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A KATOLIKUS HIT LÉNYEGE

Ez a tanulmány, amely eredetileg a párizsi É t u d e II 1967 ol~tóberi szá
mában jelent meg, a francia határokon túl is élénk figyelmet keltett. Más
lcatolikus folyóiratokon kívűl lcözreadta azóta az olasz I l G a Ilo is. Az
alábbi magyar szöveg, amdyet N y í r i T a m á s készített, a fordítás mellett
egyben átdolgozás is.

Bármilyen vakmerő vállalkozás is hitünk rövid összefoglalása, a "hit évé
vel" kapcsolatban nem térhetünk ki e kockázat elől. A lényegre szorítkozunk:
arra a változtathatatlan magra, ami ma és mindenkor érvényes. A lényeg ei
mén sem rövidíthetjük meg a keresztény tanítást. Ez a rövid összefoglalás nem
a hít engedményes kiárusítása, sem pedig túlságosan tömény, vagy túlságosan
hig, de míndkét esetben élvezhetetlen "kivonata". Nem hangsúlyozzuk a hit
történelmi vonásait sem, jóllehet a megújulás elengedhetetlen föltétele a hű

ségnek, mert csak a változásban közelíthető meg az, ami örök és sohasem
változik. Nem foglalkozunk az emben társadalom változásaival, sem a tudo
mány csodálatos eredményeivel, sem a világ nagykorúságával és önállósága
val, amelynek következtében a wlág anélkül is megoldja problémáit, hogy
esetről-esetre felszólítanák erre a túlvilágról. A világ növekvő szekularizáció
jának láttán osztjuk Camus véleményét, hogy "a mai világ azokat a keresz
tényeket keresi, akik keresztények maradtak".

A katolikus hit rövid összefoglalása nem a teljes hitrendszer pontos ará
nyokban kicsinyített mása. Nem míniatürizálunk: nem a méreteken, hanem
az arányokon kell változtatnunk. Az arányok megváltoztatása, az alapvető és
a levezetett hitigazságok megkülönböztetése· lciemeli és megvilágítja a keresz
tény hit lényegét. A II. vatikáni zsinat tanításához tartjuk magunkat, amely
szerínt a hitigazságoknak rangsoruk van, mert különféleképpen kapcsolódnak
a keresztény hit alapvető tényeihez '(Decretum de Oecumenismo, 11. pont).
Ezzel elkerülhető az a szemrehányás is, hogy a fától nem látni az erdőt.

Sokan túlságosan bonyolultnak tartották azt, amiről úgy vélték. hogy
ismerniök és értenlök kellene ahhoz, hogy hivőnek mondhassák magukat. Nem
is szólva arról, hogy a másodlagos hitigazságok jóval több értelmi nehézséget
okozták, mint hitünk alapigazságai. A másodlagos igazságok túlértékelése
szkepticizmushoz vagy fideizmushoz vezet. Az előbbiről akkor beszélhetünk,
ha valaki erkölcsi kötelességének tartja, hogy ne higyjen. A fideizmus és
romboló következményei (dogmatizmus, archaizmus, autoritarizmus) nagyon
súlyos veszélyt jelentenek, mind elméletileg, mind gyakorlatilag. A fideizmus
lemond az értelem használatáról, holott a hít nem nélkülözheti azt: erkőlcs

telen hinni, ha nem igazolódik a hit értelmessége. Lelkiismeretünk alapvető

parancsa, hogy értelemszerűen viselkedjünk.

'DIi a legfontosabb?

- Isten válasza arra a kérdésre, hogy mi a létünk értelme. Hinni
annyi, mint el.fogadní azt a választ, amely minden várakozáson
felüli beteljesülést ígér az embernek. -

Vannak, akik félelemből vagy gyöngeségből meghátrálnak a kifejezett
kérdés elől. Mások az öncélú kérdezősködésben'lelik örömüket: mintha már a
kérdés maga is biztositaná az ember méltóságát (az állat nem kérdez), mint
ha nem a válasz lenne az a feltétel, ami lehetővé teszi a kérdést. Aki nem
kérdez, aki szenvedélytelenül kérdez, aki lemond a legvégső kérdésről, az nem
szereti, vagy rosszul szeretí az igaZságot.



Ha a bizonytalanság és kétely nem is bűnös, a szándékos közömbösség
biztosan az. Sokan tűnnek azonban közömbösnek, akik valójában csak bele
fáradtak a kérdezésbe: kiábrándultak abból a zavarbaejtő istenképből, ame
lyet őnhibájukon kívül összetévesztettek a keresztény hit lstenével. Azt mond
hatnók róluk, hogy bizonyos értelemben jobban szeretík az igazságot mint
Istent. Azt, amit az lsten szó mond értelmüknek. nem elég a szívükben élő

reménynek. Sokkal többet, ragyogóbbat. istenibbet várnak, mint amennyit a
megkopott szó ígér.

Isten ember lett, hogy az ember hozzá hasonló lehessen

- A megtestesülés titkától elválaszthatatlan az ember beteljesü
lésének a titka. -

A keresztény hit szivekőzepe az a tény, hogy Isten ember lett; hogy az
a Jézus aki Júda Betlehemében született és akit Poncius Pilátus keresztrele
szíttetett, istenember volt, Jóval kevesebben vallják azonban az ettől elvá
laszthatatlan másik igazságot: Isten azért lett ember, hogy az ember hozzá
hasonlóvá legyen.

