
abból eredtek, hogy az egyház egyes vezetői minden dialógustól elzárkózva, az
idejétmúlt feudális rendszerhez görcsösen ragaszkodva az egyházat fokozatosan
kirekesztették a haladásból s egyre szűkebb, zártabb. kícsínyebb, hatástalanabb
közösséggé sorvasztották Krisztus alapítását. Ezt a mind kártékonyabbá váló
ideológiát> a II. vatikáni zsinat számolta föl végérvényesen; kaput nyitott a
világ felé, párbeszédet kezdett az addig istentelennek mondott és kárhozatra
szánt világgal. A II. Vatikánum szelleme nélkül, az általa elindított megújulás .
nélkül az egyházat az. a veszély fenyegette volna, hogy újkori, restaurációs ide
ológiája ezt az élő, eleven közösséget a modern társadalomban szerepet nem
játszó, katakomba egyházzá sorvasztja.

A hatalmi ideológiák története arról tanúskodik, hogy az egyház történel-"
mi alakulat is, az állandóan változó, fejlődő történelemben hirdeti örök igaz
ságait, fejti ki üdvözítő tevékenységet. Ez a tevékenység azonban csak akkor
lehet igazán hatásos, ha az egyház vezetői Krisztus örök tanítását mindig meg
tudják szabadítani az előbbi korokban rárakódott, visszahúzó hagyományoktól,
ideológiai koloncoktól ; ha saját koruk ütőerén tartva kezüket, rnondanívalöju
kat koruk emberéhez intézik, és saját történelmi ídőszakuk igényeit, vágyait
veszik figyelembe, amikor a világ megújhodásának szentségévé akarják tenni
Krisztus örök egyházát.

NY/RT TAMÁS

AZ EqVHAZ ÉS A jovó
Az utóbbi hetven esztendőben több tintát pazaroltunk az eszkatológiára,

mint a keresztény teológia bármely más ágára. Jézus az idők végét, jobban
mondva egy új korszak, a "végső idők" (eszkhata) beköszöntését hirdette. De
míkor jön el a Vég? A. Schweitzer azon a véleményen volt, hogy Jézus az
egészen közeli jövőben várta a világ végét, helyesebben Isten országának elsöp
rő győzelmét. Azt hirdette, hogy Vele és Benne elérkezett a történelem betel
jesedése, melyre az egész ószövetségi korszak irányult. Mivel nem számított ar
ra, hogy hosszabb idő telik el halála és az idők teljessége között, nem is gon
dolt arra, hogy maradandó közösséget. azaz egyházat alapítson. Jézus öröm
híre lényegében nem más, mint Isten közvetlenül megvalósulás előtt álló esz
katologikus uralmának kihirdetése (1).

E nagyon népszerűvé vált, úgynevezett "konzekvens eszkatológiá"-val el':
lentétben C. H. Dadd kereken tagadja, hogy Jézus az Ország közeli eljövetelét
várta. Az angol szentírásmagyarázó 1935-ben megjelent korszakalkotó művé

ben (2) súlyos érveket sorakoztat föl amellett, hogy Jézus a már "megvalósult
eszkatológíát" (realised eschatology), a személyében, szavaiban és tetteiben be
következett beteljesedést hirdette. C. H. Dodd véleménye nem terjedt el olyan
széles körben, mint A. Schweitzeré, érvelése mégis megbízhatóbbnak látszik. A
szentírástudományban újabban alkalmazott szerkesztéstörténeti (Redaktionsge
schichtel és hagyománytörténeti (Traditionsgeschichte) módszer megerősíti nézetét:
a legősibb evangéliumi szöveghagyornány nem engedi meg, hogy a jövőre vo
natkoztassuk Jézus valamennyi kítelentését Isten országáról. Azok a mondások,
melyekre A. Schweitzer támaszkodik, valószínűleg nem Jézus autentikus szaval
(ipsissima vox), hanem minden bizonnyal a közeli Úrjövet várásában élő új
szövetségi írók értelmezései.

Jézus szándéka

Melyik vélemény felel meg Jézus eredeti. szándékának? "A keresztény bib
Iíakutatók java része, mind Schweitzer, mind Dodd felfogásából tanulva, arra a
meggyőződésre jutott, hogy Isten országának beteljesülését úgy, amint" Jézus be
szélt róla, nem lehet sem a jelenben, sem a jövőben Időzíteni. Jézus igehirdetésé
ben ez a beteljesülés nincs időhöz kötve és ídőtlensége miatt sajátosan kettős
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jellegű: már jelenvaló, de még eljövendő valóság" - írja Békés G. (3). Az újszö
vetsegí írások tárgyilagos orvasorának azt kell megánapítanía, hogy némelykor
úgy oeszeí Jézus, mintna már itt lenne az eszkhaton~ máskor viszont úgy, mint
amínea az eíerkezésére még várnunk kell; a "már most" és a "még nem" sajátos
feszültséget alkot. Amint A. L. Moore írja, Jézus bizonyos ateíot, hogy szemé
lyében bekövetkezett a döntő fordulat, hogy közel a Vég, amely megszuntet min
den bízonytalanságot és kétérteiműséget, "Másrészt arrol is meg van győződve,

