
amely minden vonatkozásban a korszakváltozás jeleit viseli magán, az újrakezdés
lehetősége feltétlenül szükséges, A régiből csírázó, de új ágakat, új virágot, új
gyümölcsöket termő jövő formálása fontos és szent feladat. ,;Korunk a gyors
változásoknak és kulturális átalakulásoknak akorllo mely a hagyományos for
mák revízióját igényli, nemcsak az adaptációt vagy aggiornamentót követeli, ha
nem sokkal inkább újjáteremtési feladatokat állít az ember, így az egyházban élő

ember elé is. Ma már nem elégséges, hogy megfelelő alkalmazkodókészséggel a
régit valamiképp fenntartsuk. Amire ma igazán szükségünk van, az az újjáte
remtés, az újjáépítés." (Yves Congar: Erneuerung des Geistes und Reform der
Institution, in: Concilium 1972. 175.)

Félre ne értsük: a megújulás nem egyértelmű é;; mindenben való alkalmaz
kodás a mai világhoz, annak szokásaihoz. Semmiképp sem abban az értelemben
gondolunk rá, hogy Jézus Krisztus üzenetét a mai ember számára, esetleg a ma
átlag-kereszténye számára valamiféle "elviselhető" mértékben alkalmazzuk. A
kereszténység nem áruház, melyben az érdeklődök vagy a vásárlók mértékéhez
és kívánságai szerint kell az árukészletet összeállítani és árusítani. Ellenkezőleg:

feladatunk az, hogy Jézus megújító, felhívó üzenetét, örömhírét korszerűen és
éppen ezért új "fordításban" mondjuk el, és hogy tanúságtevő módon éljünk.
Feladatunk éppen az, hogy számos régi formát és berendezkedést, továbbá a ta
nítást, mely régies megjelenési módja miatt a ma embere számára már alig vagy
igen nehezen érthető, úgy tárjuk a világ elé, hogy azok valóban provokáljanak,
azaz kihívó, döntésre felszólító erővel rendelkezzenek, hogy megújult gondolkodás
módot, lelkületet és tetteket állítsanak Jézus evangéliumának szolgálatába,

A Lumen Gentium gondolatával zárjuk e megfontolásokat: "Az egyház vándo
rolva járja útjait. A világ üldözi, az Isten vigasztalja. Az Úr keresztjét és ha
lálát hirdeti, amíg ő el nem jön." De ha úgy akarjuk hirdetni ezt a keresztet, ezt
a megváltó halált és hitünk legnagyobb titkát, a föltámadást, hogy kortársaink
hallván halljanak, és ne csak szavakat halljanak, betúket olvassanak, hanem va
lóban közelebb. vigyük hozzájuk ezt az üzenetet. akkor tudomásul kell vennünk,
hogy Isten népe vándorló nép, a tegnapból a holnap felé haladó, úton levő nép,
melynek gyakran föl kell szednie sátrát, hogy újra fölállíthassa azt.

KISS LÁSZLO

AZ ISTENTALÁLKOZÁS ·TEOLÓGUSA
Rudolf Bultmann élete és munkássága (2)

Jézus Isten üdvözítő tette

Bultmann aktualizmusáből következik, hogya hitet elsősorban mint aktust
tekinti (fides, qua creditur). Magát Jézus Krisztust is úgy értelmezi, mínt "Isten
üdvözítő tettét". Jézus személye a döntő üdvesemény: "Isten ugyanis Jézus Krisz
tusban kiengesztelődött a világgal" (2Kor 5,19) - így lett "Krisztus megváltó
eseménye Isten szeretetének megnyilvánulása" (Kerygma und Mythos, L 39).