Régebben az "istenivé válás" kifejezést használták erre a titokra. Ma
már mesterkélt, semmitmondó és jelentés nélküli ez a szó. Aligha vezethető

vissza elemi tapasztaláera. A történelem folyamán pedig sokan panteista ér
telmet tulajdonítottak neki. A megszekott "gyermekké fogadás" inkább meg
őrzi Isten és ember kegyelmi egységének és a Teremtő és teremtmény közötti
alapvető különbségnek titkát. Am ezt a kifejezést is utolérte a szavak sorsa. az
elhasználódás. Alig van érzelmi töltete, a pszichológia pedig komoly erkölcsi
aggályokat támaszt az "atya-'képpel" szemben, amelyet feltételez a gyermekké
Icgadás, Nem kevésbé jogos a szociológia ellenvetése sem, hogy ez a szó a
pátriárkalizmus idejét múlta modelljét idézi föl a testvérek társadalmában.

Ugyanigy elszürkü1t és semmitmondó lett a "megszentelő k"gyelem" is.
Egyfelől a szekularizált embernek fogalma sincs a szentről, másfelől a Szerit
írásban egyedül lsten a "S7..ent". Megszentelődni annyi, mint hozzátartovni ;
nem külső jogi, hanem belső egzisztenciális értelemben. Legtöbbször erkölcsi
fogalommá szűkítík loe a megszentelő kegyelmet, holott ez nem csupán erköl
esileg teszi tökéletessé az embert, hanem átalakítja és 'Istenhez teszi hason
lóvá. A megszentelő k€lgyelem azt akarja mondani, hogy az emberi szív élő,

eleven kapcsolatba került a Legfőbb Értékkel, azzal. aki egyedül képe" csil
lapítani végtelen szomjúságát. Semmire sem kötelező eszmei rendszer lesz a
kereszténységből. ha nem ragyog benne ez a teljesség. a kezdet és a v,!>g. az
alfa és omega (Jel 22, 13), ami beteljesíti az embert. Azt írja Sartre, hogy az
ember nem más, mint alapvető vágyódás, hogy Isten legyen (L'étre et le néant.
Paris, 1943. 653. o.) Ha "az istenivé válásról", a "gyermekké fogadásról" vagy
"megszentelő kegyelemről" nem is szerezhető tapasztalás, a sóvárgó ember
vágyódását mindenki megtapasztalhatja. Erre a tapasztaláara hivatkozik, ezt
kelti fel és ezt értelmezi a megtestesülés.

Krisztus kinyilatkoztatja az embert

- Krisztus "az" ember, kijelenti, hogy ki az ember. -
Krisztus egészen utólérhetetlenül valósítja meg az embert. Hozzá képest

az embernek csupán vázlata az összes többi ember. Krisztus nemcsak "az" em
ber, hanem a mi emberréválásunk lehető.~ége is. Saját valóságával, az Isten
ember-kőzelségével, és az ember Isten-közelségével ajándékoz meg minket.

Isten annyira megközelítette az embert Krisztusban, hogy em ber lett.
Már az első keresztény századok óta szakadatlanul botránkoznak ezen azok,
akik úgy képze1ik el Krisztust, mint emberi külső alatt tevékenykedő ls-
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tent, Ha Krisztus nem több ennél, ha Isten úgy öltöte magára az emberi
természetet, mínt valami ruhát, akkor a megtestesülés látszat, Krisztus em
bersége álruha, amit azért vett magára az Isten, hogy ebben szerepeljen
a történelem színpadán. Akkor pedig hiú ábránd az Isten ember-közelsége; az
hogy Isten megosztja emberi sorsunkat és beteljesíti az embert. Akkor a meg
testesülés alig különböznék az olimposzi istenek, vagy a Walhalla lakóinak
mitikus Iátogatásaitól.

Ha azonban valóban ember lett az Isten, akkor Krisztus nemcsak sza-
. vaival, hanem létével is kinyilatkoztatja, hogy ki az ember. Krisztus való
sága elárulja, hogy mélyen lehetőségek rejtőznek az emberben. Az a legmé
lyebb titka az emberi létnek, hogy képes magába fogadni az Istent (capa:r
Dei). Ez a lehetőség egészen egyedülálló és páratlan rnódon valósult meg
Krisztusban. Krisztus valóban Isten, mi pedig betelhetünk általa az Isten
egész teljességével. Az ember keresztény meghatározása, az ember lényege az
a lehetőség, hogy betelhet Istennel. Az ember a szegénység titka, aki egész
mivoltában Istenre, az adakozó bőség Titkára van utalva.

Krisztus Itinyilatkoztatja az Istent

- "Szeretet az Isten" (lJn 4,8;16). -

A szerétet nem egy, Isten többi tulajdonsága közül, hanern minden tulaj
donságának a gyökere. A szeretetet nem úgy állít juk Istenről, mint az igaz
ságot, szentséget vagy hatalmat. Akkor járunk el helyesen, ha a szcrezerről

állítjuk, hogy igaz, szent és mindenható. Ha nem vesszük ezt figyelembe,
ha úgy gondoljuk, hogy a szeretet Istennek egyik oldala csupán és nem ma
ga az Isten, akkor a földi híerarehiából vett vonásokkal ruházzuk fel Istent s
az igaz Isten helyett bálványt állitunk magunknak. Gyakran húzódik meg
bálványimádás a hit mögött, ha nem elég erős és nem elég tiszta ahhoz,
hogy felülbirálja a saját árnyékában burjánzó fogalmakat és képeket.