hogy Isten hozzájuttatja az embereket az élethez és a kegyelemhez, a Szentlé
lek általi megerősítéshez szükséges időhöz. Gondolkodási időt ad, hogy felfog
hassuk Jézus művének értelmét, hogy elsajátíthassuk a hit, a remény és a sze
retet - szellemét" (4). Aligha vonható kétségbe, hogy Jézus feltámadása után
tanítványai az Ország közeli eljövetelének reményében éltek. Hamarosan - leg
később Lukács evangéliumának keletkezése idején - megváltozik azonban a
"hivatalos álláspont", Jézus maga pedig sohasem táplált ilyen illúziókat. Amint
N. Perrin (5) kimutatta, Jézust sokkal inkább foglalkoztatta a jelen, mint a jö
vő. Arra irányult mínden igyekezete, hogy felismerjék az emberek a nagyszeru,
soha vissza nem térő alkalmat. "A jövőre vonatkozó közelebbi meghatározások
Jézus tanításában csaknem kivétel nélkül olyan hagyományhoz tartoznak, amely
nem bizonyul Jézus eredeti szavának" - (6). A Márk-evangélium 13. fejezetében
fellelhető szenvedélyes világvég-várás az őskeresztény apokaliptika terméke. A
paruziának azaz Úrjövetnek, helyesebben Jézus második eljövetelének reménye
Máté evangéliumában az Emberfia-hagyomány továbbfejlesztése, ez viszont a
föltámadás korai keresztény értelmezése. Hagyománytörténeti vizsgálódásaira tá
maszkodva azt állítja N. Perrin, hogy a közeli Úrjövetről szóló szavak nem te
kinthetők Jézus saját kijelentéseinek. A számtalanszor idézett "Bizony mondom
nektek, el nem múlik ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik" (Mk 13,30)
az apokaliptikában használatos sztereotip forma, következésképpen nem bizonyít
ható, hogy eredeti jézusi mondás, Jézus csak általánosan beszélt a jövőról. Az
egyetlen, ami nagy valószínűséggel csakugyan Tőle származik, az ítélet és az
elégtétel várása. Eredetinek ítélhető szavai "azt a hitet fejezik ki, hogy Isten
igazolni fogja öt az emberek előtt, de nem mondanak közelebbit az igazolás
míkéntjéről. Ez a várakozás nyilvánvalóan különbözik az első században dívó ál
talános, akár zsidó, akár keresztény várakozástól" (7).

Egynémely szentírásmagyarázó Jézus saját szavának fogadja el Márk 13. fe
jezetének 32. versét: "Amde azt a napot és azt az órát senki sem ismeri, a
mennybéliangyalok sem, csak az Atya", A világ végének időpontja olyan titok,
melyet egyes-egyedül az Atya ismer. "Az evangéliumok nem engedik meg azt,
hogy Jézus magatartása mögött a jövő világos szcenáriumát tételezzük föl" 
jegyzi meg Szabó F. (8). Bár az efféle, az eszkatológiai beteljesedés elhúzádását
sejtető kijelentés nagyon jól beleillik. a Jeruzsálem bukása utáni, megváltozott
egyházi felfogásba, neves katolikus biblikusok, például R. Schnackenburg és A.
Vögtle (9) szerint Jézus valóban azt akarja mondani, hogy nem ismeri a világ
végének időpontját. Fölöttébb nehéz lenne ugyanis valószínűsítení, hogy a ko
rai egyház adta volna ezt a kijelentést Jézus ajkára. Nem tűrték volna el, hogy
ilyen botránkoztató mondás kerüljön bele az evangéliumba - kivéve, ha nem
szól nagyon megbízható hagyomány amellett, hogy Jézus valamí ilyet mondott.

Az érvek és ellenérvek gondos fontolgatása C. H. Dodd javára billenti a
mérleget. Isten országa már itt van, noha a betellesülés még várat magára.
Isten terveinek kibontakozásában olyan esemény következett be, amelyhez vi
szonyítva minden "azelőtt" és "azután" játszódik. Isten már "most" betölti az
időt, s csak arra várunk még, amikor maid közvetleniil észleliük jelenlétét (Kol
1,22). Még nem igazodunk ki a kétértelmű, konfliktusokkal terhes valóságban. A
keresztények a már most és a még nem korában élnek. Asztalhoz ültek már Is
ten orszásában. ámde ez a lakoma előleaezt csupán azt a másikat, amelvet Isten
maga készít nekik. Már elérkezett a jövő, az "eljövendő javak" azonban még
nincsenek itt.

A kellő idő

Hogy ez nagyon körülményes magyarázat? Lehet, de főként azért, mert a
szentírás időszemlélete teljesen idegen a mai nyugati embernek, sőt az első ke
resztényektől is távol állt. Sehogy sem tudták megérteni az eszkatolégia meg
hosszabbodását, nem tudták elfogadni, hogy a Jézus feltámadásában megnyilvá-
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nuló beteljesedést hosszú idő választja el a világ végétől. Az eszkhaton "késése"
nem illik bele lineáris időszemléletünkbe, nem közelíthető meg az idő és örök
kévalóság. dialektikája alapján. Megértéséhez ismernünk kell a sajátos bibliai
időfogalmat. A szentírás sosern tekinti az időt pusztán mérhető nagyságnak. A
naptárral és órával mért kozmikus, "mennyiségi" időtől megkülönbözteti a tör
ténelmi, jobban mondva "minőségi" időt. Ezt nem napok és .évek, hanem a
tartalma méri. A kozmikus idő szabályosan visszatérő körfolyamat. Az ókori
gondolkodást lenyűgözte az emberi élet beleilleszkedése a kozmikus periódusok
ba, s az örök váltakozast az idő alaptörvényének tekintette. A szeritírás szem
léletére jellemző történelmi idő tartalmilag különbözik a kozmikustól. Amint a
Prédikátor tanítja, mindennek megvan az órája, és minden dolognak a maga
ideje az ég alatt. Van ideje az ültetésnek és az ültetett kiszakításának, ideje a
sírásnak és ideje a nevetésnek, ideje a gyásznak és ideje a táncnak, ideje a
hallgatásnak és ideje a szélásnak. Látni való tehát, hogy az idő itt nem üres
szemléletí forma, nem egymás mellé sorakozó pillanatok közömbös sorozata. A
történelmi időben Isten szándéka bontakozik ki. Útjelzői olyan egyedülálló ese
mények, melyek nem ismétlődnek meg, és belevésődnek az emlékezetbe 
mondja a Biblikus Teológiai Szótár (10). E tartalmi időszemlélet keretében jóval
világosabban érthető Jézus üzenete az eljövendő Országról. Azt mondja: most
van· az ideje az istenkirályság létrejöttének. A jelen "tartalma" Isten uralmá
nak beköszöntése, valamint a döntés arról," hogy az emberek elfogadják-e. "Igy
a jelenről beszélni Jézus igehirdetésében annyi, mint a jövőről szólni, és a jö
vőről beszélni annyi, mint a jelenről szólni. Isten jövője üdvösség annak, aki
a mostot Isten jeleneként .és az üdvösség idejeként ragadja meg. Isten jövője

