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A KÖZÉNK JÖTT ISTEN

Jean Daniélou mondía eg~' helyen: "Senk! nem olyan ismert,
és senki sem olyan ismeretlen, mint az Isten". Nem is lehet ez
másképp. Az élet teli van titokkal, a mísztértum árnyékában
élünk. 5 mermylvel inkább áll ez az "élet teljességérö!", a Nagy
Titokról, Is tenről.

, A szekularizáció és az Istenről szóló beszéd

Szekularizálódó világunkban teológiánk és igehirdetésünk feladata nem az,
hogy - rníntegy az ár ellen úszva - reménytelen vállalkozásba kezdjen. A ro
hanó vonatot sem lehet azzal megállítani, hogy eléje vetjük magunkat. Nem is
erre van szükség, hanem sokkal inkább arra, hogy a helyzet számbavétele, a be
csületes szembenézés nyomán eldöntsük : hogyan széljunk az örök "tárgyról", Isten
ről? Sőt, még az ilyen megfogalmazást is kerülnünk kell; nem tárgyra irányítjuk
fígyelmünket, hanem az élő, velünk élő, az emberrel személyes kapcsolatot te
remtő lsten felé kell fordulnunk, őróla szólnunk. Csakis a megfelelő rámutatás
után érheti kortársainkat az esetleges vád: tudták, kinek mondottak ellen, kit nem
fogadtak el vagy utasítottak harcos ellenállással vissza. Hit és hitetlenség, isten
hit és ateizmus konfrontációja, sőt kimondhatjuk: küzdelme, nem utolsósorban
/I ,'eológiai és igehirdető rnunka nyomán fog korunkban s az elkövetkező időkben

is ujra meg újra eldőlni.

A kérdés tehát semmiképpen sem az, hogy míként tudjuk a szekulari
zálódás történeti folyamatát feltartóztatni, hanem csakis ez lehet: hogyan kell az
istenhitet kortársainknak felajánlanunk, hogyan beszéljünk Istenünkről? A jeles
protestáns teológus, Gerhard Ebeling mondása jut eszünkbe, aki szerint "az ige
hirdetés közérthetőségének kritéríumaként nem annyira a hivő, mínt inkább a
nem-hivő embert kell szem előtt tartanunk". Bármennyire is különösen hangoz
nék, mégis elmondhatjuk. hogy a teológia és az igehirdetés számára az az em
bertömeg adja fel a legsúlyosabb "leckét", amelyik már nem figyel rá, hogy mit is
mondanak, hirdetnek neki. Kierkegaard clownja jut eszünkbe, akit ugyan hall
gattak, meg is tapsoltak, de szavával mit sem törődtek. Még akkor sem, amikor
már égni kezdett fejük fölött a ház. - És a többiek? Akik talán még ma is
olvasnak, hallgatnak? Fel lehet-e róni nekik, hogy az "új idők új dalaihoz" szo
kott fülük számára a megszokott, de már nem értett kifejezések, szóképek üresen
konganak, alig valamit vagy semmit sem jelentenek'! Az a sértett, rezignált vagy
éppen önáltató megállapítás pedig, hogy minden kritikus szó, rnely igehirdetésünk
é" teológiánk ellen elhangzik, támadás az istenhit, a kereszténység ellen, sőt egye
nesen az ateizmus hangja, - egyszerűen nem igazolható. Nemcsak Jézustól kér
ték egykor, hanem még ma is sokan kérik tőlünk, minden kereszténytől, hogy
mutassuk meg valamiképp az Istent, az Atyát. Igaz. Istent az asztalra nem he
lyezhetjük. De ha szavaink nem tudnak arról az emberr'Ől meggyőzden szólní, aki
egyes-egyedül mondhatta el önmagáról: aki engem lát, látja az Atyát is (Jn 14,9)
- akkor mitsem használ majd metafízíkus spekulációnk.