Ezek a dúsan tenyésző téveszmék egyidősek az emberrel. A magányos,
kiszolgáltatott és aggódó ember elfojthatatlan vágyából születnek, hogy veszé
lyeztetett létéri túli hatalomra találjon, aki végül is beteljesiti életét. Ez a
vágy hozta létre a bálványokat. A gyenge és védtelen ember szentnek, isteni
nek, Isten helytartójának tartott mindent, amiből erő és hatalom sugárzott:
az égitesteket, folyókat, fákat, állatokat, de a fajt, a főnököt, az aranyat és
ezüstöt is. Kizárólag ereje miatt fordult Istenhez, bonyolult szertartások ré
vén akart rendelkezni az isteni erővel. A mágia elválaszthatatlanul egybe
fonódott a vallással.

Az volt az ószövetségi próféták legnagyobb tette, hogy megtisztították a
vallást a magiától. Megérttették Izraellel, hogy az értelem, a lelkiismeret és
szabadság szintjére helyezze reményét. Egyetlen hatalom létezik csak. Nem
egy bizonytalan és kóbor vágy szülte Isten, mint a pogányok Baal-ja, ha
nem az igazság és szabadulás Istene, aki megmenti népét. S mert Jahve maga
kezdeményezte, azért a "szövetség" valódi és nem mágikus kapcsolat Isten
nel.

Jézus Krisztusban nyilvánvaló lett, hogy az abszolút hatalom szeretet,
hogy a szövetség nem jogi, hanem személyes kapcsolat. Jézusban annyíra meg
közelitette Isten az embert, hogy egy lett vele. Az "új és örök szövetség" nem
két különállónak kapcsolata, hanem Isten és ember egysége Jézus személyé
ben. A ezeretet egység a kü!önbözőségben. Akik szeretik egymást, azok egyek
anélkül, hogy megszünnék különbözöségük. Különbözők, de nem idegenek. A
megtestesülés titka kijelenti, hogy Isten egy akar lenni az emberrel, annyira
eltávolodik magától, hogy ő maga lesz az a más, aki egy vele, de mégis kü
Iönbözík tőle: ember.

A megtestesülés nem utólagos kijavítása annak, ami előszörre nem Sli..,
került. Isten nem azért testesült meg, mert embert teremtett, hanem azért
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teremtett embert, mert meg akart testesülni. Nem a teremtés teszi lehetövé
a megtestesülést. hanem a megtestesülés az a föltétel, ami lehetővé teszi a te
remtést. Azért van világ, mert Isten a saját magával való egyenlőséget nem
tartotta olyan dolognak, amihez feltétlenül ragaszkodjék, hanem lemondott
róla, átengedte magát és ember lett Jézus Krisztusban.

A szeretet paradoxona

-- Aki engem lát, az látja az Atyát is (Jn 14,9). -

Csak akkor közelitjük meg az igaz Istent, akit Jézus Krisztus mutatott
meg nekünk, ha megtérünk a szerétet titkához. amit Szerit Pál "kiüresedés
nek" mond (Fil 2,1-11). Máskülönben ki vagyunk téve annak a veszélynek,
hogy feltámadnak szivünkben a bálványok. '

A szeretettől elválaszthaltatlan a szegénység. Aki szeret, az a másikban
leli örömét, a másik az ő mindene. Nélküle az élet mindenből kifosztott, meg
csúfolit koldusa lenne. A másikból és a másikért él. Semmi sem a sajátja, min
dent a másiknak köszönhet és mindent neki ajándékoz. Ha pedig ez így van.
akkor az, aki végtelenűl szeretett, végtelenűl szegény.

A másik a kiszolgáltatottság. Aki szeret, a másiktól függ; minden igye
kezete a másikra és nem önmagára irányul. A szerétetben kiszolgáltattja ma
gát az ember a másiknak. A végtelen szeretet végtelen kiszolgáltatottság.

Végül nézzük az valázatosságot. Aki szeret, fel akar nézni a másikra. A
fölény nem egyeztethető össze a szerétettel. Aki végtelenül ezeret, az végtele
nűl alázatos.

Ha ezek a meglepő fogalmazások túlerőltetík a hívő értelmet, ha ellent
mondásosnak tűnik a szegény, kiszolgáltatott és alázatos Végtelen, akkor
másképp is mondhatjuk, Isten léte olyan túlcsorduló bőség, hogy nincs szük
sége semmire, semmi sem 'akadályozza abban, hogy a végsőkig szerethes
sen, hogy önmagát adja oda. Aki nem ismeri a testvéri, baráti vagy hitvesi
szeretetét, aki nem tapasztalta meg valamiképpen a szeretet paradoxonát, az
nem ért semmit a szerétetnek abból a felfoghatatlan titkából, amit a szegény,
engedelmes, kiszolgáltatott Krísztus fordít le emberi fogalmainkra és gondo
Iataínkra.