ítélet annak, aki nem fogadja el Isten [elenét, és helyette saját jelenébe, múlt
jába és a jövőről alkotott álmaiba kapaszkodik... Isten jövője a jelenhez in
tézett isteni felszólítás, a jelen pedig a döntés ideje az isteni jövő fényében" 
írja G. Bornkamm (11).

Aligha dönthetjük el azonban, hogy rövidnek, vagy hosszúnak tartotta-e Je
zus a "kedvező időt", mivel szemlátomást tartózkodott a közelebbi időmeghatá

rozásoktól. Nem azért sürgeti tanítványait, mert attól tart, hogy kifutnak az
időből, hanem üzenetének mérhetetlen jelentősége miatt. A Jó Hír fontosságá
hoz és a kedvező alkalomhoz viszonyítva jóformán semmit sem számít, hogy
mikor jön el a Vég. De ha beláthatatlan messzeségben van? Ha végeláthatatla
nul elhúzódik 9, beteljesedés? Jézust feltehetően nagyon meglepte volna az ilyen,
vagy hasonló kérdés. Isten országának hirdetése, az eszkatologikus lakomára szó
ló meghívó halasztást nem tűrő kézbesítése teljesen független a kozmikus idő

től. Nem könnyű az eszkatologikus beteljesedés [elentőségét időbeli ábrázolás
nélkül érzékeltetni.Más szavakkal: ami életbevágóan fontos,ami halaszthatat
lanul szükséges, az közelinek látszik. Amint említettük, a korai keresztények
sem tudták világosan megkülönböztetni Isten országának felbecsülhetetlen érté
két, a megtérés parancsoló szükségességét az idő segítségével való kifejezésétől.

Ezért hangsúlyozzák az Újszövetség szerzőí : az idő rövid, virrasszatok, hogy
amikor a vőlegény jön a menyegzőre, tüstént eléje mehessetek. És Jézus? Már
mint Ö maga, személy szerint, hogyan vélekedett, miként beszélt? Amint w.
Kasper (12) írja, "nem vonható kétségbe, hogy Jézus hamarosan bekövetkező

fordulatról, Isten országának közeljövőben való eljöveteléről beszélt". Mégiscsak
tévedett? Ellenkezőleg! Az Isten országának közelségét, a földre történő "betö
rését" (Lk 11,20) hirdető beszéd relativizálja az .apokaliptikus időfelfogást. 
hangsúlyozza W. Thüsig (13). Jézusnak akalmazkodnia kellett kortársai gondol
kodásmódjához, egyébként aligha értették volna meg hallgatói. Egyrészt szük
ségszerű volt, hogy előzetes élményeik, világképük és vallási ismereteik alapján
találjanak rá Jézus szavainak az értelmére, másrészt kikerülhetetlen volt elő

zetes felfogásuk helyesbítése és megtísztítása, mert különben továbbra is saját
sztereotipjeik foglyai maradtak volna. Jézus nem a naptárral mérhető időről be
szél, hanem a döntést sürgeti: Isten közbeavatkozott a történelembe, jó irány
ba tereli menetét, kikü1dték a meghívókat a mennyei lakomára, csatlakozzunk
az ünneplőkhöz. Ezt sietteti, ezt sürgeti és ezért gondolják hallgatói, hogy az
jdő rövid.

Az első keresztények alaptalan sietsége - alaptalan, mert arra a hamis fel
tevésre támaszkodik, hogy küszöbön áll a fenyegető Vég - még mindig rokon
szenvesebb, mint a mai keresztények érzéketlen közömbössége. Azok legalább
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késedelem nélkül meg akartak térní, mert felfogták, hogy Isten országának fon
tossága nem túr halasztást. Mi pontosan az ellenkező, véleményen vagyunk.
..Ugyan minek a kapkodás, van még időnk bőven" - nyugtatgatjuk magunkat
és másokat. Amikor pedig a menyegzős terem ajtajában álló férfi így szól hoz
zánk: "igyekezzetek! Közel van Atyám országa", azt válaszoljuk: "Minek a lá
zas sietség, hiszen már kétezer esztendeje ígérgeted l", Hogyne térnénk meg, csak
olyan ráérősen tesszük, hogy mindenképpen elkésünk, akár félmillió év múlva
jelenik is meg Jézus újra. S ha eljön a Vég, bármikor is legyen, tökéletes ki
fogással állunk elő: "Csak egy cseppet várj még Uram, nyomban csatlakozunk
Hozzád!". Minek a sietség? Mert meglehetősen rövid az életünk, eléggé szűkre

szabott az időnk. De ami ennél is többet nyom a latba, az Jézus üzenetének a
lényege: pompás alkalom, rendkívüli lehetőség nyílott számunkra. Isten országa
'- legalábbis kezdeti stádiumában - már köztünk van. Örültség lenne elsza
lasztanunk a kedvező időpontot. Ennek ellenére tovább ámítjuk magunkat: va
kon, süketen, ostobán viselkedünk: Nem is szabadkozunk, hanem ."ésszerűen"

megokoljuk: "Még nem érek rá, Uram! Előbb ki kell próbálnom új igás ökre
imet. Várj rám az ajtóban; holnap, vagy legkésőbb holnapután visszatérek.
Előbb-utóbb biztosan utánajárok ennek á: menyegzős ügynek."