Miért mondjuk Jézus Krisztust Isten "üdvözítő tettének"? - A "Krisztus-ese
mény" lényege, hogy Isten Jézus Krisztust halálra adta értünk a kereszten. Ezt
hirdeti Szent Pál (IKor 1,18; 2,2; Gal 3,1), mint "keresztről szóló tanítást" (IKor
1,18), és aki nem eszerint él, az "Krisztus keresztjének ellensége" (Fil 3,18). Ez
az "üdvözítő tett" Jézus halálát és feltámadását is magában foglalja: a Megfe
szített a Föltámadott is. A szentpálí teológiát Bultmann úgy. értelmezi, hogy
Isten Jézus Krisztus keresztjében megtartotta a világ feletti ítéletet és ezzel ki
nyilatkoztatta az üdvösség útját. A Megfeszítettet a világ Urának hirdeti, és ezért
azt kívánja, mí is vessük- alá magunkat ítéletének. Akik keresztre feszítik ma
gukat Krisztussal, azoknak a kereszt felszabadulás, megváltás (vö. Gal 6,14; Fil
3,10). Sok embernek ezért "botrány és balgaság" Krisztus keresztjének hirdetése
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(vö. IKor 1,23), nekünk azonban bátor vállalkozás (Wagnís), Minden barátság,
szeretet, szerelem, bizalom kockázatot kíván. Bultmann szerint a hit ereje éppen
racionálisan nem bizonyíthatóságában van. Mert ha bizonyítható lenne, akkor
besorolhatnánk a már említett "rendelkezésünkre álló" dolgok közé. Jézus sze
mélye és sorsa nem vezethető le az evilági történésekből. Benne Isten cselekedett,
amikor Fiát mindnyájunkért áldozatul adta (vö. Róm 8,32). A teremtés és a
megváltás így lesz egységes egész. Jézus feltámadása nem egy halott visszatérése
az evilágba, nem is az Ö "elragadtatása az égbe", hanem a megfeszített Krisztus
felmagasztalása. Ez a "felmagasztalás" - mínt írja - a tanítványok tudatában
és abban a meggyőződésben jött létre, hogy Jézus végtelen szeretetével legyőzte

a gonoszság erőit.

Bultmann így megalapozott hite tiszteletet érdemel; gondolatmenete teljesen
megfelel annak a lutheránus tanításnak, amely szerint a megigazulás "egyedül
a hitből" (sola fide) fakad. Mi viszont önkéntelenül tovább kérdezzük Bultmannt,
vajon mí indította az apostolokat arra a hitre és hirdetésre, hogy Jézus legyőzte

a halált? Valaminek történnie kellett! Ez a "valami" nem lehetett csupán az a
meggyőződés, hogy Jézus szeretete nagyobb, mint ellenségei gyűlölete; nem le
hetett a "holttest ellopása" sem, vagy pusztán az "üres sír" ténye, hanem csak
a feltámadt Jézus valóságos megjelenései. A feltámadás, Jézus feltámadása nem
nevezhető mítosznak, hanem misztériumnak: olyan tettnek, amely tapasztalati
világunkon kívül valósul meg, de hatással van a mí vílágunkra, és alig fejezhető

ki tér és idő kategóriáiban gondolkodó emberi megfogalmazásban. Jézus megőrzi

emberi mivoltát, ezért nem hagyhatta ki testét a föltámadásból. Isten nem Jézus
"testét", hanem az "egész Jézust" támasztotta fel a halálból. A tanítványok ta
núságtevői Jézus feltámadásának; előttünk Jézus "sokféleképpen bebizonyította,
hogy él" (ApCsel 1,3). A feltámadás ténye és "sokféle bizonyítása" magyarázza
az apostolok húsvéti hitét és ennek a hitnek visszavonás nélküli, rendületlen hir
detését. Az értelem előtt Jézus feltámadása mindig megmarad misztériumnak.
Emberi kapcsolatunk állandóvá lett Jézus Krisztussal, aki "test szerint Dávid
nemzetségéből született, a szeritség lelke szerint azonban a halálból való feltá
madásával Isten hatalmas Fiának bizonyult" (Róm 1,3k).

A kinyilatkoztatás mint üdvesemény

Bultmann János evangéliumához írott Kommentárja (1941-ben) nagy feltűnést

keltett. Az evangélium ellentétes fogalmai: világosság-sötétség, igazság-hazugság,
fenn-lenn, mennyei-földi, szabadság-rabság, élet-halál szerinte nem dualizmust 
a világot két alapelvvel magyarázó felfogást - fejeznek ki, hanem Isten és evilág
ellentéteinek kifejezései, amelyek meghatározzák az emberi egzisztenciát. "Mert
ez az ítélet: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötét
séget,mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak" (Jn 3,19). Az ember

