gélium evilági jelentését. Van Buren tehát nemcsak az elvílágíasodást
állapítja meg, hanem ideológiát ajánl a szekularizmus igazolására.

Hasonlóan ítéli meg a helyzetet Wiliam Hamilton is (A keresztény
ség új lényege, 1966). A keresztények olyanok, mínt a menedékhelyre
szorult emberek, akik múltjukról beszélgetnek és nem veszik észre az
adott helyzet követelményeit, Pedig rá kellébrednünk, hogy Isten nem
az a lény, aki megoldaná problémáinkat. Azok emberileg nem is oldha
tók meg. Hamilton hisz ugyan Istenben, de azt tartja, hogy Isten vissza
vonult a világtól. A régiek fel akarták őt használni, mint tárgyat, vagy
boldognak akarták érezni magukat jelenlétében, segítségének várásában.
A mai ember azonban érzi, hogy Isten más, mínt minden emberi elkép
zelés. Ö hagyja, hogy ez a világ egészen az ember elképzelése szerínt
épüljön fel, tehát a kereszténységnek is fel kell szívódnia a világ mun
kálásában,

A hagyományos kereszténység és a mai nagyvárosi-technikai élet
forma ellentéte csendül ki a már említett Robinson anglikán püspök
megállapításaiból is. A kereszténység jelenleg olyan, mint a zátonyos
vizen járó hajó. Mélységmérést ken végezni, új eligazodás után nézni
(Souruiuuis, 1961; The New Reformation, 1965). A nyugati ember ré
szese 'egy "immanentista" (kizárólag a saját törvényei által meghatáro
zott) kultúrának, amely át van itatva a tudomány világának értékeivel.
Ez az ember más nyelvet beszél, mint azok, akik a hagyományos teoló
gián nevelődtek. Nem csoda, ha nem értik egymást. De hitetlenséggel
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sem vádolhatjuk őket. Éppenúgy nem, mint azt az írástudatlan bennszülöt
tet, 'akinek előzetesen kezébe nyomtunk egy Szeritírást. de azt sem tudja,
mi van benne.

Hogyan beszéljünk Istenről?

Az Isten halálát emlegető teológusok tehát a helyzet vizsgálatában
azt állapítják meg, hogy a mai társadalomnak csak horizontális érdek
lődése van. Csak az ember és a világ érdekli, a világfeletti valóságokat
figyelmen kívül hagyja. Ha azonban a kereszténység mint vallás meg
akar maradni a kinyilatkoztatás hirdetőjének, legfontosabb feladatea an
nak az új kifejezésmódnak a megtalálása, amellyel érthető formában
beszélhet Istenről. Ez Robinson: I-ionest to God című könyvének a té
mája. Olyan kereszténységet kell hirdetni, amely "merészen és valósá
gosan megtestesül a társadalomban", s amelyet a mai ember a magáénak
ismer. Ezt a kereszténységet előbb ki kell alakítani. Robinson úgy látja,
hogy az utat már három irányból előkészítették: Bul.tmann ajánlotta a
Szentírás megtísztításét a mítosztól, Bonhoeffer a szakítást a vallásos
metafizikai föltevésekkel. Tillich pedig indítványozta a természetfölötti
elemek kiíktatását. Ha a vallást mentesítjük ezektől az elemektől. aik
kor a keresztény hivö egy nívón érezheti magát a többi emberrel: lehet
kételkedő a kételkedőkkel, hitetlen a hitetlenekkel.

Ez az új kereszténység nem jelenti a kinyilatkoztatástól való elfor
dulást. Osak Robinson előadásában a kinyilatkoztatás más értelmet kap,
mint ahogy eddig használtuk. A kinyilatkoztatás semmi más, mínt "rá
ébresztés emberi feladatainkra, ahogy azokat Jézus Krísztus alakjában
szemléljük", vagyis hozzá hasonlóan "embernek kell lenni az embere
kért". A 'keresztény ember mutasson "profán szentséget", éljen feleba
rátai között úgy, mintha Isten nem léteznék. Ebben az elkötelezettség
ben Isten ott van, ahol az emberek. Az ő szolgálatuk egyesít bennünket
Krisztussal.. így lesz az Istenre vonatkozó kérdés emberi és társadalmi
probléma. A teológia feladaita az, hogy a világ kérdéseit feltárja, nem
pedig az, hogy az egyház feldeteit adja. A profán világba kell behatolnia,
nem a vallás világába. Az emberek csak aikkor fogadják el Krisztust az
Isten fiának, ha elóbb inkognitóban találkoztak vele mint Emberfiával.
Az egyháznak arra kell törekednie, hogy az. ernberek a fenntartás nélküli
szolgálatoan és kapcsolatban megéljék a Krisztussal való találkozást,
nem pedig arra, hogy saját létét és intézményeit fenntartsa.

