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AZ EGYHÁZ JOV6JE
BESZÁMOLÚ A BRűSSZELI TEOLÚGIAI KONGRESSZUSRÚL

"A teológia meghalt. Éljen a teológia l" - írta H. Fesquet lapjában a kongrész
szus megnyitásáról. T,alán még soha nem volt ilyen alacsony a teológia ártolyama
a tudományok börzéjén, de talán még soha nem reménykedtek annyian a teoló
gusokban, mint ma. A Concilium folyóirat rendezte nemzetközi teológiai kongrész
szusra - 1970. szeptember 12 és 17-e között - a meghívott húsz újságíró helyett
kétszázan jöttek el. Hétszáz megfigyelő hallgatta a nyilvános üléseken elhangzó
napi három előadást és a vitákat. A kétszáznál több aktív résztvevő 11, angol,
francia, német és vegyes nyelvű rnunkaesoportban vitatta meg az előadásokat és
az előterjesztett határozatokat.

A megnyitón P. Brandt - a Concilium holland kíadéda - azt mondta, hogy
sokkal több energiát fektettünk a teológia megúiftásába, mínt az intézményes
egyház gyakorlatának az átalakításába. Ha a teológia túl akar jutni a saját tehe
tetlenségén, akkor ki kell dolgoznia az egyház-krrtika elméletét. A van den Bogaard
-- a Concilium-alapítvány elnöke - szerint az egyházkormányzat és a teológusok
kapcsolata azokra a feszültségekre emlékeztet, amelyek az iparban is fennállnak
a gyárak igazgatósága és kutatásí osztályai között, MaJd így folytatta: "Mondják
meg a teológusok egyszerű szavakkal, hogy mit jelent az evangélium és a keresz
ténység napjainkban, olyan egyszerűen mondiák meg nekem, hogy képes legyek
felfogni és megérteni az evangélium üzenetét, hiszen mimden egyes kereszténynek
és nemcsak a teológusoknak kell tanúsítantok azt, hogy az egyháznak van jövője

a mai világban". A kongresszus elnöke, E. Schillebeeckx hangsúlyozta, hogy a
kongresszus résztvevői nem elbizakodottan és .nem önelégülten, nem egyházi régé
szekként jöttek össze, nem azért, hogy túllépjék hatáskörüket. hanem hogy legjobb
tudásuk és lelkiismeretük szerírit teljesítsék az egyház számára nélkülözhetetlen
küldetésüket: kritikus reflexióval szelgálják az egyház jövőjét.

A kongresszus díszelnöke. Suenens bíboros, arra kérte a r~sZltvevőket, hogy
emeljék ki ami egyesít és összeköt; lojálisan, pozitíven és építően működjenek

együtt a tarntőhivatallal, s járuljanak hozzá az egyház épüléséhez a mai világban.
1\ bíboros idézte VI. Pál pápét: "Arra van szükség, hogy az élet magvai, amelyeket
a zsinat vetett el az egyház talajában, egészen beérjenek". A belga prímás fontos
nak tartja a jogos sokféleségben az egység természetének és határainak a meghatá
rozását, mett ez oldja meg az egyetemes egyház és a helyi egyházak kapcsolatának
a problémáját. Hangoztatta az igazságok hierarchiáját: nem egyformán jelentős és
életfontosságú mínden igazság, de a különböző igazságoknak a középpont, Krísztus
felé kell konvergálniok. Igy fejezte be megnyitóját: "Joggal remélhetjük, hogy a II.
vatikáni zsinat előszó volt, s egy szép napon egybegyűlnek a világ valamennyi ke
resztényének képviselői, és az ökumenikus zsinaton sikerül megvalósítanunk az Úr
valamennyi tanítványának látható egységét. Nem tudom hol és hogyan jön létre
ez a döntő találkozás, hogy III. vatikáni zsinat lesz-e? De ha sikerül eltávolítanunk
az akadályokat, akkor miért ne találkozhatnánk azon a helyen ahol a keresztény
ség bölcsője ringott? A kiengesztelődés zsinata miért ne lehetne a II. jeruzsálemi
zsinat?".