Az egyház ideje

A "már most" és a "még nem" között lévő korszak az egyház ideje. Az egy
ház azoknak a közössége, akik várva várják az Úr eljövetelét, akik továbbad
ják az örömhírt - ha mégoly tétován, mégoly esetlenül is. A II. vatikáni zsi
nat szerint az egyháznak "az a küldetése... hogy minden nép között elterjessze
és felépítse Krisztus és Isten országát. Igy jeleníti meg ennek az országnak a
kezdetét a Földön. Miközben apránként növekszik, maga is az Ország betelje
sedésére áhítozik: minden erejével reméli és óhajtja, hogyegyesüljön Királyá
val a dicsőségben" (14). Vagy amint R. Schnackenburg írja, "Isten üdvözítő ter
vének nem az egyház a végcél ja, hanem Isten országa és az egész világ üdvös
sége" (15). Jézus követői lényük egész szomjúságával várják Uruk eljövetelét,
noha már észlelik jelenlétét a Szentlélek által. A jövőbe vetett reményük nem
gátolja meg őket abban, hogy a földi Jézus sorsához és tanításához szabják éle
tüket. Az egyház igehirdetésének központi témája kezdettől fogva az; hogy
megismertesse az emberekkel Jézus keresztjének és föltámadásának megváltó
erejét, és előmozdítsa uralmát a világon - állapítja meg G. Bornka.mm (16).

Az egyház nem az emberiség színe-java, nem csak szentek gyülekezete, még
azt sem állapíthatjuk meg róla, hogy különlegesen alkalmas az örömhír elter
jesztésére. Am bármilyen elmarasztalóan ítélné is meg valaki - vulgáris kifeje
zéssel, de a szólás Iegígazfbb értelmében -, mégiscsak "ez van, ezt kell szerét
nünk". Más nincs. Túlságosan nem büszkélkedhetünk magunkkal, messze va
gyunk attól, hogy a föld sójának meg a világ világosságának tekintsenek. az
emberek. Vezetőinkben sem ismerünk rá míndíg a tanítvány evangéliumi mo
delljére. Mindamellett, mulasztásai ellenére is, egyedül az egyház hirdeti az
evangélíumot, s jelzi előre az eszkatologikus örömünnepet. Jézus üzenetének el
fogadása korszakváltás mindenkinek az életében: átlépés a jelen világból az el
[övendőbe, a múlandőság jegyeit hordozó régi időből a teljes kibontakozás felé
haladó újba. Itt a _kellő idő: az üdvösség megnyílt mi;ndenki előtt. Ezt az alap
igazságot őrzi tévedhetetlenül az egyház, ebben nem csalatkozhat meg soha, és
az I. vatikáni zsinat dogmatikus defínícíója értelmében ebből a csalatkozhatat
lanságból részesül a pápa (17). A hivők lanvhasága, vezetőinek méltatlansága,az
elhibázott lépések és téves intézkedések dacára, habár ügyetlenül és gyámolta
lanul, de tévedhetetlenül hirdeti az egyház az üzenetet, és - mivel Jézus nem
csalódott abban, hogy az Atya igazolja személyét és tanítását - hirdetni is fog-
ja mindaddig, amíg beteljesedik Isten országa. .

Félreértéseket elkerülendő: oktalan időfecsérlés lenne az egyház mulasztása
inak kípellengérezése. Amint A. Greeley (18) írja, az egyház heves elmaraszta
lása csak arra jó, hogy levezessük a megoldatlan gyermekkori konfliktusainkból
visszamaradt mérgünket, s az égvilágon semmi köze sincs az üzenetre adott vá
laszhoz, a menyegzős banketten való részvételhez, vagy ahhoz az ünnepi öröm
höz, melyre hivatottak vagyunk. A "haragszomrád" infantilis viselkedés (a ma-
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gyar egyház is nagy árat fizetett érte): nem illik felnőttekhez, és végképp nem
segíti elő a Jó Hír továbbadását. Olykor ki kell öntenünk mérgünket, hébe
hóba még a heves kitörés is menthető. Az egyház történelmi intézményeinek
megújulása létfontosságú, indulatainkon azonban uralkodnunk kell. A strukturák
átalakítása' - bármilyen nélkülözhetetlen is - egymagában nem biztosítja az
evangélium hatékonyabb hirdetését vagy lelkesebb elfogadását. Minden társa
dalmi szervezet, így az egyház szerkezete is legbelülről határozza meg tagjainak
gondolkodását. Érthető, hogy a katolikus közvéleményt nagymértékben érdekli
az egyház belső felépítése. Néha azonban az az ember érzése, hogy egy-egy
részletkérdés megszállottjaiként sokan attól várják az üdvösséget, ami nem ad
hatja. Nem egy pap hiányolja például egyházmegyéjében a kollegialitást, vagyis
a testületi vezetést - bár egyházközségeikben ritkán gyakorolják. S egyre töb
ben emelnek szót a püspökök választása mellett. Feltehetően senki sem vonja
kétségbe a demokrácia föltétlen előnyeit. Az a vélemény sem látszik megalapo
zatlannak, hogy. csak akkor újul meg az egyház, ha visszatérünk az osztatlan
kereszténység ősi hagyományához, a püspökválasztáshoz. Y. Congar (19) r. Celesz
tin pápa (V. század) szavaira hivatkozik: ,.Senki sem tehető meg püspöknek a
nép akarata ellenére" (20). Nagy. Szent Leó pápa ismételten hangoztatja: "Aki
mindenki elöljárója kíván lenni, azt mindenkinek kell választania" (21). A pá
pák kijelentései teljes összhangban állnak az egyházi hagyomány mindmáig ér
vényes jogi alapelvével: "Quod omnes tangit, ab omnibus tractari debet", azaz
mindenkinek van beleszólása abba, ami mindenkit érint. Nem az a baj, hogy
valaki előnyösnek tekinti az egyházon belüli demokráciát. A baj ott kezdődik,