Yves Cong,ar szerínt "a modern katolicizmusnak talán egyik legnagyobb sze
rencsétlensége, hogy tanításában és katekézisében a vallásnak csak önmagában
tekintett istenfogalma felé fordult (Deus in se), anélkül, hogy szüntelenül azzal
is foglalkozott volna: mit is jelent ez az Isten az ember számára? Az Isten nél
küli ember és világ, amellyel ma szembetaláljuk magunkat, nem kismértékben
éppen abból a reakcióból született meg, mely az ember és világ nélküli Isten el
len fordult" (Christ in der Heilsgeschíchte und in unseren dogmatíschon Trak
taten, ín: Concilium 2/1966/10). S ha valakit nem győznének meg napjaink elis
mert teológusának szavai, gondoljon a mintegy másfélezer év távlatából figyel
meztető Szetit Agos"tonra, aki szerint "non est enim aliud Dei mysterium, nisí
Christus" (Epist 187,34), azaz csakis a közénk érkezett Ist,en, Krisztus veZJethet el:
Isten titká hoz.
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Nem ok nélkül emlegetik tehát ma oly sokan, hogy teológiánknak és igehirde
tésünknek egyre inkább el kell szakadnia tradicionális, sőt "szerencsétlen" (Congar
kifejezése) istentanától. A régi "doktrina" a görög metafizíkus gondolkodásmódnak
szinte elviselhetetlen súlyát hordozta és rakta tömegek vállára. Annyira, hogy
már-már képtelenekké váltunk közérthető emberi szóvaI az elérkezett és velünk
Lakó Istenről szólni. A Jézus Krisztusról szóló beszéd is - küszködve a mísztérí
ummal - egyre inkább elvont spekulációvá, metafizikus traktátussá vált. Ha
pedig az igehirdetés ma igyekszik is vállalni a feladatot: hirdeti Jézust, az embert,
aki Isten - akkor vállalkozása egyesek szemében még mindig .,nem felel meg a
hagyományos teológiának, a tudományos ígényeknek". Sokan még ma is csak ar
ról az "örök Istenről" tudnak és akarnak szólní, aki a mai dinamikus gondolkodás
számára már szinte rabja örök létének, "be van zárva" örök otthonába, s akinek
már semmi dolga a világgal, az emberrel. Ha pedig - hogy mentsük a menthetőt

- a concursus divinusról, az isteni együttműködésről, a kegyelem hatékonyságá
ról beszél teológiánk akkor - bármilyen helyesen szól is - már valóban csak a
kevés "kiválasztott" nyelvén képes előadni mondanívalóját. Ezoterikus tudomá
nyossága az átlagos hivő számára érthetetlen nyelvezetben jelentkezik. Az elvont
fogalmak köntösébe öltöztetett Isten a mítoszok világának hőseivel együtt lassan
meghal a világ számára.

Szekularizálódó világunkban a konkrét, személyes találkozást elősegítő és dön
tésre felszólító módon aligha leszünk képesek Istenről az ún. idea clara et dis
tincta (tiszta és pontos fogalom) segítségével meggyőző módon szólni. Ma jobban
szükséges, mint valaha, hogya Jézus Krisztusban Istennek köztünk megjelent em
berségére, jóságára, áldozatos ezeretetére mutassunk rá. Örök feladata volt ez a teo
lógiának és igehirdetésnek, de ma különösen fontos, hogy újra ezen az úton kö
zelítsen és vezessen Isten felé

Ha figyelemmel kísérjük számos szaktudomány és szakember megállapítását,
annyi mindenesetra világosan állhat előttünk: semmiképp sem az a feladatunk,
hogy Istent újra valamilyen absztrakt szisztéma megkoronázásaként. még kevésbé,
hogy az egyház intézményének ideológiai fedezeteként állitsuk kortársaink elé.
Sokkal inkább kötelességünk, hogy valóban az "ember Istenét", mi több, az "Is
tenembert" hirdessük. Azt, aki már közérik érkezése előtt is személyes kapcsolatot
teremtett az emberrel, megszólította és újra meg újra döntések elé állította, és aki
a történelem adott órájában és helyén egy lett közülünk. emberré lett. Arról az
Istenről kell szólnunk, akiről elmondhatjuk. hogy Emmanuél, hogy velünk élő Is
ten; aki történetiségében "megragadható" Istenünkké vált és aki - éppen, mert
embersorsunkat örökre vállalta - köztünk él, nem hagy magunkra szekularizálódó
világunkban sem.

A múlt tanulmányozása egyértelműen meggyőzhet arról, hogy az "Isten" fo
galma mlndenekelőtt nem a filozófusok, nem is a nyárspolgári széplelkek, de még
csak nem is a mísztíkusok ajkán és tollán vált életet támasztóvá. tömegeket meg
mozgatní képes erővé, Nem ok nélkül széltak már az ószövetségi látnokok a "gyer
mek" és "s~envedő" Eljövendőről és nem ok nélkül foglalta így össze Pál igehirdető

programját: Prédikálnia kell a megfeszített Krisztust (1 Kor 1,23). Amióta Isten
eljött közénk, egy lett közülünk, ,azóta az istenfogalom teológiai igazságát is csak
a Jézus Krisztusról szőlő hiteles beszéd képes - amennyire ez ember számára le-
hetséges - felfedni. .