Krisztus halála és feltámadása az ember beteljesülése

- A ezeretet átalakítja az embert. A keresztény hiszi, hogy telje
sen átalakítja őt az élő Végtelen szeretete. -

Az átalakulás megszűnés és keletkezés, halál és újjászületés. Aki csodál
koznék azon, hogy meg kell halnia ahhoz, hogy megszülethessen benne az
isteni élet, azt árulná csak el, hogy számára nincs valóságos jelentése az Isten
szónak,

J ézus halálának és feltámadásának nagyszerű ereje az, ami átalakítja
az embert. A feltámadás nem a halál előtti élet visszatérése. A feltámadott
egészen új életre kel. Az élet nemcsak növekedés, hanem fejlődés és átalaku
lás. "HaCMk a búzaszem. meg nem hal, egymagában marad, ha meghal sok
termést hoz" (Jn 12,24). Még magának a fennmaradásnak is a fennmaradás
ról való lemondás és az átalakulásba való beleegyezés a feltétele. Nincs élet
fejlődés nélkül. Nincs fejlődés átalakulás nélkül. Nines átalakulás halál nél
kül. Elsősorban áll ez az ember életére, amely szakadatlan átmenet az állat
ból az emberbe, a természetből a szabadságba, a lényegtelenoől a lényeges
be.

Beteljesülésünk elengedhetetlen feltétele, a fejlődés és átalakulás. Csak
úgy lehetünk Istenhez hasonlók, ha gyökeresen kiirtjuk azt a természetes
önzést, amely rendelkezni szeretne Isten hatalmával. A nekünk ajándéko-



zott isteni élet nem a földi élet egyenes meghosszabítása, nem az egoizmus
végtelenbe vetitése. A kettő között ott van a halál szakadéka. "A keresztény
hisz Jézus halálában, abban az eseményben, amely által az emberiség lpgki
emelkedöbb és legmélyebb pontján már teljesen visszakerült Isten kegyelmé
be. Hisz Jézus föltámadásában, az ember-Jézus beteljesülésében. mint ab
ban a realitásban, amelyben már túljutott az emberiség tér-időbeli törté
nelmén és magának az Istennek az életét birtokolja" (Rahner).

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy amikor a halál utáni dolgokról van
szó, akkor míndennemű elképzelés csődöt mond, A halál utáni átalakulásunk
cssk a halált megelőző elemek elhagyása árán valósulhat meg. Ez azonban
lehetetlenné teszi a halálon túli jövő elképzelését, rnert a halált megelőző

elemek miatt egyszerűen hiányoznak a halál utáni jövő elképzeléséhez szük
séges képzetek.

A7 egyetlen szükséges

- Minden nem egzisztenciális kapcsolat Isten és ember kő?öt;t 
tan, erkölcs, istentisztelet - az egyedüli s.zükséges személyes
kapcsolatért van -.

A hit nem azonosítható az Istenről szerzett tudással. Ennek a téves fel
fogásnak szülötte az oly gyakori "triumfaliz:mus", az igazság értelmi meg
HIgadásából fakadó gőg, vagy legalábbis túlzott megelégedettség, Az Isten
ről szerzett tudás nem azonos Isten megismerésével. Csak a megélt igaz.~n() 1'/1

lódi. "Megismerni" a Szeritírás szerint annyi, mint "együtt lenni", "együtt él
ni" vagy "benső kapcsolatban lenni" valakivel.

Isten saját életét közli az emberrel. A megszentelő kt'gye12m az a terern
tett realitás az emberben, amely biztosítja ennek az új kapcsolatnak valódi
ságát. Nézzük egy példán. A nőtlen ember életét gyermeki, testvéri vagy ba
ráti kapcsolatai alkotják. A házassági kapcsolat újabb mélységgel gazdagít
ja ezt az életet. A megszentelő kegyelem annak az átalakulásnak a kezdete,
amellyel lsten ajándékoz meg minket, a::nikor önmagát adja nekünk. Ennek
köszönhető, hogy Isten valóban mibennünk, mi pedig Öbenne vagyunk, mint
ahogy egymásban vannak azok, akik megismerték és megszerették egymást.
Ez a legfontosabb kapcsolat az ember életében.

Az emberi feladat

- Akkor élünk személyes kapcsolatban Istennel, ha megvalósít
juk emberi feladatunkat. -

A bennünk lakozó Isten szabadítja föl emberi szabadságunkat, amely vi
lági kapcsolatainkban bontakozik ki. Szívünkbe oltott szeretetének, a teljes
igazságnak és maradéktalan jóságnak az íze nem hagy nyugtot az embernek,
nem tűri, hogy végleg lekössön bármi, ami véges. A leghitelesebb modell
az emberről "az" ember a kereszten. Krisztus kitárt karja, amint magához
öleli a sokrétűen szerteágazó világot, arra a magányosan és meredeken ég
betörő vertikálísra támaszkodik, ami kizárólag az Egyetlen Egyben keresi be
teljesülését (Rahner). A történelem szogálata és az Isten szeretete kereszte
zik egymást; nem különíthetők el, de nem is cserélhetők föl. Szabadságunkat
azok a tettek bontakoztatják ki, amelyekkel értéket alkotunk. Olyan mérték
ben valósítja meg magát az ember, amilyen mértékben növeli az igazság, a
szépség és jóság értékeit a történelemben. És amilyen m,srtékben mp.nt)aió
sit ja történelmi feladatát, olyan mértékben kerül közelebb Istenhez ís.