amikor Isten országának hirdetése helyett kardoskodnak a demokrácia mellett 
vagy ellen. -:Az egyház monarchikus hierarchiája előbb vagy utóbb úgyis de
mokratikus felépítésűre változik. Az átalakulás egymagában azonban nem biz
tosíték az örömhír megfelelőbb hirdetésére - kivéve, ha valóban megtérünk.
és a demokratizálódást (vagy a monarchikus elv fenntartását) nem célnak, ha
nem eszköznek tekintjük. Talán a demokratikus berendezkedésű egyház alkal
masabb lesz az evangélium terjesztésére a mainál; a demokratikus szervezet
egymaga azonban nem tesz fogékonyabbá az örömre, hogy közel van Isten or
szága.

Rosszul választott volna Jézus? Egy csoport speciálisan képzett és fegyelme
zett arkangyal bizonyára jobban megfelelne Jézus céljának - legalábbis azok
alapján, amit az arkangyalokról tudunk. De az sincs kizárva, hogy éppen olyan
kevéssé válnának be, mint az emberek. Ha elhatározta, hogy velünk próbálko
zik, akkor vállalnia kell kezdeményezésének kedvezőtlen következményeit is.
Minden bizonnyal ismerte ezeket, s ha nem, tanítványai hamarosan ráébresztet
ték az emberek gyöngéire. Úgy látszik azonban, hogy nem sokat adott a mód
szerre, még talán örült is az emberi fogyatékosságoknak. Nem vetett be tizenkét
légió angyalt az Ország érdekében, mert ebből az derült volna ki, hogy hata
lomra támaszkodik, földi hatalomra, még ha természetfölötti eredetű is az. Aho
gyan nem vette igénybe az égi rohamosztagokat, ugyanúgy nem hagyatkozott a
karizmatikus vezetők kiválóságára. A rátermettség, a kitűnő képesség is hata
lom, és éppen a hatalom igénybevétele hazudtolná meg Jézus alapgondolatát.
hogy országa nem erről a Földről való. Nem mintha fölöslegesnek tartotta vol
na a karízmatíkus vezetőket, s akadnak is szép számmal, akikkel büszkélked
het az egyház. Végeredményben azonban nem az egyházi elöljárók és nem a hi
vők adományai és képességei igazolják Jézus művét, noha valamilyen titokzatos
módon, mintegy alépítményként a képességek és adottságok is hozzátartoznak.
De aki az egyházi elöljárókon és a hívőkön akarja lemérni Jézus üzenetének
fontosságát, olyan kritériumot alkalmaz, amelyet Ű eleve elutasított, s amely
nyilvánvalóan nem válik be, - ha már egyszer embereket hívott meg.

Az egyház és az egyházak

Az 1974. évi püspöki színoduson a tizenkét nyelvi csoportból három a rész
egyház, illetve a helyi egyház és az egyetemes egyház kapcsolatával foglalkozott.
Néhány tengerentúli bíboros és püspök szerint "az egyetemes egyház nem jelent
mást, mint a különböző részegyházakat egymással összekötő egység (communio)
misztériumát" (22). E. Schillebeeckx szerint "az egyház elsősorban helyi kö-
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zösség, ahol a püspök vezetésével és a papság közremiiködésével ünneplik az
Eukharisztiát" (23). Ezzel azt akarja mondani, hogy a helyi gyülekezetben tük
röződik az egész egyház, bár természetesen nem korlátozódik e közösségek laza
kapcsolatára. E némiképp paradoxonnak látszó állítás megvilágítására szelgáljon
az, amit Cserháti J. (24) ír: "az egyház a Krisztusban és Krisztus által egybe
hívottak látható közössége és egysége". Csak a látható, csak az észlelhető asztal
közösség lesz a mennyeí bankett jele a Földön. A hivők keresztény tudatra éb
redése, leglényegesebb vallásos átélése helyileg ünnepelhető csak, viszonylag kis
számú résztvevővel. Isten orszáaa kivételes intenzitással van jelen ott, ahol Jé
zus követői egybeforrtan celebrálják az eukharisztikus lakomát. Az aránylag ki
csiny, "helybeli" közösség azonban nem "helyi jellegű", mert egy, az egész vi
lágra kiterjedő szervezet megjelenitője. Amint L. Cerjtuux (25) kimutatta, az
"Isten egyháza" kifejezés eredetileg nem az egyetemes egyházat jelenti, hanem
a jeruzsálemi ősgyülekezetet. Az ő példájukra veszik át később a helyi közös
séaek az egyház elnevezést. Közös hitük, Uruk eljövetelének közös várása, az
Isten országa melletti közös elkötelezettségük szervezi a részegyházakat egysé
ges egésszé. így "aki Rómában lakik, tagjának tudja az indusokat" is - jelent
heti ki már Aranyszájú Szent János (26).