1. A TEOLÚGIA FUNKCIÚJA AZ EGYHAZBAN

A kongresszus az első napon a teológia feladatával és helyzetével foglalkozott.
w. Kasper münsterí professzor szerint, a teológia alapvető szavai elvesztették

kapcsolatukat a valóság mai megtapasztalásával.En:nek következtében a hit is
kényes helyzetbe került. Egyetemes igénye és' küldetése ellenére abban a veszély-
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ben forog az egyház, hogy szekta lesz belőle. A keresztény' üzenet - Isten történeti
tette es ezt érteimező szava - nemcsak a múltra, hanem a [elenre és a jövőre is
vonatkozik. A teológiának az a feladata, hogy az egyszer s mindenkorra kapott
üdvösséget (Jud 3) lefordítsa a míndenkorí "ma" nyelvére. Keresztény hitünk egye
temes igénye és feltetlen követelménye mínoig az adott korszak történelmi-kultu
ráns struktúráin keresztül jelenik meg; még a szentírásban vagy az egyház dog
máiban sem található "vegytiszta" állapotban.

A teológia kritikai feladata, hogy a hit változatlan igazságát lefordítsa a min
denkori történelmi jelen nyelvére. Munkáját két szabály irányítja: nem szakadhat
el eredetétől. de nem vesztheti el szeme elől célját sem. A teológia a Szeritírásban
gyökerezik: abból kell' kiindulnia, amiként az apostolok értelmezték és hirdették
Jézus Krísztust, Nem elég azonban csak a múltba tekintenie; törekednie kell arra,
hogy szavát megértse a kor embere. A teológia akkor teljesíti feladatát, ha az em
berlét valóságáról beszél, s szavával át is alakítja azt (Gaudium et spes, 22). "Mi
vel a filozófia feladata az, hogy megfogalmazza az ember nundenkori önértelmezé
sét és világfelfogását, a fílozófiának nemcsak a teológiai tanulmányok előtt, hanem
magában a teológiában is helyet kell kapnia". Nem hanyagolhatja el a teológia az
elmélet és gyakorlat összefüggését sem. Az egyházi gyakorlatból kell kiindulnia, és
e gyakorlat saját igényével kell lemérnie magát a gyakorlatot. A teológia kritikai
feladata, hogy az egyházat figyelmeztesse igényeire, s így elősegítse a közösség és
az egyén tökéletesebb egyházi gyakorlatát.

Kasper két fontos következtetést vont le. Az egyik, hogy a teológia rászorul az
egyházi hitelesítésre. Az igazság karizmáját nem az egyén, hanem a közösség kapja
meg (Lumen' gentium, 12).' Az egyes teológus nem tévedhetetlen, vállalnia kell
azonban a tévedés veszélyét azért, hogy mínél tökéletesebben felkutassa a hit esé
lyeLt. Az igazi hit nem fél ettől. Biztos abban, hogy Jézus az egyesek tévedése el
lenére is megtartja egyházát az igazságban. Az egész egyházzal folytatott nyílt és
szabad dialógusban mutatkozik meg a hit helyes mai értelmezése. A másik követ
keztetés a teológusok és a tanítóhivatal viszonyára vonatkozik. A teológia és a ta
nítóhivatal két különböző, de egymásra utalt szolgálat, A teológia nem merülhet ki
a püspöki vagy pápai tanítóhivatal kíszolgálásában, A teológia önálló feladata alá
van vetve ugyan a pápai és püspöki tanítóhívatalnak, de a tanítóhivatal nem nél
külözheti az önálló teológiai kutatás eredményeit.

E. Schillebeeckx a teológia krdtikaí calapszabályáról beszélt. Mível a teológia is
tudománnyá vált, nem művelhető a többi tudománnyal folytatott párbeszéd nélkül.
Ezek nemcsak módszertaní, hanem tartalmi információt is nyújtanak a teológiának;
hozzásegítík, hogy világosabban értse, tísztábban lássa a keresztény üzenet értel
mét. A modern tudományok felismerték, hogy minden emberi beszédnek - így a
teológiának is - olyan kulturális előzményei vannak, amelyek belejátszanak ma
gába a kijelentésbe is. Sem a szentírás, sem a dogmák nem beszélnek "közvetlenül"
Istenről és emberről, hanem koruk kulturális struktúráinak a közvetítésével. Igy
történhetik meg, hogy az igaz hit helyes megfogalmazása későbbi korokban elveszti
hítelességét, mert csak a maga korában érthető. Ha a tudomány megváltoztatja az
emberről és a világról alkotott felfogásunkat, akkor megváltoztatja azt a valóságot
is, amelyben a hivő él, s amelynek maga is része. Ha pedig a mai valóság már
nem ugyanaz, mint amely az apostolok korában volt, akkor nem is beszélhetünk
róla úgy, mínt a szeritírás. Mindebből nyilvánvaló a hit újrafogalmazásának a
szükségessége. A teológia - kölcsönösségí alapon _. azzal szolgálja a többi tudo
mányt, hogy értelmezi azok eredményeit.