Szelcularizálódó világunkban arról az Istenről szólni, akit a közénk érkezett
emberhen fedezhetünk fel, - sokak szemében egyenesen gyanúsnak tűnik. Pedig
csakis ezt az utat járva érhetjük el, hogy a kortársak ne csupán halljanak, hanem
oda is figyeljenek. Hogy eléjük állítsuk az Embert, és mégis felfedjük és felfedez
tessük, hogy ebben az emberben végtelenűl több érkezett közénk, mint csak egy
földi halandó. Annyira szomorú (vagy tán [ellemzővt), hogy amíg valaki metafizi
kus szárnyalású kijelentéseket tesz Istenről, az Isten Fiáról, színte gondtalanul te
heti. Legfeljebb néhány szakember figyelmezteti tévedésére, száll vele vitába. Ha
azonban fokozott nyomatékkal szólunk az ember-Jézusról, egykönnyen még az eret
nekség gyanújába is kerülhetünk. Pedig az, hogy Jézus valóságos ember is volt, s
hogy éppen megtestesülése irányíthatja a láthatatlan Isten felé szemünket. éppúgy
igazság (ha úgy tetszik: dogma) számunkra, mint ahogyan Istenséget is megvalljuk.
Nem ártana, ha az aggodalmaskodók megszívlelnék Szent Pál figyelmeztetését:
"Ha van érzéki test, van szellemi is, .,. de nem a szellemi az első, hanem az érzé
ki, azután következik a szellemi ..." (1 Kor 15,45-6). Örök emberi sorsunk, hogy
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az "első" felől indulva jutunk el a szellemihez-lelkihez, a láthatótól a láthatatlan
hoz. "Hitetlenek" voltunk és maradunk, látni, tapintani, történetileg igazolni, felül
vizsgálni akarunk.

Ne aggódjék senki amiatt, hogy valamiféle evolúciós romantika segítségét kell
igénybe vennünk ahhoz, hogy Jézustól, az embertől eljuthassunk az ísteníhez, az
Istenhez. Ennek a Jézusnak, ennek az Embernek minden "kis" emberi tettét az
"isteni" hordozza; az ő születésében, tetteiben, áldozatos szolgálatában az Isten
ereje válik transzparenssé, Önfeláldozó szeretetében, jóságában az jelentkezik, aki
maga a Szeretet: az Isten (1 Jn 4,7).

Hogyan-miként szóljon hát teológiánk és igehirdetésünk szekularizálódó vilá
gunkban Istenről? Hogy újra és újra fel lehet, sőt fel kell vetni e kérdést, már
eleve arra utal, hogy az Istenről való beszéd nem magától értetődő és nem könnyű

dolog. Nem, mivel nem dologról, nem is a dolgok "legdologabbikáról" (Nyíri T.),
hanem egzisztenciális alapproblémánkról, emberi sorsunk igazolásáról van szó. Egy
Aquinói Szent Tamás számára még természetes volt, hogy azt, ami az őskezdet

vagy a visszavonhatatlan vég, az emberi gondolkodás Isten-fogalmával azonosítja.
A ma embere előtt már aligha lehet ily magátólérthetőséggel Istenről szólrii. Ma
már nem csupán azt kell megkérdeznünk : jelent-e Isten. "fogalma" valamit is a
törnegek számára, hanem egyenesen azt kell megállapítanunk: még az Isten felőli

kérdezés is elnémult sokak gondolatvilágában. Akármelyik oldalról is közeledünk
a problémához, megállapíthatjuk: Istenről való beszédünk válságba került. Azok
nak az írásoknak száma, melyek az imént vázolt tényt szociológiai, lélektani, böl
cseleti, kultúrtörténeti stb. vonatkozásaiban vizsgálják, ma már Iégiónyi. Viszont
jóval kevesebb azoknak a kísérleteknek jelentkezése, melyek nem csupán a diag
nózist közlik, hanem a lehetséges terápiát, a probléma megoldását is igyekeznek
megközelíteni.

A l~alált is vállaló Gyermek

Szerétnénk remélni, hogy senki sem tart "ünneprontónak", ha a karácsonyi
időszak "varázslatos csendjében" arra a kíszolgáltatottságra is utalunk, amely nem
csak .Jcísdedí tehetetlenség", hanem örök embersors is; arra a gyermeksírásra is
gondolunk, melyben - bár még csak kezdő disszonanciajában ~ már benne van
mínden emberi zokogás és feljajdulás. Az Isten emberré lett, nem csupán "kis
deddé", de a teljes embersorsot vállaló, tehát a szenvedés és halál felé is forduló
emberré. "Isten Igéje ... maga lett testté, lakott az emberek földjén, ízig-vérig em
berként lépett a világtörténelembe, hogy azt magához emelje és magában össze
foglalja" (Az egyház a mai világban 38,1; vö. Ef 1,10). Ezzel az "ízig-vérig" em
beneI kell egyre jobban megismerkednünk. Soha nem lesz elég időnk a földön,
hogy teljességgel elvégezzük e munkát, soha nem leszünk elég erősek ahhoz, hogy
a feladattal hiánytalanul megbirkózzunk. De "birkózni" és küzdení kell vele, mert
legnemesebb, örökké "izgató" feladatunk, hogy Istenről és legnagyobb "vállalkoz:i
sáról", "ügyéről", közénk érkezéséről, velünk lakásáról széljunk.