. első döntésében a világot választotta. Az elbukott embert csak "Isten üdvözítő

tette", a Jézusban beteljesedő megváltás emelheti fel az igazi életre. "Isten üdvö
zítő tette' János apostolnál is Jézus Krisztus, mint Pálnál, de ő másként hangsú
lyozza: Jézus küldetése és megtestesülése a súlypont. Az "Ego eimi - Én vagyok"
- jánosi kijelentéseket Bultmann úgy értelmezi, hogy az én állítmány, nem pedig
alany. Tehát ezek a mondatok nem arra adnak választ: Ki vagy micsoda Jézus?
- hanem: Ki az élet? - Jézus. Ki az igazság ? - Jézus. Jézush,m Isten szere
tete és üdvössége valósul meg, és a belé vetett hit, vagy az őt elutasító hitetlen
ség megítélésünk alapja. "Aki hisz benne, nem esik ítélet alá, aki azonban nem
hisz, már ítéletet vont magára" (Jn 3,1.8). A kinyilatkoztatás tartalma ez: Isten
az ember igazi élete. A kinyilatkoztatás jelzi emberi korlátainkat is. Ez a korlát
nem a tudatlanság, hanem a bűn, a hitetlenség, amelyen áttör a kinyilatkoztatás.
Isten üdvözítő tettét- Jézusban azonban csak a hit teszi láthatóvá. "Aki hisz Isten
Fiában, magában hordja az (Isten) tanúságát ... ennek a tanúságnak az a tartal
ma, hogy az Isten örök életet adott nekünk s ez az élet az Ö Fiában van" (lJn
5,10k). A kinyilatkoztatás egyidejűleg feltárja az ember adott helyzetét is (vö.
szamariai asszony története - Jn 4,17. 29. 39).

Mivel Bultmann szarint a kinyilatkoztatás mint üdvesemény csam a hitben
tapasztalható meg, számára nem okoz problémát a hit és a tudományok viszo
nya. A tudomány "tárgyiasít", a hit "átél", ezért nem ütközhetnek egymással.
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A kinyilatkoztatás magában a tényben és értem van (in actu, pro me), tehát sze
mélyes állásfoglalásommal fogadom el vagy utasítom vissza. Isten cselekvése és
a történeti üdvözítő események között - Bultmann elnevezésével - "paradox
azonosság" van (a katolikus terminológia ezt misztériumnak, hittitoknak nevezi).
Krisztus születése, élete és halála látható események, de hogy ezekben valóban
"Isten cselekszik értem" - csak a hit képes meglátni és a történeti, evilági
eseményt Isten üdvösségszerző tetteként magyarázni.

Kérdezhetjük: mí teszi a "Krisztus-eseményt" üdveseménnyé? Másképpen ki
fejezve: Miért éppen a názáreti Jézus Isten küldötte, és miért ne lehetne bárki
más? Hiszen sokan hirdették Istent és mások is szenvedtek nemes eszmékért ke
reszthalált! - Bultmann válasza: Azért, mert az igehirdetés éppen Jézust tanú
sítja üdvözítőnek! Az igehirdetés emeli születését, életét, kereszthalálát és feltá
madását minden más esemény fölé. Bár Isten mindenütt jelen van, de őt az
ige teszi hallhatóvá. A jézusi üdvözítő eseményt közlő igehirdetést nevezhetjük
kérügmának is, ami annyit jelent, mínt felhívás, felszólítás. (Kérüx = követ, az
uralkodó rendeletének kihirdetője.) "Az igehirdetés teszi a múltban történt Jézus
-eseményt a jelen üdveseményévé" (Walter Schmithals, Die Theologie Rudolf Bult
manns, 2. Auflage, Tübingen, 1966. 183.). Ilyen értelemben az. üdveseménybe be
letartozik az igehirdető (kérüx) személye is. Az igehallgató számára "most" tör
ténik az üdvözítő esemény: Jézus születése, kereszthalála, feltámadása.