A szaktudományok ma olyan szerepet játszanak a teológiában, mínt régebben
a filozófia - mondotta Schillebeeckx. Ha a mai teológus nem tekinti ugyanolyan
teológiai lelőhelynek. (lOOO8 theologicus) a szaktudományok eredményeit, mínt ré
gebben a filozófiai megfontolást (ratio philosophica), ha közömbösnek tartja azokat,
akkor elszígetelődík korától. Nem értik meg, légüres térben mozog, hiszen a kor
emberének gondolkodásmódját a tudományok eredményei alakitják.

A teológia önálló tudomány. Nem merül ki feladata a szaktudományokkal foly
tatott párbeszédben. A teológia hittudomány: a hitből indul ki és a hithez vezet
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vissza. A keresztény üzenet itt és most történő elsajátításának a lehetőségét szol
gálja. A teológiai tudománycsságra az evangélium üzenetével való személyes azo
nosulás, és a történelmi egyház megjelenési formáinak a bírálata nyomja rá bé
lyegét. A keresztény jelenség pszichológiai, szociológiaí, valláskritikai modell sze
rinti interpretációján kívül létezik önálló teológiai interpretáció is. Ez egyfelől olyan
erős hitet tételez fel, amely nem gátolja, pótolja vagy helyettesíti a tudomány- kri
tikus racíonalítását, másrészt alkotó hűséggel folytatja és aktualizálja a valóság
keresztény interpretációjának történetét. A teológia hermeneutíkus funkciójában
nem nélkülözheti a praxis krítéríumát: a teológia a hivő gyakorlat teológíaí-krítí
kus elmélete, Ettől elválaszthatatlan a társadalmi struktúrák és az emberi szív
állandó bírálata, és megváltoztatásar A teológiának az egyházra, társadalomra,
egyénre irányuló kritíkája egyúttal Isten üdvözítő akaratának a hirdetése is Jézus
Krisztusban.

J-P. . Jossua a Saulchoir-Etíolles-í domonkos teológia professzora, a teológus
személyí lapját állította össze. Ki a teológus? Mínden hivő, aki hitére reflektál, s
a keresztség által Isten népének a tagja. Kilt tekinthetünk különösen is teoló
gusnak? Elsősorban azt, aki rendelkezik az egyház épülésére szolgáló különleges
adománnyal (Róm 12, 6-8), aki életével és szavával fáradhatatlanul tanúsítja lsten
jelenlétért; a szekularizált világban. A teológus másik ismertetőjegye a szigorú,
alapos, körültekintő, kiegyensúlyozott és kritikus tudományosság.

A teológus jogosan bírálja az egyházi közösséget, de az egyháznak is jogában
áll bírálnia a teológust. A teológus munkáját az egyház szabályozza, ez azonban
nem fajulhat rendszabályozássá.

Különösen fontos ezt hangsúlyozni napjainkban, amikor a teológiát nemcsak
kívülről, hanem belülről is támadják. Kívülről tudománytalanságot, belülről hűt

lenséget vetnek a szemére. A három előadó bebizonyította, hogy egyik ellenvetés
sem jogos. A teológia krítíkus tudomány; bírálja és éppen ezzel szolgálja az egy
házat és a világot. A korunkra annyira jellemző kritika nem a görög fatalízmus
ból, vaiY a modern determinízmusból, hanem az Evangélium felszabadító üzene
téből ered.

2. A KERESZTÉNY OZENET

A teológia - azáltal, hogy bírálja az egyházat és a válágot - közvetít is kö
zőbtük, AteológLa pozitív feladata az egyház és a mai világ közötti kommunikácié
megteremtése. Erre akkor képes, ha röviden, világosan, mai nyelven fogalmazza
meg az evangélium üzenetét.