A "láthatatlan", az "örök fényességben" élő Istenről való beszéd olykor érthe
tetlen, máskor talán lenyűgöz, de mindenképp túlontúl távolinak tünteti fel Istent.
Amióta Jézus eljött közénk, fölösleges, sőt helytelen is kizárólag a nagy Láthatat
lanról szólni. És bármennyire hangozzék még ma is, kétezer év után - a maga
egyszerűségében és közvetlenségében - hihetetlennek: aki őt, az embert látta, Lát
hatta magát az Istent. Az ő tetteiben, jóságában, szavaiban, áldozatában a látha
tatlan Jóság és Szerétet jelent meg emberalakban. A "rejtőző Isten" Jézusban em
berközelbe került, emberi szavakkal szólt hozzánk, és Jézusról szólva Istenéről be
szélhet az ember. A Názáreti Jézusban, aki Betlehemben született, Judea és Ga
lilea vándora volt, aki utolsó cseppig kiitta a szenvedés kelyhét, - Isten a velünk
lévő, velünk élő Istenné lett. Az ember csak ködös képekben tud Istenre gondolni,
csak dadogva képes őróla szólní, számára a "hatalmas Isten" talán lenyűgöző, de
ugyanakkor bizonytalan, megfoghatatlan titok marad. Jézusban Isten hatalma és
szeretete egyaránt látható-tapintható alakban jelent meg közöttünk. A közérik ér
kező Isten "felvette a szolga alakját, kiüresítette önmagát (vö. Fil 2,7), ne csak
hogy csodákat műveljen, hanem hogy velünk együtt vállaljon szenvedést és halált.
Isten szépsége és ragyogása elrettentő rútságban. ostorcsapások kék folt jaiban, ütés
nyomokban, véres verítékben, szentsége pedig nem megközelfthetetlenségében, ha
nem a bűnösökkel és bűnbánókkal való barátságában nyilatkoztatta ki magát. Ti
tok ez, mélységes misztérium. Aki azonban ezt a titkot, mely "emberileg" mégis
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oly közel áll hozzánk, csak kissé is átgondolja, az kezdi felfogni, hogy az emberélet
- a jászolban fekvő gyermek tehetetlenségétől a kereszt kiszolgáltatottságáig. a
halálba induló Istenemberig - Jézus szeretetébe van beágvazva. "Isten a szeretet"
- tanítja Szent János (Jn 4,8), és számunkra a szeretet Jézusban láthatóvá vált.
Amire emberszívünk annyira vágyik, amire "antennája" oly érzékeny: a hatékony,
segítő és megváltó Szerétet nem más, mint Jézus. Jézus, az emberré Lett Isten, Is
ten megtestesülése. (Vö. H. de Lubac: Affrontements mystíques, idézi Szabó Ferenc:
H. de Lubac az Egyházról, Róma, 1972, 19.)

Hogy a személyes Szerétet emberalakban jelenjék meg a földön: felülmúlja
minden elképzelésünket. Ugyanakkor azonban nem nyom le, nem bénít meg, ellen
kezőleg: serkent, erőt és bíztatast ad. Ha a szeretet gondolatait gondoljuk, tetteit
végezzük, akkor átélhetjük, hogy valóban szeretetben fogantunk, hogy a Szeretet
gyermekei, Isten fiai és leányai vagyunk, mert testvéreivé váltunk az "EIsőszülüit

nek" (Kol 1,13), az önként halált vállaló Istenembernek. Mégis, ha gondolunk is
minderre, ha értékeljük is a szerétetben fogant "isteni" testvériséget, a halálba
induló Jézus üdvösséget szerző áldozatát, haláláról mégiscsak mint "eseményről",

megrázó és véres eseményről szólunk, Eseményről, mely a világ színpadán valami
kor régen - sok egyéb szörnyűség mellett - lejátszódott. Igehirdetésünk talán
kiszínezi a Jézust ért igazságtalanságot, a "nagy pert", a véres kegyetlenséget vagy
esetleg (hogy teológiailag is "értékeljük" halálát) a kereszthalálról. mínt .,elégté
telt szerző", megváltásunkat beteljesítő .Jcülső érdemszerző okról" szólunk, Mennyi
vel többet mondana, mennyivel "emberibb" (s ezért érthe':őbb) beszéd lenne, ha
arra a készségre rnutatnánk rá, mellyel a közérik érkező Jézus teljes emberi sza
badságával döntve vált "engedelmessé a halálig". A nagy tetteknek, a szerény
vándortanító életének és a szenvedés kíszolgáltatottságának, meg a halál magányos
tehetetlenségének díalektíkájában embersorsot vállaló Jézus, a halált elszenvedő

Elet áll így előttünk. Ember, egy közülünk. aki mégis képes volt az évzt és halál
dialektikájá'1l>ak, küzdelmének feloldására. Képes volt rá, mert már gyermekként
úgy jött közénk, hogy szabadon vállalta (és nem csupán "elszenvedte") a halált,
mert tudta, ez az a sötét kapu, melyen "reménykedve a remény ellenében" kell
átlépni, s amelynek küszöbén az "őt elhagyó" Isten után kiáltva veszi útját az
ember a reménység otthona, a visszavonhatatlan, meg nem szűnő élet felé.