Robinsonnak természetesen a saját egyházában is megvannak a bí
rálóí. Szemére vetik, hogy Isten országát összekeveri a társadalmi rend
del. Ö ugyan tiltakozik ez ellen, de valójában Istenről nem állít többet,
mint azt, hogy valamilyen formában az emberek fölött áll és ő is kap
valamit kölcsönös szeretetiikbiii. Robinson annyira ki.kapcsolja Istent a
vallásból, hogy még az erkölcsi rend közvetlen alapjának is a személy
méltóságát teszi meg. Pedig a személyes méltóságot is csak az isteni te
kintély garantálhatja az ember öncélúságával szemben.

Az ilyen teológiai megoldásban van egy kis megalkuvás: ha az em
berek nemszívBsen hallanak Istenről, akkor lehetőleg ne is beszéljünk;
róla. Van Buren ugyanem a módszert alkalmazza. amikor az "isteni ta
nítást emberi tanítássá akarja tenni" és keresi az evangélium profán ér
telmét. Akiindulást Wittgenstein filozófiája adja hozzá: az empirizmus
és a nyelvészeti analízis. A beszéd értelme, úgymond, a helyzetnek meg
felelően változik. Az Istenről szóló tanítás régen nem volt egyéb, mint
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amit az Istenről akartak mondani, A keresztény tanítás lényege az élet
bizonyos formáinak hangsúlyozása. Ha a kereszténységből elhagyunk
mindent, ami túl van a tapasztaláson, akkor megmarad a názáreti Jézus
történeti alakja és a húsvéti esemény. Az evangélium lényege nem egyéb,
mint az apostolok álltal megélt helyzet, ami új irányt szabott életüknek.
A húsvéti élmény azt jelenti, hogy az apostolok új színben látták Krisz
tust és részesedtek szabadságában. Az a hit, hogy Jézus feltámadt, az
új szabadság hirdetése volt. Az apostolok szabadon vállalták emberi hi
vatásukat és vállalkozásuk ígazolta húsvéti élményük őszinteséget. Csak
az élményről van szó, nem Krisztus feltámadásának történetlségéről.

Krísztus keresztjének értelme például Péter számára az volt, hogy ő is
vállalta a keresztet. Az Isten, a vallás mindnyájunk számára azt jelenti,
hogy szabadon vállaljuk emberi hivatásunkat. Ezt a kereszténységet va
lóban elfogadhatja az ernpirista is, csak az a kérdés, marad-e valami az .
igazi kereszténység Istenéből, hitéből és másvilági reményéből?

A kérdésre Wiliam Hamilton (A radikális teológia és az Isten ha
lála, 1966) azzal válaszol, hogy Isten maga akart ismeretlenségben ma
radni. Nyelvünk nem is alkalmas arra, hogy bármit mondjon róla. Isten
hallgat világfelettíségében; Krisztusban megmutatta, hogy lemond a
hatalomról, tekintélyről és áldozatta teszi magát. Ebben a világban csak
az emlékeztet bennünket Istenre, ha az emberek Krisztus példája nyo
mán gyakorolják a megbocsátást, türelmet, szenvedést, egymás segíté
sét, s nem kívánnak maguknak dicsőséget vagy visszafizetést. A keresz
tény ember olyan módon legyen szent, hogy példáját a nemhivő is kö
vethesse. Ebben a gondolatban már visszacseng Camus problémája: ho
gyan lehet szentté válni Isten nélkül?

Thomas J. J. Altizer, az Emory U;úversity tanára, Hegel filozófiája
. nyomán akar Istenről beszélni.. Isten halála örvendetes esemény szerinte,