Azt mondja Szent Pál, hogy minél emberibbek a világhoz fűződő kapcso
lataink, annál közelebb kerülünk Krisztushoz is. A föltámadt Krisztus átvál
toztató ereje műkődík azokban a döntésekben és választásokban. amelyekben
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az ember megvalósítja magát. Ezekből a döntésekból (és természetesen tet
tekből) szövödik egybe a történelem szővete. A történelem, amely létrehozza
az embert, és amelyben az ember megvalósítja önmagát, a megtestesülés
kiterjesztése és Krisztus testének fölépítése. mígnem Isten lesz mínden min
denben. A megtestesült Krisztussal találkozunk minden igazi emberi kapcso
latunkban (Mt 25).

Nem választható el az ég és a föld. Nem tátong közöttük áthidalhatat
lan szakadék, főleg akkor nem, ha észben tartjuk, hogy az átalakulás megha
Iást is jelent, és hogy nincs teljes átváltozás teljes halál nélkül. Ez az átvál
toztató halál működik minden olyan tettünkben, amely az igazságot és sze
rétetet növelve megvalósítja emberi feladatunkat. Bármilyen bonyolultak is
legyenek az emberi kapcsolatok, bármilyenek is az intézményesített (családi,
politikai, gazdasági) kőzvetítők, mindig az igazság és a ezeretet alapvető ér
tékei azok, amelyek emberibbé teszik az emberi társadalmat és történelmet.

Lemondás és önmegtagadás nélkül senki sem tarthatja magát igaznak,
és nem állíthatja magáról, hogy szerE't. A.z igazsáq és szeretet azonban nem
a keresztények előjoga. Azemberréválás nem kizárólag keresztény vállalko
zás. Mindenki megtagadja magát, aki teljesíti emberi feladatát. A kereszte
nyek abban különböznek a nem-hívőktől, hogy nekik sokkal gyökeresebben
kell igent mondaniok a Iemondásra és halálra, mert abban találkoznak Krisz
tus megváltó halálával. Ezen kívül pedig a kereszténynek is alá kell vetnie
magát az általános emberi törvényeknek. hiszen a társadalom. technika és
művészet erőterében valósítja meg ő is emberi feladatát. Ez a belátás az alap
ja hívők és nem-hívők összefogásának a kiiziis emberi feladatok megvalósí
tásában.

Az aktivitás önmagában - bármennyire is elválaszthatatlan tőle a lemon
dás és áldozat - nem ajándékozhatja meg az embert beteljesűléssel. Ahhoz,
hogy az ember eljusson Istenhez, egészen el kell feledkeznie önmagáról. Eh
hez OOItítÍ hozzá a földi szenvedések, a halál és a halál utáni tisztulás elvi
selése. Ebben a tisztulásban rejlik az emberi élettel járó kikerülhetetlen szen-.
vedések értelme is. A szenvedés és halál elővételezi azt a túlvilági tisztuiC:,,~,

ami kiégeti szerétetünk salakját. A tisztítótűz az emberi aktivitás-ról való tel
jes lemondás. Ez amaradékrtalan szenvedőlegesség az, ami gyökerestől irtja
ki belőlük az önzésnek még a lehetőséget is. Igy szűnik meg az evilági szenve
dések kínzó értelmetlensége is, ha elfogadjuk, hogy nem ostoba gyötrődés az,
hanem a tisztulás kezdete.

A bűn

- A bűn mindig önmagunk keresése -

Tetteink és választásaink sohasem fakadnak tisztán szeretetböl, Többé
kevésbé magunkat keressük mindig, és így elvétjük emberi feladatunkat. En
nek következménye a lelkiismeret vádoló szava. A bűntudat nem választható
el az embertől, még akkor is hibázunk, amikor szembefordulunk hibáinkkal.
Miközben ugyanis kikerüljük egyik vagy másik hibánkat, beleesünk az alap
vető hibába, a megelégedettségbe. Mindaddig, amíg nem törjük össze azt a
tükröt, amely azt jelzi, hogy mennyíre haladtunk, kudarcba fullad a szere
tetünk.

Az eredeti bűn az ember gyökeres önzése: jogos követelménynek, és nem
ajándéknak tekinti a neki adott isteni életet. A szeretetet, ami lényegében
véve lemondás, birtoklással cseréli föl. Mivel az em ber természetéből fakad
az a végtelen vágy, amit fölkelt bennünk Isten ígérete, maga a természetünk
is megromlik, ha elvétjük ezt az igéretet. Végső fokon ez a kárhozat. A kár
hozotit az, aki azért, mert nem lett azzá, ami lehetett volna belőle, még azt
is elvesztette, amije volt. A szerétet teljes csődjét pokolnak mondja az egyház.
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Csak Isten teheti meg azt, hogy az ember úgy szeressen. mint Ö. Hinni,
hogy ezt megteheti, annyi mínt, hinni, hogy megteszi. Ilyen a keresztény remény,
amely erősebb a félelemnél. Aki remél, nem kételkedik a bocsánatban. A bo
csánat az a méd, ahogyan Isten szeréti a bűnöst, a bánat pedig, ahogyan a
bűnös szerezi az Istent. A megfeszített Krísztusban egyesül a kétféle szere
tet: megváltásunk egyben beteljesülésünk is.

A hit megvallása az ima

- Isten a kezdeményező: az ember csak viszontszereti őt. -

Isten előbb szerekotJt minket. Ennek a szerétetnek elfogadása az ima. Az
ima igent mond Isten ajándékára: annak a mélységes helyeslésnek a megval
lása, amelyben azonosulunk emberi Ieladatunkkal és elismerjük annak isteni
dimenzióit. Önmagát áltatja és az absztrakciók börtönének foglya marad az
ember, ha imája nem fejezi ki ezt az igent. Az ima nem téveszthető össze ke
gyes gondolatokkal és járnbor érzelmekkel. Kizárólag ez az "igen" számít.
Nélküle mít sem ér a szavak fenkölt áradása, de kifejezheti azt egyetlen né
ma pillantás, vagy akadozó dadogás is.