Paul CLaudel a lényegre tapint. amidőn Krísztus haláláról szólva hangoztatja,
hogy a halállal csakis a szeretet képes öntudattal szembenézni. S bár Isten kö
zénk érkezése, szeretetáldozata után sem némul el az ,.örök Jób" panaszos-perle
kedő szava, lázongása halál és elmúlás ellen, Jézus mégts ezt mondja: "Nem azért
jöttem, hogy míndent megmagyarázzak. hogy minden kételyt szétoszlassak, hanem
hogy beteljesítsek. Hogy megérkezésemmel és jelenlétemmel pótoljam a magyarázat
utáni vágyat" (Les ínvités il l'attention, Pages de Prose, Paris, 1944, 319).

Az elhagyott Fiú

A Jordán partján elhangzott kijelentés: Ez az én szeretett Fiam, - és a ke
reszten feljajduló kiáltás: En Istenem, miért hagytál el engem?! - között szinte
feneketlen űr tátong. Ezen átlépni, a "túlsó partra" jutni semmiféle történetkritika
vagy filozófiaí eszmefuttatás nem képes. Az Atya és Fiú együtt van a betlehemi
barlang szerény környezetében, a megdicsőítés órájában és a haláltusában. Mindezt
hitünk erejében valljuk. Mégis: Isten "eltűnése", az ember "magáramaradottsága",
az "elhagyott az Isten" szörnyűséges élménye, a "távollévő Isten" utáni sóvárgó
kiáltás - mindez az evangéliumi tudósításban megdöbbentő realitás, Jézus szen
ved, vért veritékez és magára hagyva, kitaszítottan hal meg a kereszten. A n.ap
ja.inkb,an "modernként" elkönyvelt élményt: mintha Isten nem léteznék, mintha
elhagyott volna, - Jézus teljes egzisztenciális súlyosságában éli át és hangos szó
val tárjaa világ elé.

Jézus életének ahhoz az órájához érkeztünk, amelyet - akarva, nem akarva 
képtelenek vagyunk elfeledni. A karácsonyi romantika egykönnyen köddé fosz
lik. Jézus szavait, tanítását is magunk mögött hagyjuk. De ettől a kiáltástól újra
és újra megborzadunk. Borzadás fut át az emberen, mert ez a kiáltás ezer és ezer
torokból újra felhangzik, milliónyi ember ugyanezt sírja, panaszolja: Hol van az
Isten? Elhagyott, távol van, meghalt ... Nincs privilegizált földi halandó, mert e z t
az elhagyottságot mindenki átérezheti.

Nekünk azonban, akik hittel valljuk, hogy Jézus a megtestesült Szeretet, újra
és újra emlékeztetnünk kell rá: éppen így és ebben, Szötnyűséges haláltusájában
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és elhagyatóttságában van jelen, marad köztünk. Az "elhagyott az Isten" élményé
ben is ő jelentkezik; bennünk. Figyelmeztet, hogy csakis a szenvedő Isten tudott és
képes ma is az emberrel maradni. Csakis az embersorsot vállaló, a kiszolgáltatott
Isten volt és lesz számunkra a ,.hiteles" Isten, Az, aki teljes elhagyatottságában is,
a legemberibb "miért?" kiálfásában is képes az Atya felé fordulni, az ő kezébe
ajánlani életét. Lehetetlen Istent "megérteni", de éppúgy lehetetlen Jézust is meg
közelíteni, ha csak a jászol gyermekére, Galrlea vándorára vagy a csodatevőre gon
dolunk, éS elfelejtjük a keresztet, nem közelítjük meg az istenelhagyottságnak titkát.
Teljességgel érthető, sőt szükségszerű is, hogy enélkül az értelmező misztérium
nélkül az élet abszurddá válik. Aki Jézusban többet is látna, mint pusztán csak
embert, sőt, aki hajlandó benne felismerni a közénk érkező csodatevő Istent. de
a megváltó keresztről, szenvedésről, haláltusáról mítsem akar tudni, az végül is
csak a magányhoz. a teljes elhagyatottsághoz. a puszta keres-thez juthat el, 
anélkül, hogy az "elhagyott" Krisztusban rátalálna Istenére (vö. Sunard: Le sens
de Dieu, Paris, 1948, 30). .