Mint a kezdet kezdetén. a jelenben is kellenek egyházi vezetők. Fő felada
tuk Isten országának a hirdetése. Ez segíti hozzá a hivőket, hogy világosan lás
sák céljukat, és mint a föld sója és a világ világossága, tudatosan törekedie
nek rá. "Jézus elgondolása szerint az egyház Jézus Lelkének erőtere. Isten ural
mának kezdete, emberszeret.etének helye a Földön, s az eliövendő igazságos. bol
dog és Istennel kienzesvtelődött világ kezdete. Ezeket a lényeges tulajdonságokat
kell felmutatniok a helyi ezvbázaknak. s ezeket kell mecvalósitania az eavete
mes ezvháznak" - mondia W. Kempf límburaí püspök 1974. évi nazvbö ití pász
torlevelében (27). Minden egyéb, ami ezen felül van, tavarészt történelmi kéo
ződménv. Természetesen fontos. értékes és tis'7.t.eletet érilemlő. Megengedhetetlen
évszázados szokásokat és formákat nusztán azért félrelöknl. mert vakbuzgó ra
[onzók feleslegesnek tartiák őket. Mécsem szabad ÖSs'7.ptéveszteniínk a lényeg
történelmi megjelenését, esetleg a történelmi korok hordalékát magával a lényeg
gel. Az Úiszövetségből elég világosan kirajzolódik, hogy mi lényeges és mi nem.
Ennek ellenére mindig megtaláljuk a módját, hogyalényegest mellékesnek, a
lényegtelerit pedig nélkülözhetetlennek tűntessük föl. Az elengedhetetlenül fontos
és a nem feltétlenül szükséaes összecserélésének magyarázata az, hogy nagyon
szívesen halászunk a zavarosban. Kapva kapunk rajta, mert így 'még szabad
koznunk sem kell, amiért nem fogadjuk el Jézus meghívását. A. Greeley (28)
példaként a világi papok ügyeivel foglalkozó római hivatalra, a kléruskongregá
dóra hivatkozik, de ugyanígy említhetné bármelyik hasonló intézményt, mond
juk a Nem-hivők Titkárságát is. Lehetséges, hogy ez a központi hivatal csaku
gyan olyan figyelemre méltó, mint amilyennek munkatársaí hiszik, de az sincs
kizárva, hogy olyan jelentéktelen, mint amilyennek bírálói vélik. Jézus üzenete
mellett azonban mindenképpen eltörpül. Ha talán nem biztosítja az evangélium
hatékonyabb hirdetését vagy lelkesebb elfogadását, nem is akadályozhatja meg.
Az amerikai vallásszociológus arra figyelmeztet, hogy a p~pság ügyes-bajos dol
gait intéző római hivatal rnűkődése senkinek sem szelgálhat mentségül: egyet
len intézkedését sem használhatjuk fel ürügynek arra, hogy megtagadjuk Jézus
tól a választ. Abból, hogyakléruskongregáció sem különb az összes többi em
beri Intézménynél. nem az következik, hogy felesleges, hanem az, hogy ne tulaj
donítsunk neki a kelleténél nagyobb jelentőséget. Sem szószólóinak, sem bíráló
inak nem válhat rögeszméjévé. A szembenálló egyház-teológiai irányzatok ugyan
abba a közös hibába esnek: egy mellékes szempont megszállottjaiként szemük
elől tévesztik a lényeget. A célravezető eszközök felkutatása közben könnyen
elvész a cél. Jóformán egész életünkben az eszközökkel bíbelődünk. Természe
tesen azért, hogy nyitott; hiteles, emberi életmódra tegyünk szert. Ez nem is
lenne kárhoztatandó, ha a megfelelő eszközök keresése nem venne annyira igény
be, hogy közben teljesen megfeledkezünk a Végről ; életünk végéről és a világ
végéről.

Jézus néhány nagyon kemény szót mond azokról, akik összetévesztik az esz
közt a céllal: a külső sötétséget említi, sírásról és fogak csikorgatáséról beszél.
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Az egyház és az establishment

Mind többen és mind gyakrabban bírálják az egyház azonosulasát a tár
sadalom bevett rendjével, intézményeivel, hatalmi szervezeteivel, megváltoztat
hatatlannak vélt és hirdetett berendezkedéseivel. Tagadhatatlan, hogy olykor a
kelleténél szorosabb szálak fűzik az egyházi vezetőket az establishment képví
selőihez; egyes politikai pártokhoz és érdekképviseletekhez. Az sem vitatható
viszont, hogy az evangéliumból nem következtethető ki semmiféle konkrét po
litikai akció.

Amint O. Cullmann (29) kifejti, Jézus radikális, a régivel gyökeresen sza
kító magatartást követelt, végleges megoldásra törekedett. Élesen bírálta a fenn
álló rendet, de elhatárolódott korának politikai-vallási mozgalmaítól, mert ezek
nem tudják gyökeresen megváltoztatni a világot. Miért? Egyrészt azért, mert
az "eszköz" kategóriájába tartoznak, és ilyenformán könnyen elterelik az em
ber figyeimét Isten országáról. Másrészt pedig nem mondhatnak le teljesen az
erőszak alkalmazásáról, és így megsértik a Jézus által hirdetett abszolút szere
tet és igazságosság követelményét. Jézus egész viselkedése: az Atya akaratának
föltétlen tisztelete, a törvényvallásosság elutasítása, a képmutatás és az ember
telenség elítélése eszkatológiai radikalizmusát tükrözi. Bár ugyanez fűtötte a ze
lótákat, vagyis a korabeli vallási-politikai forradalmárokat is, Jézus összehason
líthatatlanul radikálisabb mind célját, mínd eszközeit tekintve. Hogy miért?
Mert célja - az Isten országa - és eszköze - a hegyi beszéd igazságossága
- "nem erről a világról való". Ezért fordulnak ellene a régi rend buzgó őrei

éppúgy, mint a zelóták. Az eszkatológiai radlkalízmus semmiképpen sem azt
jelenti, hogy valamennyi szokással szakít; nem. fölforgatni, hanem relativizálni
akarja a társadalmí-etikai normákat. O. Cullmann hangsúlyozza, hogy némely
szempontból nagyon is kÖzel állt Jézus a zelótákhoz. Neki is meg kellett küz
deníe a zelotizmus, a politikai-vallási rajongás és türelmetlenség kísértésével.
Személyes tapasztalata, a kísértéssel vívott küzdelem eredménye alapján óvta
vakbuzgóságuk beláthatatlan következményeitől a zelótákat. Már akkora népsze
rűségre tettek szert Palesztinában, hogy nonkonformizmusukból, a fennálló tár
sadalommal való elvi szembefordulásukból a konformizmusba, a közvélemény
hez való elvtelen alkalmazkodásba estek át (30).