R. R. Brown baltímoreí biblikus abból indult ki, hogy az apostoli hitvallás .
mínt neve is mutatja - nem az 'i!:lapvető keresztény üzenet, hanem annak egy
bizonyos történelmí-kulturálrs helyzetben való értelmezése, megfogalmazása, meg
vallása. Ma a keresztény hit új összefoglalására van szükségünk, Ez. az igény nem
olyan modem, mint amilyennek látszik. Már az újszövetségi írásokban is megta
lálhatók hitünk különféle rövidösszefoglalásai. A rómaí levél 4. fejezetében írja
Szent Pál, hogy a keresztény abban hisz "aki feltámasztotta halottaiból Urunkat,
aki vétkeinkért halált szenvedett és megigazulásunkért föltámadt" (Róm- 4, 24-25).
. A keresztény üzenet elsősorban Istenről beszél. Az emberhez szól, de arról,

amit Isten tett az emberrel. Bár tagadhatátlanek emberi vonatkozásai, mégsem
pusztán antropológia: nem az ember, hanem Isten tetteit hirdeti. Míndenkível 
még Jézussal szemben is - Istené az elsőbbség. Jézus nem azért jött, hogy Ö'l
magát hirdesse, hanem Isten uralmát az emberi szívekben, Az az Isten, akit Jézus
Atyának mond, Abrahám, Izsák, Jákob s a Sinai hegy Istene. A keresztény üzenet
arról beszél azonban, amit Isten az emberrel tett: személy szerint törődik az em
berrel, mert az ember alkalmas arra, hogy Isten szövetséget kössön vele, s ez mínd
kettőt kötelezi.

Az üzenet 'arról szél, amjt Isten Jézus KrisztusbC1;1lJ tett. A kereszténység nem
elégedik meg a szeretet, az élet, a szabadság általános kihirdetésével. A keresztény
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ezeket Jézus prlzmáján át nézi. Arra.' á szeretetre imptunk meghívást, amellyel at
Atya Jézust, ő pedig minket szerét. Att az életet nyertük - hogy másokkal is
közöljük -, amellyel az Atya Jézust, ő pedig nunket ajándékoz meg. Ar szabadság,
amelyet az embereknek hirdetünk, a gonosztól és az önzéstől való megszabadulás :
ez testesült meg Jézusban.

Az üzenet két gyújtópontja: Jézus halála és feltámadása. A feltámadás - Jézus
gyözelme a halál felett - a keresztény remény forrása. A keresztény értékeli a
haladást és a jövőt, de a fejlődés, haladás és emberi jövő paradigmája az, am1t
lsten tett Jézussal. JéZUiS sorsa példaként szolgál míndenegyes embemek és az
egész emberiségnek: Jézus az első sokak közül, De ennél is több. A feltámadt Jé
zus él, feltámadásának ereje és hatalma - a 'Szentlélekben - jelen van a keresz
tény közösségben. Nem vitatható el a keresztény üzenettől a kereszt; "vétkeinl.él1t
halált szenvedett", A kereszténység nem lenne ugyanaz, ha Jézus szívínfarktusban
halt volna meg a Genezáretí-tó partján. Jézus legyőzte a halált; a győzelem útja
azonban a szenvedésen, .megszégyenítésen, emberi gonoszságon át vezetett, és a
ezeretet végső odaadásában valósult meg. A keresztény ebből a szemszögből ném
az emberi egzisztenciát s annak minden rettegését. Az archeológia szerint a keresz
tény mértékegység, s a keresztény jelenlét tanúsitója kezdettől fogva a kereszt.

A Megfeszített nem valami ismeretlen személy, Jézus nem az isteni kegyelem
puszta cégére. Az apostolok húsvét utáni igehirdetése Isten uralma számára akarja
feltárna az emberi szíveket. Ha azonban feltárul a szív, akkor a keresztény üzenet
többet is mond annak puszta ísmétlésénél, amit Isten Jézusban tett az emberrel.
Az apostolok húsvét utáni igehirdetése szükségképpen felidézi a húsvét előtti Jézus
szavait, tetteit és életét. Más lenne a kereszténység, ha az a Jézus, akit megfeszí
tettek, nem ugyanaz volna, aki megkönyörült a betegeken, már itt a földön meg
bocsátotta a bűnöket, s példabeszédeiben olyan radikális követelményeket olvasha
tunk, amelyek csak Istennél lehetségesek.

A keresztény üzenet végül azokról is beszél, akik elfogadják, akik hisznek
benne, és hitük megigazulásukra szolgál. Az újszövetségi írások közösségl doku
mentumok: hivő közösségben keletkeztek és a hivők közösségéhez szólnak. A ke
resztény üzenet testvéri közösségben egyesíti azokat, akikhez szól. Nem azt mondja
Szent Pál, hogy Jézus az én vétkemért halt meg és az én megigazulásomért tá
madt fel, hanem "vétkeinkért" és "megigazulásunkért"; tehát föltételezi az egyhá
zat. Az a feladatunk. itt Brüsszelben - mondotta végül Brown - hogy megtaláljuk
az 1970-re szóló keresztény üzenetet. Tudatában kell azonban lennünk annak, hogy
egy újabb kongresszus 2000-ben nem tartja majd kielégítőnek a mí forrnulánkat,
és újból megfogalmazza a keresztény üzenetet.