Ha csupán ezt az egyetlen, mínden kor embere, de a ma "Isten nélküli váro
sának" polgára számára sorsdöntően sokat mondó evangéliumi jelenetet tárnók a
világ elé, már nem érhetne az .aggodalmaskodók t'ádj,a: az "elhagyott" ember-Jé
zusra mutatva túlontúl moderrrizáljuk, sőt ktüresítjük kereszténységünket. A "ke
reszt trónja" mindíg reális evilági trónus marad, Nem a földi uralkodóké, nem
az elnyomóké, hanem a "végs,őkig szerető" Istenemberé. Istenhitünket a "theolo
gia crucis", a "mEgfeszített Krisztust hirdető" (1 Kor 1,23) igehirdetés nem hami
sítja meg. Ellenkezőleg, az olcsó alkalmazkodás helyett a valóhan "evi.ligi", mert
~:özöttünk ,embe.rsorsot, szenvedést, haláltusát vállaló Istent tárja a világ elé: azt,
akiben minden szenvedő és elhagyott magát ismerhett fel. Szekularizálódó vilá
gunkban az "önmagát kiüresítő", a haldokló Isten felé, Jézus felé mutatunk. Így,
talán csakis így tud iuk Istent ú lra felf"dezni, emberközelbe hozni. Kétségtelen,
hogy ezen az úton aligha lehet őt "meghatározni"; itt már nincs helye a meddő

spekulációnak, nincs szükség definícíóra. Con-passióra, együttélésre, átélésre van
szükség,

A hivő ember élete, világa, nem külön világ. Nem a "vallás szférújában" zaj
lik, hanem a hús-vér, az öröm mellett küzdelmet és szenvedést is tartogató, a
halál törvénye alatt álló profán világunkban. Amint egykor Isten Jézusban 5ze
kularizálta önmagát azzal, hogy belépett világunkba (Goqarten), éppen így indul
hat - még az "elhagyott az Isten" élményének terhét is viselve - az "evilági em
ber" Jézussal az Atya otthona felé.

A "jobbik énjét" kereső ember

Korunk emberének különös érzéke van ahhoz, hogy a legeredetibb módon élje
át, "tapasztalja meg" a transzcendencia jelentkezését. Valódi "evilági" módon te
remt kapcsolatot a "túlsó parttal" (vö. Nyí1'i T.: Túlparti fények, Teológia, HI71,
205-11). A rendben, a játékban, nevetésben, megannyi feladat végzésében, a má
sokért való életben, munkában és szolgálatban jelentkezik számára az "isteni", a
"másik világ". Miként maga a meglestesült Isten is evll áai tiszta örömökben,
barátságban. másokért való áldozatos szolgálatban élte evilági, mégis isteni életét.
Az Isten err.berré lett. evilági életet vállalt, hogy az e világ emberének életét is
tenivé avassa. A Názáreti Jézusra Iizvelés, odafordulás nem egyfajta "valláso!>"
embertípust. hanem hamisítatlan, "emberi embert", lsten akarara szerínti embert
kénes belőlük Iormálni. A közénk érkező Isten az önmagára felfigyelő. a "iobbik
én,jét" kel"eső és aLakítg,ató evilágnak emberét, az ,.i(Jaz embert" indította út:iára.
Arra az útra. melyet ugyan minden elképzelhető földi valóság szegélyez, amely
nek végén azonban feltétlenül a kereszt tárja felé karját. Ha másban és máskor
nem, hát a halál magányossásának. elhagvatottságának átAl"sében. Mert bár a fel
támadás reménye feloldja ugyan a szenvedés és halál problémáját, de nem iktatja
azt ki világunkból. Nem leértékelese ez a földi életnek, nem fojtogató pesszimizmus,
hanem az emberélet megváltoztathatatlan törvénye, az örök condition humaine.

Hogyan szóljunk hát ma Istenről? Talán nem lehet, de nem is szabad más
képp, mint az evilág "alkotmányát" vállaló Jézusrn mutatva. Arra, aki "megtes
tesülésével valamiképp minden emberrel egyesült. Emberkézzel dolgozott, emberi
értelemmel gondolkodott, emberi akarattal cselekedett, és emberi szívvel szerétett.
Szűz Máriától születvén, valóban egy lett közülünk: mindenben hasonló hozzánk,
a búnt kivéve" (vö. Zsid 4,15; Az egyház a mai világban 22,2). Ez a közérik jött
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lsten "résm akart venni az emberi közösség életében... megezentelte az emberi
kapcsolatokat, mindenekelőtt a családon belülieket, melyekből a társadalmi víszo
nyok is erednek, és önként alávetette magát hazája törvényeinek. Kora és orszá
ga munkásembereinek életét akarta élni ..." (Az egyház a mai világban, 32).