Az "igehirdetés" fogalmát többször alakította, bővítette a marburgi teológus,
de ez nála míndvégig az üdvösség középpontja marad. Az "igét hirdeti" nemcsak
a Szentírás, az egyház, hanem testvérünk szava is, a szeretetszolgálat, a szentségek
is. A szentségekről (keresztség, Úrvacsora) azt tanítja, hogy éppúgy jelenlévővé

teszik Jézus halálát és föltámadását, mint a hirdetett ige.
Mivel Bultmann szerint "Jézus Krisztus csak az igehirdetésben hozzáférhető"

(GV 1. 180) - nem is kutatja az "ige mögöttí eseményeket" és így nem talál utat
a "történeti Jézushoz". Szerinte a történeti' érdeklődés csak elhomályosítja azt a
tényt, hogy üdvösségünk most "történik". Az igehirdetés létrehozza a "szakra
mentális szituációt", mert úgy jeleníti meg a múlt eseményeit, hogy megújítja
és számunkra Krisztus-találkozássá teszi. Minthogy az igehirdetés az egyház meg
bízásából történik, az egyház is beletartozik az üdveseménybe. Az egyházat. leg
tisztábban az istentiszteleti gyülekezet képviseli, ahol Krisztust jelenlevő Úrnak
ismerjük el. A kultusz, az igehirdetés, a hitvallás és a szentségek alakítják ki
az "eszkatologikus közösséget", vagyis az egyházat.

Az ige tartalma az, hogy (dass) Jézus született, kereszthalált halt, feltámadt.
Jézus történeti' eseményei (a was? és a. wie?) nem érdekli. A történeti Jézust
így elválasztja az igétől és úgy véli, hogy majdnem semmit se tudunk róla. Bult
mannak abban igazat kell ad'hunk, hogy az igehirdetésben, amelyet magunkra kell
alkalmaznunk - folytatódik az üdvösség története. A katolikus teológia ezt a
felhívást, felszólítást azonosítja a Szentlélek kegyelmi indításával. Az egyes em
ber lelki életének síkján lezajló történések - befogadás vagy visszautasítás 
azonban feltételezik, hogya lényeges üdvözítő esemény: Jézus megváltói kereszt
halála és föltámadása - időben és térben megtörtént és nemcsak a kérügmában
"történik". Jézus megdicsőülése a Szentlélek eljövetelének feltétele: "A Lélek
ugyanis még nem jött el, mert még nem dicsőült meg Jézus" (Jn 7,39). A törté
neti Jézus és az igehirdetésben hirdetett Jézus között nincs olyan áthidalhatatlan
szakadék, amilyet Bultmann feltételez. Az apostolok csak azt hirdették, amit
láttak, hallottak, átéltek. Jézus "megdicsőülése" után a húsvéti és a pünkösdi
események fényében még mélyebben belátták és megértették Jézus megváltói
szerepét és hirdették: "Ezt a Jézust támasztotta fel Isten, ennek mi mind tanúi
vagyunk. Azután, hogy az Isten jobbja fölemelte, kiárasztotta az Atyától a meg
ígért Szentlelket, ahogy látjátok és halljátok" (ApCsel 2,32k).

Mítosztalanítás

Rudolf Bultmann a nevéhez fűződő "mítosztalanítási törekvéssel" az egyház
igehirdetését akarta megtisztítani. Gondolatait először egy konferencián adta elő

'1941-ben, majd "Újszövetség és Mitológia" címen jelentette meg. Ezzel nemcsak
műve, hanem személye is heves viták középpontjába került. A probléma tísztázá-
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sához tudnunk kell, mi az a mítosz és mítosztalanítás? Miért van szükség mítosz
talanításra ? Hogyan hajtja végre Bultmann a mítosztalanítást? Mi következik
ebből a Szentírás katolikus értelmezésere?

A mítosz fogalmát Bultmann a történet- és vallástudományban szokásos ér
telemben használja. Mitologikus az az ábrázolási mód, amelyben a világontúli. az
isteni úgy jelenik meg, mint evilági, emberi (vö. Kerygrna und Mythos II. 180).
Mitologikus elképzelés például, ha úgy gondoljuk el Istent, mint valami földi
királyt, aki aranytrónusán ülve uralkodik a világon, ítéli meg az embereket.
Bultmann 1963-ban "A mítosztalanítás problémájával kapcsolatban" című előadá

sában olyan hermeneutikai eljárást mutat be, amely a mitologíkus szövegek
eredeti értelmét Icutatja. A mítosz is a valóságról beszél, de nem teljes, nem
adekvát értelemben. A mai embertől idegen az ilyen mítologíkus gondolkodásmód.
Ezért tartja szükségesnek a mítosztalanítást a mítosz pontos értelmezésével, ma
gyarázatával és kifejtésével. A Szentírásban értelmezni és magyarázni kell a mi
tíkus képeket, egyrészt a természettudományos világkép miatt, de ezt kívánja
a történettudományos gondolkodásmód és a Szentírás helyes megértése is.