amit a keresztényeknek hirdetniük kell. Eddig az egyiházi szervezet gúzs
bakötötte a teológiát, most a szekularizáció meghozta felszabadulását.
Látjuk, hogy a paradicsom örökre elveszett, az ember ki van dobva a
világba. Isten a megtestesülésben megtagadta világfelettiségét, és Jézus
halála azt jelképezi, hogy meg is halt a világ számára. Azonban mint
szellem, mint isteni ige fokozatosan megtestesül az anyagban, lemond
dicsőségéről, megalázódik és feloldódik az emberi életben, hogy meg
váltsa azt. A fejlődés abban áll, hogy a szellem egyre jobban behatol az
anyagha,a szenca profánba, az isteni az emberibe. Ilyen értelemben az
egész történelem kinyilatkoztatás. Az egyházhoz kötött evangélium tehát
véget ért. A keresztény embernek ki kell tárulnia a mai időben és a mai
világban megtestesült isteni ige felé. Ebben a nyer§ földi valóságban kell
magát a többi ernber számára elkőteleznie, mintha Istennek tenné. Alti
zer a mítoszkutató Mircea Eliade tanítványa s a kereszténységből is mí
tószt csinál, amikor Istent azonosítja az anyagban megtestesült szellem
mel. Könyvének joggal adta A keresztény ateizmus evangéliuma cimet.

A baptista teológus, Harvey Cox, az "Isten nélküli város" szerzője

következetesebben alkalmazza a szekularizmus tanát. Isten semmikép
pen sincs benne műveíben, tehát az ernber minden ténykedését mente
siteni kell a szakrális célzattól. Számunkra az aktuális munkatér a pro
fán világ és a természetes közösség, A sokrétű társadalomban a keresz
tény hit nem fonása többé az erkölcsnek, de azért lehet hivatalos véle-
mény, amit az egyén magáévá tehet. A szekularizált civilizációt egyre
inkább a nagyvárosok ábrázolják, a bennük folyó életet a névtelenség,
mozgalmasság és a funkciós kapcsolatok állandósítása jellemzi. A név-
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telenség lehet kibúvó, de elősegítheti azt is, hogy az egyén átélje az egye
temes felelősséget és magáévá tegye a "másokért való élés tudatát". Az
én-te kapcsolat mellett fellép az én-ti szembenállás, ahol a másik ember
is sokféle személyes reláció hordozója. Így a feléje irányuló tisztelet is
jobban megalapozható. Érezzük, hogy Cox ezekkel a megállapításokkal
vallási igazságot akar pótolni; azt, hogy az emberekben Isten képét kell
meglátnunk. .

Cox egyébként nem azonosítja a profán társadalmat Isten országá
val, de úgy látja, hogy a kettő összefonódik. A kereszténységnek az a
kötelessége, hogy hirdesse a messiási kor tartalmát: az ernberek megbé
kélését és új szabadságát, Az ember Isten társa a világ rendezésében. Az
evangélium a profán társadalomban nem a rend szilárdságát jelenti, ha
nem azt, hogy a társadalmi haladás munkálása hitből fakadó kötelesség.
Ezért a teológiának foglalkoznia kell a társadalom dinamikus jelensé
geivel, a fejlődéssel, szervezettséggel, forradalommal. Ebben az értelern
ben a teológia Cox előtt elsősorban politika. A keresztények az emberi
ségnek az ,a csoportja, amely elismeri és hirdeti, hogy mit tett Isten a
világhan és a világért. De mi ez az isteni beavatkozás? Csupán annyi,
hogya világban benne van a jövőre irányuló törekvés. A jövőt úgy kell
tekinteni, mirnt a haladás mezejét. Itt Cox átveszi Teilhard de Chardin
és a marxista Ernst B'loch nézetet, de Teilharddal ellentétben szígorúan
'megmarad evilági keretek között. Az Istenről szóló beszéd nála is csupán
az emberről és a világról szóló beszéd. A transzcendens Istennel nem tud
mit kezdeni.

Racionalizmus vagy misztérium

Nem nehéz megállapítani, hogy az ismertetett teológiai irányzat kép
viselőit nemes szándék és lelkipásztori cél vezeti. Szeretnék megszün
tetni azt a fázis-eltolódást, ami a hagyományos keresztény tanítás, ille
tőleg vallásosság és a modem ember világfelfogása között található.
Könyveéket inkább lehet a lelkipásztorkodástan keretébe sorolni, mint
az elméleti teológiához. Érdekes, hogy a katolikus állásfoglalás általá
ban megértöbb volt velük szemben, mint a legtöbb protestáns bíráló.
Katolikus oldalon a zsinat óta egyre jobban keressük a mai világgal való
kapcsolatot, az ökumenizmus szelleme pedig arra kötelez, hogy a többi
vallásban is elsősorban a pozitív értéket emeljük ki. Robert L. Richard
az amerikai [ezsuiták lapjában, az America-ban (1966. augusztus 20.) úgy
vélekedik, hogy a radikális teológia jobban megtalálja a hangot a filozó
fiai és szociológiaí humanizmus felé, mínt a régebbi fogalmi módszer.
Érdekes az is, hogy Cox könyvének legnagyobb sikere Amerikában a ka
tolikus fiatalok körében volt, akik keveset foglalkoznak az elméleti teo
lógiai kérdésekkel, ellenben annál jobban érdekli őket a vallásos akti
vitás. Még az 1966. évi, a texasi Houston-ban megrendezett liturgikus
kongresszus címe is Coxra utalt: "Liturgia az ember városában."