És hogyan szólt maqa Jézus Istenről? Mindenekelőtt nem úgy, hogy "istenér
veket' sorakoztatott fel, vagy akár "istenhitet" hirdetett volna. Nem, hanem úgy.
hogy emberi sz,avai és "eviLági" tettei muuiuak Isten felé. Ezért mondhatta el bát
ran, hogy aki őreá tekint, öt figyeli, az Atyát, az Istent láthatja (Jn 14,9). Talál
kozás Jézussal: ez volt és marad minden kor "legmegfoghatóbb" istenélménye.
Erre a találkozásra vártak már az ószövetségi reménykedők, és vár ma is ten
gernyi ember. Olykor egészen bizonytalanul, csak "Godot-ra várva". Istent nem
"objektiv:ílni" kell, nem is meghatározni vagy elképzelni, esetleg vízsgálgatní,
Azt kell tenni, amit Jézus tett: az evilághan véghezvitt tettekben kell őróla szöt
ni, felé mutatni. "Még manapság is a Iegmeggyőzőbb istenérv az a pohár víz, me
lyet szívesen nyújtunk ínségben szenvedő embertestvérünknek" (Léger bíboros).

Természetesen a Jézus-hirdetésben vállalt Isten felé mutatás nem könnyű fel
adat. Félre lehet ismerni, el lehet azt torzataní. De hiszen ez volt már Jézusnak is
a sorsa. Sem az újszülött kiszolgáltatottságában, sem a kereszt haláltusájában nem
volt őbenne semmi megragadhatóan "isteni". Ebben áll előttünk - a hajdani kor
társak előtt csakúgy, mint a modern idők embere előtt - a nagy kihivus és fel
adat: Jézus evilágban elénktárt "titkávaj", azaz egyszerű emberi életével késztet
döntésre; vagy elidcgenedünk önmagunk tól, azaz végleg evilágba temetjük, por
rá és hamuvá degradáljuk életünket, vagy pedig valódi önmagunkhoz térünk. A
köztünk megjelent Életre mondunk visszavonhatatlan igent. Jézusban életünket
nyugodtan a világhoz köthetjuk, de úgy, hogv nem abban keressük a "maradandó
otthont". Elfogadjuk az életet nunden szépségével és gyötr-elmével, de úgy, hogy
célratörően érjünk el annak teljességéhez, a visszavonhatatlan élethez. Aki az Éle
tet választja, Istent választja. Aki az Életnek hirdette önmagát, Istenről szólt, Aki
az Éieltre igent mond, Istent sem tagadja meg.

Az emberiség, de az egyén életében is gyakran előfordul, hogy gyarló elkép
zelései szerint alkot képet Istenről, Ott keresi, ahol nincs s nem tekint oda, nem
megy abba az. irányba, ahol megtalálhatná. Így azután elérkezhet az a nap is, ami
kor Isten egészen eltünik horizontjáról, meghal számára, Ilyenkor. ily korokban
különösen nehéz az igehirdetőnek és a teológusnak Istenről szólni. Sötét órák
ezek, még akkor is, ha az "evilági város" ragyogó fényárban úszik. Keressük az
utat, mcly Isten felé vezet, keressük a szavakat, melyekkel hírt adhatunk őróla.

Mint egykor, a történelem adott órájában, az "idők teljességében", újra és újra
maga az Isten siet az ember felé. Az Isten, aki Ember Lett; aki ott állt a tömeg
előtt, amikor Pilátus rámutatott: Íme, az ember! Isten. akit soha nem látott senki,
az egyszülött F''úban láthatóvá lett (Jn 1,18). Azt hirdették régen és ma is azt hir
detjük, akit emberi szemek láttak, emberkézzel tapintottak (1 Jn 1,1), akiben Isten
jósága és emberszeretete személyesen érkezett el közérik (Tit 3,4).

A Jézusban elérkezett Isten hirdetése, hivő megvallása mérhetetlen ,aktivitás
nal. erőforrása. Az "evilági város" embere számára már-már csak az áll helyt,
amiről elmondhatja: verum, quia faciendum. Igaz az, aminek nekirugaszkodom,
amit eltervezek és kivltelezek. A földi életet vállaló Jézus ezt i s jóváhagyja, csu
pán kizárólagosságát nem engedi érvénvra juttatni. A modern ember ..nem"-iét
is helyesli. amivel a bajok, szenvedés és igazságtalanság meg nyomorúság ellen
fordul. Ebben is a megváltás utáni vágyat. a szabadulás igényét dicséri és hagyja
jóvá. Mindez újra és újra Kr ísztus epifániája után, a Szabadító után, a könnyeket
Ietörlő, elnyomottakat felemelő Szeretet után kiált. E z t a tettekre szól ító, a sze
retet áldozatát vállaló, a másokért még keresztre is felszálló Krísztust ma ne
künk, az őt hirdetőknek kell megjelenítenünk a világ előtt. Küldetésünk, hogy
Jézusról szólva abban a gyötrelmes vajúdásban. melyben a holnap küzd a má
han, a jobb, igazabb embert formáljuk, "jobbik énünket" keressük és alakítsuk.
Ebben a Jézus-hirdetésben és Jézus-keresésben kerülhet a "láthatatlan", a "rejtő