K. Rahner arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyház pluralizmusában a ke
resztény üzenet biztosítja a nélkülözhetetlen egységet. "A keresztény üzenet egy
sége megelőzi a kereszténység interpretációinak különbözőségét" - mondotta. Az
üzenet egysége nem zárja ki a különféle megfogalmazásokat. Mivel Krisztus üze
nete minden egyes emberhez szól kivétel nélkül, megfogalmazásakor figyelembe
kell vennünk a címzettek konkrét történelrni-kulzurális helyzetét. "A keresztény
üzenet orthodox megfogalmazásának egyik· legfontosabb krltéríuma éppen ai, hogy
sikerül-e túllépnie a régi formulák egyhangú ísmételgetésén, Az egyhangúság csak
azt bizonyítaná, hogy nem veszik figyelembe az üzenet vevőinek történelmi szi
tuációját."

A keresztény üzenetnek érthetően és világosan kell beszélnie Istenről. Korsze
rűtlen lenne, ha Aquinói Szent Tamás meggyőződéséből indulna ki: mindenkí tudja
mít értünk Istenen, B legfeljebb Isten létét és a világhoz való viszonyát kell iga
zolnunk. Ma éppen az nem világos, 'hogy mit értünk Istenen. 1\ legtöbb embemek
téves fogalmat vannak Istenről, Ezek a téves fogalmak az 'ateizmus állandó okai.
A teológia elsőrendű feladata, hogy megkeresse, hogyan, míképpen, mdlyen módon
beszélhetünk közérthetően Istenről. A keresztény üzenet megfogalmazásában szól
nunk kell Isten-megismerésünk kiindulópontjáról is.

Jézus nemcsak hirdetője, hanem tartalma. is a keresztény üzenetnek, De nem
elég csak Ismételgetnünk. hogy Jézusban elválaszthatatlanul és összekeverhetetle-
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nül egyesült Isten az emberrel, hanem ki kell fejtenünk. Arról kell beszélnünk,
hogy Isten Jézusban visszavonhatatlanul odaajándékozta magát a világnak, hogy
az önmagát közlő Isten az ember reménye és abszolút jövője, mínden emberi
szerétet radikális mélysége és feltétlen érvényessége, Arról kell beszélnünk, hogy
Jézusban - s elvileg sohasem rajta kívül - megtaláljuk üdvözítő Istenünket. Ha
így beszélünk, akkor elmondjuk míndazt, amit a hagyományos megfogalmazás mon
dani akart, feltéve, hogy nem értjük mitikusan félre a régi fogalmazást. Arról
sem hallgathatunk, hogy Jézus szenvedése és halála, hogy Jézus sorsa üdvösségünk
oka. Jézus halála és feltámadása értelmezi életünket: kijelenti és létrehozza üd
vösségünket.

A keresztény üzenetnek szót kell ejtenie az egyházról - a Jézus üzenetében
hivők közösségéről - is. Ki kell fejtenünk, hogy az egyház is társadalmilag in
tézményesített közösség, s mint minden intézmény, alá van vetve a történelmi
változásoknak. Egyfelől a lehető legvilágosabban kell rámutatnunk a történelmi
íolytonosságra, mert egyedül ez igazolja az egyház jézusi eredetét, másfelől meg
kell magyaráznunk, hogy csak az új jövŐ iránti bátorság őrzi meg a múlt igaz
ságát.

H. Kűng vállalkozott arra, hogy a mai kor emberének megfogalmazza a keresz
tény üzenetet. Bár ez; sokféleképpen történhet, e sokféleségnek ugyanazt a célt,
programot, ügyet kell tükröznie. Mi tartja össze a 27 különféle újszövetségi írást?
Mí tartja össze a keresztény igehirdetés és történelem húsz évszázadát? Mi tartja
össze azokat, akik ma szerte a világban kereszténynek nevezik magukat? Jézus
neve. A keresztény üzenet abban áll, hogy Jézus a Krisztus. Brown arról beszélt,
mít jelentett ez Szerit Pálnak, Rahner kifejtette, miért !WIl újrafogalmaznunk az
üzenet változatlan tartalmát, ez az előadás pedig abba a vakmerő vállalkozásba
fog, hogy húsz perc alatt elmondja azt, hogy mí a keresztény üzenet? A legalkalmasabb
nak tűnő formula: "Jézus világosságában és erejében igazán emberien élhetünk
és halhatunk, cselekedhetünk és szenvedhetünk a mai világban is. Mivel teljesen
Isten kezében vagyunk,. azért a legvégsőkig elkötelezhetjük magunkat az ember
mellett."