Az ima alapvető ígenje azután az "én" legmélyebb magatartásainak meg
felelően nagyon változatosan és gazdagon fejezhető ki: imádásban, hálaadás
ban, bánatban és kérésben.

I m á d á s (csodálat, elragadtatás, hódolat) amiatt, hogy Isten van, hogy
ilyen nagyszerű, hogy előbb szerétett minket.

H á l a, mert örvendező elismerés nélkül csak látszat a hódolat.
B á n a t, mert az ember bűnös; de a megbocsátó szeretet erősebb az em

beri határoknál és lázadásnál.
K é r é s, hogy hitünk élőbb, tetteink pedig, amelyek Isten ajándékai ben

nünk, erőteljesebbek és tisztábbak legyenek.
A kultúra megváltoztatásával együtt jár a nyelv és a gondolkodásmód

megváltozása is, ami megnehezíti a közösségí (liturgikus) imát. új gondolko
dási formák és új érzelemvilág a hit új kifejezését kívánja meg. Ennek a meg
újulásnak mértékét a Miatyánk szabja meg. A keresztény közösségnek mes
terkeltség és archaizmus nélkül kell szólnia míndarról, ami Istenhez köti.

Az egzisztenciális kapcsolatok biztosítékai a dogmák.

- A dogmáknak nem az a céljuk, hogy elvont filozófiai rendszert
alkossanak, hanem hogy biztosítsák Isten és ember élő kapcso
Zatát. -

A hit Istenre irányul. Isten és nem a dogmák alkotják a hit tárgyát. A
dogma a hitről hozott itélet; az Istenhez füződő kapcsolat igazságát és a re
mény .hítelességét biztosítja. Vannak fontosabb és kevésbé fontos, jelentő

sebb és kevésbé jelentős dogmák. Attól függ, hogy közvetlenül' vagy csak
közvetve tartoznak hitünk alapjaihoz. A dogmák arra valók, hogy ne tévedjen
el szeretetünk: megöraík és helyesbítík hitünket, hitelesen magyarázzák a
Titkot, amely végtelenűl felülmúlja a dogmákat.

Isten nem azért nyilatkoztatta ki, az egyház nem azért definiálta a Szent
háromság dogmáját, hogy információt nyerjünk Isten életéről. A Szerithárom
ság dogmája nem észtorna, nem fog:almi játék Isten életével, hanem megmu
tatja az útat, amelyen eljuthatunk ehhez az élethez. Ez a dogma azt mondja,
hogy a mindent felülmúló szent Titok, a kezdet és a vég, közölte magát a vi
lággal. Az abszolút eredet titka, akitől minden van és minden származik. nem
halálos szakadék, hanem Atya, aki mindent átadott Fiának (Mt 11,27). Az
Atya feltárta titkát megváltó Szavában.vAzóta nem halálos csönd a hallgatása.
Felfoghatatlansága olyan szakadék csak,ami mindent megalapoz és mindent
hordoz. Megiközelithetetlen fénye ragyogó sötétség, megvilágítja földünk ösz-
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szes szürkeségót, Elérhetetlen távolsága atyai közvetlenség és gyöngéd szere
tet. A Titok közelebb V3J1 hozzánk, mint mi önmagunkhoz.

A világban ittlévő és tevékenykedő Titkot Jézus Kri.sztusnak hívjuk.
Jézus a világban ittlévő, és a Titok ijesztő sokrétűsége nélküli titok. Isten
kimondott Szava, aki emberi szóval szól hozzánk. Ezek a emberi szavak az
Isten szavai már és csak egyetlen egyet jelentenek: üdvösségünket és betelje
sedesünket.

A magát nekünk ajándé7~oz6 Titok a Szenilélele. Az Atya és a Fiú fel
lángolt szeretete mibennünk. A Szeritlélekben miénk az Isten, mi pedig az
övéi. Nem teremtett adományát adja, hanem Szentlelkét közlí. Minden vég
telenség legbenső szívét, feltétlen létét, ragyogó tudását, a szerit Isten szere
tetét, háromszemélyű életének örök boldogságát. Az Isten bennünk, mi pedig
őbenne, mert megismertük és megszerettük egymást a Fiúban és a Szentlé
lekben.

A Szentháromság dogmatikai megfogalmazása megvilágítja a teremtés
dogmáját. Ha a teremtés nem az Isten bőkezűségének kiáradása lenne, ha
nem az Isten nagylelkűségéből fakadna, akkor mi másnak tekinthetnőnk,

mint természetfeletti gyártási műveletnek? Ez a modell alapjaiban hamisí
taná meg a Teremtő és a teremtmény viszonyát, Isten és ember személyes
kapcsolatát. Ha a teremtés gyártási művelet, akkor az ember sorozatgyárt
mány, szabadsága ábránd, Isten úr, és az ember a rabszolgája. Ebben az eset
ben értelmetlenség lenne azt remélnünk, hogy személyes kapcsolatba kerül
hetünk Istennel. Nem is beszélve arról, hogy az Isten és a világ közötti kü
lünbség tagadásához vezetne, ha úgy tekintenők Istent. mint akit teljesen
leköt önmaga, aki annyira magánál van, hogy teljes lehetetlen számára az,
hogy kilépjen önmagából.