Jézus szemléletét nem alkalmazhatjuk minden további nélkül napjainkra,
már csak azért sem, mert nem számítunk Isten országának közeli eljövetelére.
De mégiscsak leszögezhetjük, hogy Jézus viszonylagosította a szentnek és meg
változtathatatlannak vélt, elidegenedett és elidegenítő intézményeket. Nem tu
lajdonít nekik örök értéket; sem Palesztina -vallási-társadalmí életében, sem
másutt. Mivel világosan látja az intézmények emberi eredetét és mulandóságát,
nem vesztegeti az időt felszámolásukra. Nem szünteti meg a templomi isten
tiszteletet, hanem megttsztft]a. nem rombolja le a törvényt, és a hagyományt,
hanem víszonylaaosítja. Mindaddig, amíg az establishment nem akadályozza,
hanem segíti Isten orszáaának hirdetését. nem fordul a keretek ellen. A zeló
tákkal ellentétben, könyörtelenűl elutasítja viszont míndazt, ami útjában áll
Isten akaratának. Márpedig Isten akarata elsősorban az emberek java. Jézus
tehát semmiképpen sem szánta evangéliumát a nép ópiumaként az ígazságta
Ianságok szentesítésére. Igaz, forradalmár sem volt, legalábbis nem a szó köz
keletű értelmében. Az "establishment" vagy "forradalom" alternatívájával szem
ben Isten országának új rendjét és új etikáját hirdette. Tehát mégsem ítéli el
a társadalmi visszásságokat? Tehát jogosanhivatkoznak Rá a társadalmi vál
tozatlanság védelmezői? Tehát Jézus hívei kivonhatják magukat a világ· hu
manizálásából? Szó sincs róla! Elegendő felidézn ünk a gazdagokról mondott
megsemmisítő szavait. Jézus nem hirdeti és nem ítéli el a forradalmat - ha
nem kiegészíti. A forradalmat kiváltó embertelen viszonyok megszüntetését sür
geti. Amikor arról beszél, hogy országa nem erről a világról való, akkor nem
szakad el a világtól, hanem megkülönböztet. Annak a világnak a képe lebeg
szeme előtt, amelyben nincs hátrányos megkülönböztetés nő és férfi, színes és
fehér között, nincs szolga és szabad, szegény és gazdag, műveletlen és művelt,

mert mindannyian egyek Isten országában. Sok igazság van R. Garaudy vála
szában, amit a párizsi Fetes et saisons folyóirat "Kicsoda Önnek Jézus Krisz-
tus?" körkérdésére adott: .
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Körülbelül Tibérius uralkodása idején, senkisem tudja egészen pontosan,
hogy hol és mikor, egy nem ismert nevű személyiség rést nyitott az embe
rek látóhatárán. Kétségtelen, hogy sem filozófus, sem néptribun nem volt,
de úgy kellett élnie, hogy egész életmódja kifejezésre juttatta, mindegyi
kőnk, minden pillanatban új jövőt kezdhet.

Népi elbeszélők tízével, talán százával adták _elő ezt a jó hírt. Mi hár
mat vagy négyet ismerünk közüZük. Döbbenetes élményüket olyan képekkel
fejezik ki, amilyeneket az egyszerű emberek, a megalázottak, a megbántot
tak, a megsebzettek használnak, amikor ar-ról álmodnak, hogy leomlottak
a korlátok: a vak lát, a sánta jár, a pusztában kiéhezettek kenyérhez jut
nak, a prostituált ráeszmél női méltóságára, a halott gyermek életre kel.

Hogy, a jó hírt fenntartás nélkül elterjeszthesse, feltámadásával kellett
meghirdetnie, hogy mínden korlátot legyőzött, még a legnagyobbat: a ha
lált is.

Ez vagy az a tudós vitathatja életének ezt vagy azt a tényét, de ez
mit sem változtat azon a bizonyosságon. ami átalakítja az életet. Tűz ütött
ki. És lobogása igazolja azt a szikrát, azt az első lángocskát, amiből meg
született.

Ez a parázs kezdetben a szegény ördögök toborzója volt, különben nem
támadta volna olyannyira az "establishment" - Nérótól Diocletianusig.

Ebben az emberben minden bizonnyal harcos, felforgató szeretet lako
zott, különben nem végezte volna elsőként a kereszten.

Oelőtte minden bölcselet a sorson elmélkedett. az értelmességgel össze
tévesztett szükségszerűségen. 0, a sors ellenlábasa, megmutatta ostobaságu
kat. O szabadság volt, élet, és teremtés. Megszüntette a történelem végzet
szerűségét.

Betöltötte a szabadság nagy ébredésének hőseitől és vértanúitól eredő
ígéreteket. Nemcsak Izajás reménységét vagy Ezekiel dühét. Prométheusz
kiszabadult láncaiból, Antigoné a falból. Ezek a láncok és ezek a falak, a
végzet mitikus képei, porrá omlottak előtte. Minden "isten" elpusztult, és
megkezdődött az ember.