Mit jelent, hogy "Jézus világosságában és erejében"? Mit akart Jézus? Nem
elméletet és törvényt hirdetett, hanem Isten országát. Jézus nem tartozott a papi
.,establishment" tagjai közé (szadduceusok), feltűnő módon nőtlen, Isten uralmát
hirdeti: nemcsak azt, amellyel kezdettől fogva uralkodik a világon, hanem Isten
eljövendő, eszkatologikus országát is. Jézus nem politikai forradalmár (zelóta);
theokratikus földi-nemzeti birodalom helyett Isten közvetlen és korlátlan uralmát
igéri. Nem aszkétíkus szerzetes (Qumran), a világban él, nem Isten haragjáról, ha
nem irgalmának jó híréről beszél. Nem jámbor moralísta (farizeusok), sem írástudó
teológus: Isten országának eljövetelét nem a törvény betartásátől, hanem Isten
kegyelmétől várja. Nem húzhatok rá Jézusra korának sémái: egyformán provokálja
mínd a jobb, mind a baloldalt, közelebb áll Istenhez, mint a papok, a világgal
szemben szabadabb, mint az aszkéták, erkölcsibb, mint a moralísták, és forradal
mibb, mint a forradalmárok. Isten akaratát legfőbb és közvetlen erkölcsi' normá
nak tekinti. Es mi az Isten akarata? Az emberek java.

Ezért nem riad vissza attól, hogy - bár tiszteli a törvényt - esetenként nem
tartja be előírásait. Nincsenek rituális gátlásai, nem fanatikus böjtölő (azzal vádol
ják, hogy együtt iszik· és eszik az emberekkel), nem aggodalmaskodik a szombat
míatt, ha az ember javáról van szó, Ezért relatívízálja a megazentelt hagyományo
kat: a törvény és a parancs az emberért van, a kiengesztelődés és a míndennapos
emberi szolgálat megelőzi a templomi szelgálatot. Az ember érdekében lép fel a
szeretet mellett: ez jámbor de egyben ésszerű, nem zár ki senkit, még az ellen
felet sem, elmegy a legvégsőkig, hogy megváltoztassa a társadalmat. Ezért fogja
pártját Jézus minden "szegény ördögnek": eretneknek és szakadárnak (szamari
tánus), az erkölcsteleneknek (bűnös asszonyok), politikailagkompromittáltaknak
(vámszedők), a társadalom kivetettjeinek (leprások, betegek, nyomorultak), s egy
általán a közönséges népnek, azoknak, akik nem ismerik és nem is tarthatják meg
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a törvényt, Ezért merészelí a jogos büntetés helyett Isten ingyenes búnbocsánatát
hirdetni, sőt személy szerínt is megígérni, azért, hogy az emberek is megbocsás
sanak egymásnak.

A kegyelem, a remény, a szeretet, a szabadság és az öröm valóban jó hírét
nemcsak meggyőzően éli, hanem feltúriő jelekkel és tet1Jekkel - gyógyítások, exor
cízmusok stb. - igazolja. Jézusban teljesen fedi egymást az elmélet és a gyakor
lat. Eppen ez a tökéletes azonosság jelent példátlan kihívást az egész társadalmi
vallási rendszerrel szemben. Tulajdonképpen jogosan kérdik tőle: "Ki adta neked
a hatalmat ehhez?" Ezt kérdik tőle barátai is, ellenségei is. Nem más Istent hir
det? Olyant, aki a [ámborok helyett a bűnösökkel tavt? Nem mondja azt, hogy ő

több Mózesnél és a prófétáknál? Hogyan jön ahhoz ez az egyszeru származású
ember - nincs mögötto sem párt, sem intézmény -, hogy flyen hatalommal és
igénnyel beszéljen és cselekedjen, úgy, rnint aki Isten helyett és Isten helyén áll?