ző" Isten szekularízálódó korunkban is újra emberközelbe.
Oly sokszor elmondották már világunkról. hogy "istentávolban", .Jstensötétség

ben" él. A "jertek és lássátok" nem csupán az első tanítványok és reménykedők

életében volt nagy lehetőség. az maradt az utókor számára is. Jézus ma is hív,
felszólít. hogy őt "látva és tapintva" a nem láthatót. az "örök fényességben" élőt
fedezzük fel újra. Az ilyen Iátó-vízsgáló-Ielülvízsgáló, nagyon is emberi, ha úgy
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tetszik "hitettlen tamási" magatartás nyomán karunk ernbere tán épp úgy ki tud
ja mondaní az "én Uram, én Istenemet", mint egykor Tamás apostol.

Megfontolásaink régi, de olykor tán nem eléggé végiggondolt, sőt elfelejtett
igazságra igyekeztek rámutatni. Ha valaha, hát szekularizálódó vil águnkban be
széljünk arról az Istenről, aki közénk jött. Ö maga akarta és akarja ma is így.
hiszen ezért vállalta az embersorsot. élt és halt meg másokért, mindenkí ért. Ar
ról az Istenről kell opportune-impartune szólnunk. aki Jézus Krisztusban végér
vényesen vállalta a világot, a mí világunkat és vállalt minket, mort nem csupán:
megszületett, emberré lett értünk, hanem a végsőkig, a halálig szeretett,

HANS KONG (Tübingen)

Néhány időszerií keresztény észrevétel
a társadalom számára

Jézus Krisztus üdvösségüzenetét mindig és minden korszak számára usra
le keú fOJ'dítani: elméletben és gyakorlatban egyaránt. Három vagy négy pél
da kapcsán szeretném az alábbiakban ezt megvilágítaní.

l. A háború és béke problémája

Több mint húsz év óta lehetetlennek bizonyult, hogya földkerekség bizo
nyos területein helyreállítsák a békét: a Közel-Keleten, a Távol-Keleten, de
Európában is. Miért nem élhetünk békében? Nyilván, mert a másik fél nem
akarja. A probléma azonban mélyebben Iekszik. Mindkét fél jogokat kiván
érvényesíteni, ugyanarra a területre vonatkozó jogokat. Ezeket a jogokat mind
két fél meg is tudja alapozni. A kormányoknak mindkét oldalon alkotmányos
kötelességük, hogy n állam jogait megóvják és védelmezzék, sőt régebben
még az is követelmény volt, hogy gyarapítsák őket. Így azután nincs béke,
senki sem mondhat le egy jogi pozícióról, legalábbis anélkül nem, hogy meg
felelő ellenszolgáltatást ne kapjon érte.

Nos, a keresztény üzenet nem szolgál semmiféle részletes felvilágosítással
például arra nézve, hogyan húzzák meg Németország keleti határait, vagy az
Izraelt és az Arab Allamokat elválasztó határokat, vagy egyáltalában arra
nézve, miként kellene a Kelet-Nyugati konfliktust rendezni. Az evangélium
nem politikai elmélet és nem is a diplomácia egy bizonyos módszere.

Viszont a keresztény üzenet olyasvalamit mond, ami alapvető, amit ál
lamférfiak nem várhatnak el egykönnyen népeíktől, amit azonban katolikus,
evangélikus és ortodox püspökök, keresztény egyházi vezetők és lelkipászto
rok míndenütt a világon nagyon is hirdethetnek és hirdetniök is kellene: ne
vezetesen. hogy a jogokról való lemondás ellenszo~gáltatás nélkül nem föltét
lenül szégyen, és hogy az engedékeny politikus kifejezésnek legalábbis a
keresztények szemében nem szabadna megbélyegzésnek számítania. Mi több,
bizonyos meghatározott esetekben - nem valami új törvény gyanánt! - a
jogokról való ellenszolgáltatás nélküli lemondás a keresztények nagy szabad
ságának kifejeződése lehet: két mérföldet menni együtt azzal, aki egy mér
földnyire kényszerítette őket.

Mit nyerhetünk ezáltal? Látszólag semmit! Vagy helyesebben mondva :
"csak" a békét. És hosszú távra talán a másikat is. Mindezt helyesen kell ér
teni, nem pedig úgy, mint szimpla megoldást minden esetre: a keresztény
üzenet, különösképpen a hegyi beszéd nem akarja megszüntetni a jogrendet.
Nem akarja fölöslegessé tenni a jogot. Gyökeresen relativizálni akarja. Mi
ért? Hogya jog szolgálja az embert, és ne az ember a jogot.
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