A bírálók meglátják azt is, hogya radikális teológia 'beszéde Isten..
ről visszahatás a régi, egyoldalú biblikus teológiám. A bibliai istenfoga
lom csak a keresztény közösségen belül találhatott visszhangot, Itt most
a kérdés áttevődik a filozófiai ismeretelmélet és a szociológia területére.
Persze az elméleti teológia hiánya mirid Coxnál, rnind Robinsonnál oda
vezet, hegy felborul az egyensúly a misztérium és annak értelmezése
között. Cox: például vegyenesen megállapítja, hogy a tr-chnikal értékeken
nevelődött mai ember szellemi világa és nyelvezete olyan, hogy az "Is-
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ten" szót sem megérteni, sem helyesen használni nem tudja. De ha még
valóban ez lenne is a helyzet, a teológus akkor is kötelezve van arra,

- hogy az Istentől adott misztériumot ne kerülje ki, ne válassza a rccio
nalizrnus kényelmes útját, hanem bírkózzék azzal: a dualizmussal, amit
Isten világfelettisége és az ember végessége magával hoz. Ezt hangoztatja
Schillebeeckx is Robinson könyvére irt válaszában (Honest to Robinson).
Mind az ószövetségi, rnind az újszövetségi Szeritírás eléggé bizonyítja,
hogy Isten és a világ viszonyában nincs területi megosztás. Isten abszo
lút uralma és kegyelmi hatása akkor is jelen van, ha az ember a végső

kig fokozza függetlenségét vagy a kétségbeesés szélére sodródik. A hit
éppen azt jelenti, hogy az ellenkező látszat ellenére is fenntart juk a ki
nyilatkoztatásból merített meggyőződésünket és aszerint cselekszünk.

Utaltunk arra, hogy a vallás szociológiai környezetének megrajzo
lása a legelevenebb Vahaniannál és Coxnál. Azonban a chicagói kateli
kus vallásszociológus, A. Greely, a newyorki Commonveal-ben írt tanul
mányában azt hangoztatja, hogy a szekularízálódott és technikai kate
góriákban gondolkodó társadalomnak az ilyen bemutatása egyoldalú és
romantikus leegyszerűsítés. Az ember sohasem fog kimerülni csupán a
társadalom építésében. Az ilyen egzisztenciális és metafizikai kérdések
nek - hogy mi az értelme létemnek, szenvedésemnek, halálomnak, a
bennem levő boldogságvágynak - a megfogalmazása függhet a társa
dalmi környezettől, de maga a kérdés mindig újra feltolul és feleletet
követel. Sőt ma már annak nyomait is látjuk, hogy az ember a technika
uralma elől kezd újra a Lelkiségbe menekülni,

A Szentírás mítosztalanítása és a régi kifejezésmód kerülése oda
vitte a radikális teológia képviselőit, hogy az Isten misztériuma mellett
az emberrel kapcsolatos misztériumokat is mellőzték: főleg a kegyelem
nek és a bűnnek a misztériumát. Ezek nélkül pedig nem értjük meg ma
gunkat és nem tudjuk erőinket rendezni. Az intézményes egyház, a ke
gyelem, szentségek, túlvilági remény mind szükséges ahhoz, hogy a földi
társadalom építése Istenen, az erkölcsi renden nyugodjék, ne pedig az
ember hatalomvágyán vagy önzésén.

Kétségtelen, hogy a modern nagyváros, a "teohnopolis", sok válto
zást hozott az ember életébe, de magát az embert nem alakította át, ezért
nincs okunk arra, hogy a vallási hagyományt félredobva egyedül "a tár
sadalmi változás, illetve a formdalom teológiájáról" beszéljünk. Coxnál
például Krisztus bűnbánatra való felhívása ma azt jelenti, hogy a régi
é1etmód helyett kövessük a "technopolis" dinamizmusát. Márpedig az
erkölcsi jót és rosszat nem szabad egyszerűen a társadalmi felfogás vál
tozásával azonosítani. A kereszténység küldetése: az igehirdetés, a szol
gálat és a közösség kialakítása is csak ebben a természetes keretben ma
rad. Hirdetni kell a haladást, a szabadságot és küzdení kell a démoni
erők ellen, amelyek megosztják a közösséget. mint a faji gyűlölet, sze
génység, elnyomás stb. Cox véleménye az - és kevés eltéréssel Robin
soné is -, hogy a vallás eddig gettó volt, amely megkülönböztette a
szentet és a profáert. A jövő útja szerinte az, hogy az ember nem Istenről