Jézus személye az "idők jele". Szavai és tettei pecsételik meg sorsát; az élet
re-halálra szóló összeütközés elkerülhetetlen. Az erkölcs és törvény őrei nem tehet
tek mást, mínt hogy likvidálták azt, aki relatívízálta a törvényt és az erkölcsöt:
jobb, hat csak egy ember pusztul el. Mindenkivel szembekerül : a törvény és
a templom meggyalázójaként ítélik el a zsidók, politikaí lázadóként végzik ki a
rómaiak, A rómaiak a zsidókat, a zsidók a törvényt szelgálták ki. A törvény míatt
halt meg Jézus, két kitaszított között bűnösként, és elhagyatottari még attól is, Aki
nek [elenlétét hirdette szavaival, tetteivel és egész személyével. A kudarc tagad
hatatlan. Látszik, hogy elhagyta, s. meghalt vele Isten is, akit hirdetett.

Tehát a halállal vége mindennek? SW sincs róla! Világtörténelmi tény, hogy
a Jézussal elindult mozgalorn az ő halála után kap lábra igazán. Mi ennek az oka?
Ha átlátunk a különböző hagyományok helytől és időtől függő egyenetlenségein és
kíszínezéseín, akkor nem térhetünk ki az első keresztény hivők egyértelmű tanú
sága elől; hitüket arra a valóságos tapasztalásta alapozzák, hogy a Megfesztitett
él. Nem a míként, nem a hol, nem a mikor a fontos, hanem az, hogy: az a Jézus,
akit látszólag elhagyott Isten, Istennel és Istennél él. Új életre tett szert. Győzött.

Tanítása, viselkedése, személye fényesen igazolódott. O járt a helyes úton.
Csak most, Jézus új élete és Lelke fényében látják a tanítványok, hogy Isten

- az igaz Isten - kezdettől fogva Jézussal volt. Az ő személye jótáll Istenért és
emberért. A kereszt nem az élet átka, hanem az üdvösség eseménye. A kereszttel
kezdődik Isten Országa: a kiengesztelődés, a szabadság, az igazságosság, a szeretet
és a béke országa. Jézus személye egyedülálló jelentőségű mindenkinek, aki hisz
benne: Jézus Isten felkentje, végleges kinyilatkoztatója, megtestesült Szava. Korá
nak és könnyezetének minden círnét és rangját átviszik Jézusra, és ó végleges ér
telmet ad ezeknek a címeknek. Ekkor jön létre az egyház. A közös hitvallás kiala
kitja a Jézus nevét viselő hivők közösségét, akiket Jézus Szent Lelke vezet.

Igy lett az üzenet közvetítőjéből az üzenet tartalma: Jézus Krisztus élete és
halála az Isten országáról szóló üzenet lerövidítése és egyben konkrét kitöltése:
Jézus a történelem nyitja.

Mit jelent mindez a mai világban - teszi fel a kérdést Kűng. Azt, hogy a
keresztények legalább annyira humanisták, mint bárki más, de az embert és Is
tent, a humanítást, a szabadságot, a szeretetet, az életet, az igazságosságot és a
békét Jézusban látják. Nem feledhetik, hogy míndennek Jézus halála volt az ára,
hogy .a Föltámadott, aki él Istennél, azonos a Megfeszítettel. A kereszt nem példa
kép vagy modell csupán, hanem a hit alapja és ereje: a kereszt; különbözteti meg
hitünket és Urunkat a többi vallástól és azok isteneitől. A kereszten át vezet az
út az élethez és a szabadsághoz. A názáreti Jézus keresztje nem időtlen mítosz,
nem mélyértelmű szimbólum, hanem kegyetlenül kemény történelmi tény. Senki
nek, egyetlen zsidónak vagy pogánynak sem juthatott eszébe, hogy a lázadók és a
rabszolgák szégyenteljes halálát vallási eszménnyé magasztosítsa: "Mi azonban
él. megfeszített Krisztust hirdetjük: aki a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak
meg oktalanság, de a meghívottaknak, akár zsidók, akár görögök: Krisztus, Isten
ereje és Isten bölcsessége" (IKor 1,23).
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Aki hísz Krisztusban és valóban követi Őt, az á remény jeleként vállalja á
keresztet, felismeri lsten jelenlétét lsten távollétében, az életet a halálban. Jézus
követése nem utánzás vagy másolás (imitatio), hanem Jézus szeríntí, Jézusnak
megfelelő élet. A magunk korában, a magunk helyén élünk, saját problémáinkkal
küszködünk. Ezért kell lefordítanunk Jézus üzenetet a magunk nyelvére. Ha a mai
keresztény az Urába vetett hivő bizalommal vállalja a saját keresztjét, akkor meg
kapja a cselekvéshez és szenvedéshez, az élethez és halálhoz szükséges erőt. Meg
látja a lét értelmét ott is; ahol a magára hagyott értelem már rég letette volna a fegy
vert. Az iszonyat és a szörnyűség ellenére is észreveszi, hogy lsten kezében van
mínden. A kereszt üzenete komolyan veszi az emberi bízonytalanságot, félelmet,
sö.étséget, elidegenülést és bűnt. Nem kell megjátszanunk a hőst, A kereszt csak
ezt rnondja: a bizonytalanság, a félelem, a sötétség, a magány, az elidegenülés és 8