Az eredeti bűn dogmája nélkül sem érthető az ember viszonya Istennel.
Arra a kínzó kérdésre, hogy miért van bűn ebben a világban, nem találunik
magyarázátot. A hit sem ád elméleti választ a szenvedő és kűzdő embernek.
Az egyház nem állítja, hogy Adám "bŰllbeesése" a bűn magyarázata lenne.
De a bűn egyetem.ességével ernnitt hírdeti a kpnyelem és bncsánat egyetemes
Jlégét is. A megváltás legalább olyan "eredeti", mint a bún; Isten irgalma
Krísztusban eleve fölkarolja. rneamenti és szerétetébe öleli a bűnös emn,p
riséget, A bűn egészen mélyen fészkel. az emberben, mert "Adámban" min
denki bűnbeesett, de még mélyebb ra kegyelem amelyet míndannyían meg
kaptunk Jézus Krisztusban, Az emberi lét drámájának két gyújtópontja a
bűn és a megváltás; aki lekiesinyli a bűnt, az képtelen megközelíteni az Istent.

A test feltámadásának a dogmája az egész ember beteljesülését hirdeti.
A feltámadás emberi boldogságot ígér, olyant, ami valóban megfelel az ember
anyagban és társadalomban megtestesült természetének. A lélek örök élete
nem emberi beteljesülés, mert az ember nemcsak lélek, hanem test is, nem
csak egyén, hanem közösség is. A test feltámadása nélkül nem mi lennénk
boldogok, s az örök élet nem az ember beteljesülése, hanem hamis jutalom
lenne csupán. Ezt pedig kétszeresen is jogában állana visszautasítani az em
bernek: mind az emberi értelem, mind az emberi méltóság eimén. De Isten
rem lenne a szeretet, ha ilyen jutalmat osztogatna az embernek.

Néha nem elég világos, hogy miért szükséges az Isten és az ember élő

kapcsolatát dogmatikailag is megfogalmaznunk. Nem erJy esetben meglehe
tősen nehéz az értelem fényénél is igazolni a dogmákat, főleg azokat, amelyek
kevésbé lényegesek. Gyakran esünk abba a hibába, hogy formális szemszög
ből nézzük a dogma'1Ji.kaii kijcloel.1'tést és ezzel eltorzítjuk tulajdonképpeni
tarta1mát. Hogy elkerülhessűk ezeket a buktatókat, ismernünk kell a történel
mi hátteret amelyben az egyház megfogalmazta dogmáit, figyelembe kell
vennünk azok fej lődését, valamint azt, hogy mdlyen szerepet töltenek: be a
közösségí és személyes szerétet megvalósításában.
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A kegyelem történelmi jele

- Isten azért lett ember egy meghatározott történelmi időpont

ban, hogy jelen legyen minden időben. Az egyház Isten meq
váltó művének történelmi kiterjesztése; hatéko7tY jel, amely nem
csak jelzi, hanem meg is való;,'Ítja azt, amit kijelent. -

Sokan vannak, akik nem is tudnak arról, hogy hozzátartoznak az isteni
életnek ahhoz a közösségéhez, amelyet az isten-embernek köszönhetünk. Nem
látható tagjai az egyháznak, de mégsem idegenek, ha szívük mélyén elfogad
ják azt az ajándékot, amelynek hatékony je'e az egyház" ha vállalják emberi
feladatukat, amelyben Krisztussal találkozhatnak. Egyedül lsten a megmond
hatója annak, hogy ki tartozik valóban az egyházhoz és ki nem. Éppen ezért
az egyház nem határolható el teljesen a világtól. Az egyház az egész világ
üdvösségének hatékony jele, kijelenti, hogy Isten kivétel nélkül minden em
bernek felajánlja azt az effektiv lehetőséget, hogy Krisztushoz tartozzék.

Az egyház nem bejeiezett, hanem megvalósitandó feladat. Az egyház tőr

ténelmi valósága haladásban és' hanyatlásban. megújulásban és fejlődésben

történik. Az egyház mindr-negves tagja felelős az eftészért. Senkinek sincs jo
ga behunynia szernét a hiányosságok láttán. Az egyház hűséges tagjai fájda
lommal nézik "a rövidlátókat. akik nem értik meg az idők követelményeit és
képtelenek megkülönböztetésre azzal az áramlattal szemben, amely a holnap
világát hozza létre, a kislelkűséget a jövő kockázataival szemben (míntha a
jövő nem volna ugyanúgy Istené, mint a múlt), a világ hatalmasaival való
ősszejátszásokat. a Lélek elfojtasát jogi, adminisztratív és tekintélyi szóval,
az anyai párbeszéd hiányát az elszakadt gyermekkel, a tévedés elleni harc
negatív jell egét, a vonakodást, hogy akkor is felismerje az egyház saját Lel
kének fúvását, amikor nem szakrális csarnokban, hanem a történelem pro
fán mellékutcáiban fú" (Ra.hner). AJki hiszi, hogy Krisztus alapította az egy
házat, az legszentebb feladatának tartja, hogy míközben önmagát tisztítja,
ragyogó tisztává tegye az egy, szent, katolikus és apostoli egyházat.

Az egységet a szeretet alkotja. Egyedül ez képes egységet teremteni a
különbözőségekben.