A természettudományban ma az ún. "objektiváló szemlélet" uralkodik, amely
lyel az ember. a világot "tárgynak" tekinti, igyekszik kiismerni törvényszerűsé

geit és így birtokába veszi, hogy technikáját rá alkalmazza. Sajátos módszereivel
kiküszöbölte a természetből a titokzatost, az érthetetlent. Ez a megértési mód
tehát "demitologizál", kizárja a mítoszok rendkívüli erőit.

A történettudomány a történetileg létező ember életterének tekinti a tör
ténelmet. A természet tárgyai közül kiemelkedő (exsistens) ember szabadon elfo
gadja és kibontakoztatja önmagát, és ezzel feltárul a jövő felé. A történettudo
mány egzisztencia értelmezése a felmagasztalt hősöket visszateszi saját helyükre
(deheroizál). A természettudomány kiküszöböIi a mítoszt, a történettudomány ér
telmezi.

A szentírási történetek megértése is megkíván bizonyos fokú "mítosztalanítást",
Habár mindjárt megjegyezhetjük. hogy nem szerenesés kifejezés a mítosztalanítás.
Nem szerenesés azért, mert valójában nem mínd mítosz az, amit Bultmann mí
tosznak nevez. Egy kalap alá vesz így például olyan témákat, mint a világmin
denség hármas rétegződése (ég, föld, alvilág), a megtestesülés. Jézus szűzi fo
gantatása-születése, csodái és feltámadása. - Továbbá: ha Bultmann a "mítosz
talanítással" kiküszöböl! az Újszövetségből mindazt, ami arra jellemző, akkor
kérdéses lesz, miért köti hozzá filozófiáját? Ha viszont mítosztalanításon, a mo
dern gondolkodásához való alkalmazkodást értjük, akkor azt moridhatjuk : "a
mítosztalanítás nem alkalmas kifejezés egy olyan tevékenység jelölésére, amelyet
az egyház kezdet óta gyakorolt" (John McKenzie, Die. Botschaft des Neuen Tes
taments, Luzern-Stuttgart, 1968. 350. o.). A mítosztalanítás tehát nem azt jelenti,

r hogy "elvetjük teljes egészében a Szentírást, és a keresztény üzenetet. hanem, hogy
kiküszöböljük azt az elavult világképet, amelyet gyakran megőrzött a keresz
tény dogmatika és az egyház igehirdetése" - vallja Bultmann (Jesus, 205). Bi
zonyos értelemben Jézus is mítosztalanítja kora felfogását, amikor arról beszél,
hogy Isten imádása nincs helyhez kötve, hanem "lélekben és igazságban" kell
Ot imádni (vö. Jn 3.23), vagy amikor azt hirdeti, hogy Abrahám, Izsák. .Iákob
Istene nem a holtaké, hanem az élőké, és így egybekapcsolja az élő Istent a
halottak feltámadásával (vö. Lk 20,27-40 par). Mítosztalanítunk, amikor Isten
trónját úgy értelmezzük, mínt hatalmának és szentségének [elét, Tudjuk, hogy
Krisztus "Isten jobbján ül" - ez azt jelenti, hogy emberi természete szerint is
részesedik az Istennek kijáró dicsőségben.