bűn ellenére ül lsten kezében vagyunk. lsten eleve segített az emberen, aki nem tud
segiteni magán. A kereszt nem elrojtás, hanem felszabadítás. A megbocsátással, ki
engesztelődéssel és megváltással megajándékozott ember felszabadultan él, szeret, ad
hálát és remél az élet értelmében, az üdvösségben.

A Megfeszítettbe vetett hit kiengesztel Istennel, de nem játssza ki a valódi
problémákat. Nem szünteti 'meg a jogot vagy a társadalmi hatalmat, hanem rámutat
víszonyíagosságukra, Egészen emberivé tesz; a végsőkig elkötelez a másik mellett,
akinek szüksége van rám. A kereszt felszabadít, hogy a másik kedvéért képesek
legyünk lemondani arról, ami jog szerint kijár nekünk; ha ezer lépésre kényszerít
nek, elmegyünk kétannyira. A kereszt olyan szabadsággal ajándékoz meg a hatalmi
versengésben, hogy képesek vagyunk azt mások javára használni: a köpenyünk
mellé még a köntösünket is odaadjuk. A keresztény üzenet nem hoz új törvényt, ha
nem lehetővé teszi azt, amit nem nélkülözhet semmiféle társadalmi berendezkedés
sem: az adósság behajtása helyett a végnélküli megbocsátást, az állandó viszály he
lyett a szeretet magasabb igazságosságát, a könyörtelen hatalmi harc helyett a
minden értelmet felülmúló békét. Ez az üzenet nem vigasztaló mákony. Más prog
ramoknál radikálisabban utasít a világ szelgálatára s míndenfajta elnyomás meg
szüntetésére. Ezt az üzenetet kell képviselnie az egyháznak, és szolidaritást kell vál
lalnia a jogfosztottakkal és elnyomottakkal. Elsosorban önmagában kell kiengesz
telnie a művelteket és múveletleneket, fehéreket és színeseket, férfiakat és nőket.

Ilyenképpen- hála a keresztény üzenetnek - már most beköszönt a társadalomban
az, ami az emberi teljesítmények ellenére sem várható sem a tudománytól sem a
társadalmi haladástól, hanem egyedül Istentől: a tökéletes igazság, a teljes felsza
badulás, a töretlen szeretet, az egyetemes kíengesztelödés és az örök béke országa,
A keresztény üzenet -megkövetelí a tudományos, társadalmi, politikai, kulturális te
vékenységet, s követelményével Iehetővé is teszi a haladást, a reményt és a bi
zalmat. Akkor sem engedi meg, hogy kétségbeessünk. ha az igazság, a szabadság
ésa béke ellen szól mínden, Az emberek humanizálására szólít fel, amikor az em
berek csak az embertelenségét terjesztik.

A megfeszített és feltámadt Jézus - mindezzel a következménnyel együtt 
a keresztény üzenet. Maga Jézus az üzenet; nem elvontan, hanem konkrétan, nem
csak elméletileg, hanem gyakorlatilag; nem mellékesen, hanem központilag, nemcsak
ténylegesen, hanem programadóan,

Ez jelenti azt, hogy Jézus erejében és világosságában igazán emberi módon él
hetünk és halhatunk, cselekedhetünk és szenvedhetünk, Mivel teljesen lsten kezében
vagyunk, azért a legvégsőkig elkötelezhetjük magunkat az ember mellett.

(Folvtatjuk)

Emberek között élve, egyetlen és legfőbb dolgu,nk: szeretni őket, de nem 0.1<41'
hogyan, hanem olyan szeretettel, amilvennel Isten szereti őket.

R. Voillaume
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