A szentséget a szerétet szetáradása méri. Ha azt állítaná magáról az egy
ház, hogy a tökélete-sek társasáza, akkor szeretete nr-m lenne tiszta, szerit
sége pedig inkább látványosság lenne, mint felszabadító erő.

A katolikusság a szeretet egyetemessége, amely senkit sem zár ki és nem
ismer határokat. Nem térbeli kiterjedést kell ezen értenünk, hanem am a
bensőséges erőt, amellyel az egyház képes arra, hogy Krisztushoz fűzze a leg
különfélébb embereket is.

Az apostoliság a Krisztushoz való hűség a történelmi változásokban. Krisz
tus tekintélyének folyamatossága, amely nem hatalom, hanem szolgálat, va
gyis szerétet.

Az egyház szentsége

- Kris?tus az Isten szentsége. Az egyház Krisztus szentsége. Az
Eukarisztia a? egyház szentsége. -

Az egyház azoknak a közössége, akik hisznek Krisztusban és szent, egye
temes, apostoli egységben élnek vele és egymással. A ezeretet és hűség kö.öös
séue - kiilönösen akkor, ha kettimé! többen vannak. aTdk szeretik eg'lJmást
-- a közös étkezésben valósul meg. Ezen a lakornán Krisztus a házigazda. és
ő az étel is. Jézus önmagát adja eledelül: "Aki eszi az én testemet és issza
az én véremet, annak örök élete van" (Jn 6,54). Ezáltal mi is egyesiilünk ve
le! "Aki eszi az én testemet és issza 8.Z én véremet, bennem marad és én
őbenne" (Jn 6,56). Ez az egyesülés egymással is összeköt minket: "A kenyér
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amelyet megtörünk. ugye Krisztus testéből való részesedés? Mi ugyanis so
kan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből része
sedünk" (IKor 10,16.).

Az Eukarisztia Krisztus halálának az emlékezete. A megtört kenyér és ki
ömlő bor Krisztus halálát hirdeti. Nem kenyeret és bort ajánlnnk fel Istennek,
hanem Jézus Krisztust, aki meghalt érettünk. Halála pecsételte meg az új szö
vetséget, amit Isten benne kötött az emberrel. Jézus azért adja magát ke
zünkbe az Eukarisztiában, hogy a megtört kenyér és kiöntött bor képvisel
je a mi életünkben azt, amí egyszer s mindenkorra történt 2. kereszten. Az a
Krisztus van közöttünk, aiki meghalt, sőt mi több feltámadt érettünk: "Vala
hányszor ezt a kenyeret eszitek és ezt a kelyhet isszátok, az Úr halálát hir
detitek, mig el nem jő" (IKor lQ,26). A mi áldozatunk abban áll, hogy hátát
adva magunkhoz vesszük Krisztus testét és vérét, és az ő halálába rejtve fo
gadjuk el életünk és halálunk minden felfoghatatlanságát. Az Eukarisztia vé
tele azt fejezi ki, hogy az ember lemond önmagáról, beleegyezik abba, hogy
II többiekért éljen, és hajlandó arra, hogy egészen átmenjen Isten tulajdonában,

A kenyérben és borban megtestesül az emberi munka. Az embeT történel
me és munkája Krisztus testévé és vérévé oáitozik az oltáron. Szentségtörő

lenne az Eukarisztia vétele, ha távol állna tőle az emberek kenyérgondja.
Nincs Eukarisztia munka nélkül, amely átváltoztatja a természetet é'> meg
valósítja az embert. Nemcsak a közös étkezésben, hanem a munkában is meg
valósul az emberi tesvériség. Az emberi kapcsolatok legszílárdabb alapja a
munka, Csak akkor egyesülhetünk Krisztussal, ha szeretetben és munkában
egyesülünk egymással is.

Együtt van itt minden: lsten és ember, bún és megváltás. egyén és közös-·
ség, szerétet és munka, Az Eukarisztia magába foglalja az egész hitet.

FALU TAMÁS VERSEI

HA MINDEN SZíVVEL

Ha egyszer a Nap eltévesztené
és nem jönne fel, csak estefelé.

Ha júniusban a hó hullana
és szőlőt hozna a vén almafa.

Hogyha északra tolódna a dél
és elvágtatna a Göncölszekér.

Ha megfordulna minden földi út,
s kacagás rázna minden szomorút.

Ha orgonaként búgna fel a csend
és visszajönne, aki messzement ..•

üLNI ESTÉNKÉNT

Vlni estt5nként a padon,
reményekben nem apadón.

Várni ott fenn a csillagot,
mely mindig egyformán ragyog.

Mikor az utca elaludt,
bezárni csendben a kaput.

Bevinni, ami nyugalom,
s mi fáj, kinnhagyni a padon.

l'tHnden szívvel örültem én
és minden szívvel fájtam,
mínden élet életem volt,
igll jártam a világban.
Ahány ember helyett éltem,
annyi holt lesz belőlem,

temessetek majd el engem
mindegyik temetőben.

VALAKI

Itt valaki vigyáz rám,
elsimitja a párnám.
F'ölemel, ha elestem,
megtámasztja a lelkem.
Világosban, sötétben
irányítja a léptem.
Érzem. szívem táján át
daktiloszkópiáját.
A szélben száll, mint porszem,
mindenütt van, s sehol sem.
Ha majd lehull az est rám,
ő fújja el a gyertyám.
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