beszél, hanem magáról, de úgy mírst Isten partneréről. Ebben a teológiá
ban él túlvilág, mint tapasztalaton túl levő valóság, éppúgy nem kap he
lyet, mint a személyes Isten. A szerzők a hagyományosan értelmezett
túlvilág harmóniáját a földi jövőbe helyezik. Elérése az emberen múlik,
Isten csak arinyi szerepet kap benne, hogy "jelen van, mint a szabad
ság és a jövő biztosítéka",
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A biblikus teológiára ellenhatás az is, hogy Jézus Krisztus történeti
alakja egészen elmosódik. A radikális teológusok legjobban megegyeznek
abban, hogya Szerrtírás "mítosztalanítását" keresztülviszik. Ami meg
marad, azt körülbelül így lehet megfogalmazni: Isten személyesen ki
tért az emberi problémák elől; csak annnyit hagyott ránk, hogy igye
kezzünk mi magunk megoldani ezeket a problémákat önfeláldozó szere
tettel. Cox nem is csinált titkot abból, hogy igazi vallási eszménye Mózes,
aki "a rabságban levők kiszabadításának feladatára szeritelte magát".

Katolikus szempontból természetesen az evangéliumok ilyen mérvű

mílosztalanítását nem fogadhatjuk el. Isten Krisztusban éppen azt mu
tatta meg, hogy magára vállalta problémáinkat, de azt is megmutatta,
hogy a föld egyénileg és közösségíleg mindvégíg a küzdelem tere marad.
Az egyház és világ kettőssége is végigkíséri a történelmet. Nem úgy, mint
két elhatárolható terület, hanem úgy, mint két egymásra utalt valóság.
Az egyház feladata nem az, hogy felszívódjék a világban, hanem az, hogy
a te'rmészetfölötti üdvösségnek, az Isten országának kovásza legyen. Az
egyház a próféta szerepét tölti be, Isten nevében beszél és cselekszik,
azért a világgal való szembenállás is feladatához tartozik. De csak akkor,
ha Istent képviseli az emberek előtt. Amikor az embereket képviseli Is
ten-előtt, akkor míndenkínek a közbenjárója és mindenkiért felelős, Egy
szerre kell bízonyíaanía Isten világfelettiségét és azt, hogy Jézus Krisz
tusban Isten egész kegyelmi erejével a világba jött. A keresztény hitnek
éppen az a tartalma, hogy Isten a magáénak vallja a világot, beléje ol
totta a kegyelmi erők-et, a bűnnel küzdő ember felé meghirdette irgal
mát, sőt gyermekévé fogadja. A kereszténységnek arról kell tanúskod
nia, hogy· Isten él, nem pedig meghalt. A radikális teológusok nagy ér
demeaz, hogy hirdetik a kitárulást a világ felé, amit a katolíkus egy
házban a zsinat is a rnodern kor elsőrendű követelményének mondott,
csak közben nem szabad elfelejtenünk, hogy a világfeletti Isten akkor
is felfoghatatlan marad, ha kinyilatkoztatja magát és üdvrendet készít
az eml:>ernek. Számolnunk kell azzal, hogy az ő gondolatai nem a mi gon
dolataink, útjai nem a mi útjaink (vö. Iz 55, 8), és hogy a keresztény
séget történelmi vándorlásán is végigkíséri a kereszt érthetetlensége, sőt

botránya (lKor 1, 23). Isten atyaságát akkor is el kell ismernünk, ha
egészen az ernberek testvéreinek érezzük magunkat. Sőt csak az előbbi

lehet az utóbbinak a biztosítéka.

•
DSIDA JENŐ KIADATLAN VERSEI
IDEGEN VAGY

Oh, ember id~gen vagy,
mint zőld hal vizek alatt
mint ijedt virág üveg alatt.

Mikor meghitt házamba lépsz,
sírní kezd a kályha
és jéglehelet fújta be csontjaimat.
Ruhádról az ismeretlen űr

fekete zuzmarája hull
és csillagok vére alvad
idegen homlokodon.
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