Olyan volt ez, mint az ember új születése.
Nézem mindennek szimbólumát, ezt a keresztet, és álmodozom mind

azokról, akik tágítják a rést: Keresztes Szeut Jánosról, aki megtanít ben
nünket, hogyan fedezhet jük fel a mindent, ha nincs semmink; Karl Marx
ról, aki megmutatta nekünk, hogyan lehet megl,áltoztatni a világot; Van
Goghj'ól, és mindazokról, akik tudatosították bennünk: az ember túlságo
san nagy ahhoz, hogy elég lehessen önmagának.

Ti, orgazdái a Konstantin elrabolta nagy reménynek, adjátok Ot ne
künk. Élete és halála a mienk is, mindazoké, akiknek a szemében jelentése
van. Mindannyiunké, akik megtanultuk tőle, hogy az ember teremtőnek van
teremtve. -

Teremtő hatalom, isteni tulajdonsága az embernek! Számamm ez az ál
dozati adomány, és ez valóságosan jelen van mindig, amikor valami új van
születőben az ember teljesebb kialakítására, a legeszeveszettebb szeretetből

vagy tudományos felfedezésből, egy költeményből, vagy a forradalomból (31).

A korai kereszténység az egészen közeli jövőben várta Isten országát, s ezért
nem fordított gondot a társadalmi kérdésekre. Aki azonban így gondolkodik ma,
az megakadályozza, hogy Jézus szeretete elvigye Isten országát a díszkriminál
takhoz, a bűnösökhöz, a reményüket vesztettekhez - állapítja meg S. Schulz
(32)~ Korunk -kereszténye nem kerülheti meg a társadalmi problémákat, nem
várhatja ölbe tett kézzel az eszkatologikus országot, amelyben magától jóra for
dul minden. Egyébként Szent Pál is erre figyelmezteti Szaloniki egyházát 
időrendben legelső levelében, az Újszövetség legrégebbi íratában. A mai hívőt

pedig éppen Isten országa iránti elkötelezettsége ösztönzi a konkrét, fogható
igazság és szeretet növelésére. Legalábbis azóta, hogy elhalványult Q2; őskeresz

tény világvég-várás, a Jézus hirdette igazság és szeretet érvényesítése a társa
dalmi rendben minden bizonnyal egyengeti Isten országának útját - bár to
vábbra is Isten adománya a beteljesedés. Jézus a megtérést, az emberi élet
gyökeres átalakítását szorgalmazza, ettől várja az Ország átütő győzelmét. Men
ten fölmerül a kérdés: jó-e ez a haditerv? Csakugyan alkalmas az emberi kap
csolatok megjavítására, a világ átváltoztatására a Vég bekövetkezése előtt? Nem
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tudjuk, mert sosem próbáltuk ki szívvel-lélekkel. Az egyén megváltoztatása van
új társadalmi viszonyok kialakítása; szolgáló irgalom vagy az igazságért folyta
tott harc; egyéni vagy társadalmi etika; az Istennel és az embertársakkal való
kapcsolat vagy a szociális kapcsolatok fejlesztése ; reform vagy forradalom az
evangelium / világosságában nem igazi alternatíva. Az egyiket meg kell tennünk;
a másikat nem szabad elmulasztanunk. Jézus nem sokállja a forradalmat, ha
nem kevesli. Szerinte akkor változnak meg gyökeresen az emberi viszonyok és
kapcsolatok, ha bJzunk Isten emberszeretetében, és ezért merjük vállalni az em
berek szeretetével járó összes kockázatot. .

Ha Jézus nem tért ki a "rázós" kérdések elől, mi sem kerülhetjük meg
azokat. Mi a mai egyház társadalmi feladata? Nem-hivő vagy marxista part
nereink nem azt várják az egyháztól, amit ők is tudnak, valószínűleg sokkal
jobban tudnak, míntx.mí. A keresztények gyülekezete nem akkor szolgálja a
világ átalakításának, a társadalmi haladásnak az ügyét, ha több-kevesebb ügyes
séggel vagy opportunítással szajkózza partnerei véleményét, hanem ha ezen fö
lül még valami mást is mond, ha valami olyant fűz hozzá, ami az Isten or
szágába vetett hitből fakad. Például a keresztényeknek kellene megterernteniük,
kigondolniuk a hatalom és a szeretet közös nevezőjét. Hatalommal és törvény
nyel megakadályozható, hogy az egyik ember kizsákmányolja a másik embert,
a keresztényeknek azonban tudniuk kell, hogy csak szeretettel taníthatók meg
az emberek a szeretetre. Pontosan ezt hirdette Jézus, és éppen emiatt utasí
tották el kortársai. Ezért tartották jámbor álmodozónak a zelóták, ezért tekin
tették törvényszegőnek a farizeusok. Ezért ítélték veszedelmes Ielforgatőnak, ra
díkálís- forradalmárnak ai establishment képviselői, ezért "intézték el" - leg
alábbis megpróbálták "elintézni" - a rómaiak. Félő, hogy ma sem bánnánk kü
lönbül Vele. A realisták naivnak mondanák, a változatlanság hívei meggondolat
lan újítónak. Márpedig Jézus nem volt sem naiv, sem forradalmár. Félreértet
ték akkor, félreértjük ma is. Kár, mert legalább annyit megérdemelne, hogy ki
próbáljuk programját - egynéhány kivételtől eltekintve azonban senki sem fo
gott még hozzá igazán. Forradalmat hirdet, de nem erről a világról valót, bár
azt Igéri, hogy képes átalakítani a világot. Különös forradalom ez, mely leg
nagyobb meglepetésünkre egy bankettré szóló meghívásban robban ki. A "leg
felsőbb forradalmi tanács" vezetője pedig így fogadja vendégeit: "Remélem, ér
dekel benneteket összejövetelünk célja l"
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