Bultmann mítosztalanításában abból a lelkipásztori kérdésből indult ki: Ho
gyan lehet a mai embernek hirdetni Krisztust? Hogyan kell értenünk a Szent
írást? Úgy mondja, a Szentírásban - egzisztencialista módon - azt kell keresni
mit mond "itt és most számomra" ez a szentírási szöveg, mire szólít fel, mire
késztet? Ennek az egzisztenciális értelmezésnek lehet csak negativ oldala a mi
tosztalanitás. A Szentírást kiemeli a régies gondolkodásmód mlliőjéből, hogy
személyemhez intézett felszóIításnak lássam. Ez a radikális mítosztalanítás a
lutheri megigazulás-tan következetes alkalmazásából fakad (vö. R. Bultmann,
Jesus Chfístns und die Mythologie, 100. Peter Niederstein, Die Theologie Rudolf
Bultmanns als Auslegung der Rechtfertígungslehre in: Weiter Aktuell, 1971.
Hamburg, 20-21).
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Egyetlen hermeneutikai módszer - így a mítosztalanítás - sem ébreszthet
hitet az emberben. Vannak hitünkben fel nem adható dogmák, misztéríumok,
alapigazságok. Ezeket "mltosztalallltassal" nem küszöbölhetjuk ki, mert akkor
í'elaunánk, elárulnánk hítünket. A "mitosztalanításnak" mint módszernek meg
fontolt és rnersékelt alkalmazása viszont segithet abban" hogy a Szentírás egyes
részeit személyemhez szóló üzenetnek vegyem és a hit önátadásában életemmel
válaszoljak rá. .

A hit és az erkölcsi élet kapcsolata

A hit a mindennapi életben úgy teljesedik ki, mint az ember életét átható
engedelmesség, amelyben Isten rendelkezésére bocsátja magát. A hit megújrtja
C1',,_,)1(;;;1 magatartásunkat, hiszen "Kdsztus .Jézusban ... csak a hit (számít), amely
a szeretetben teljesedik ki" (Gal 5,6). Az erkölcs nem más, mint a hit megvalósu
iása a korueret egzrsztenciában. "Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a

- Léleknek megfelelően!" (Gal 5,25) A mindennapi élet szeretetből fakadó csele
kedetei a hit éietmegnyilvánulásai. A szeretet-követelmény maga is "kérügma",
amely hitre szól ítja fel az egész embert. Istent csak úgy szerethetem, ha aka
rom, amit Ő akar, - Ő pedig azt akarja, hogy szeressem embertársamat. Em
bertársamat csak akkor tekintem helyesen, ha figyelembe veszem Istenre irányult
ságát.

Bultmann vallja, hogy a szeretet parancsa csak annyit mond, hogy szeressek
(dass), de semmit sem mond arról, miként és hogyan (wie?) szeressek. Az em
bernek magának kell eldöntenie az adott helyzetben, mit és hogyan kell csele
kednie? Ez az etikai követelmény Isten követelménye lesz számára, és ugyan
akkor a "pillanat feltétlen követelménye" is. Bármilyen jól megalapozott. tör
vény sem tudja megmondani, hogy egy adott esetben mit kell tennem, hanem
csak a konkrét szituáció. Ha ezt belátom, akkor megszabadulok a parancsok
és tilalmak okozta aggályoskodástól és szorongástól. A "radikális engedelmesség"
egyrészt mentesít a tehertől, másrészt teljes kötelezettséget ró rám, hiszen Isten
az egész embert kívánja. Így értelmezhető Szent Agoston mondása: "Szeress és
tégy, amit akarsz!"

Ezért állítja a marburgi teológus, hogy "nincs külön keresztény erkölcs".
Szarinte a kereszténység nem hozott új erkölcsi eszmét a világba. A hivők és
nem hivők erkölcse csak annyiban különbözik egymástól, hogy a hivők erkölcse
Isten iránti engedelmességből fakad, a nem hivőké egyéb forrásból. Amint nincs
külön keresztény erkölcs - állítja Bultmann -, úgy nincs elkülöniil t keresztény
politika vagy szociális program, amint nem megalapozott a "keresztény művé

s..et", vagy "keresztény pedagógia" elzárt területe sem. Lehet keresztény öntudat
ból jó munkát végző cipész, de "nincs keresztény cipészet!" A keresztény egyén
Ielelösségvállalását, társadalmi, politikai, magatartását nem vállalhatja át az
egyház közössége. Az igehirdetőnek erről olyan mélységben kell tanítania, hogy
az egyén konkrét szituációban felelősen döntsön. "Ha a vezetői tekintély igazán
az, aminek lennie kell, vagyis a jónak tudatos szolgálata, ésa szabadság _sem
más, mint aminek lenníe kell, vagyis az Istentől személy szerint kapott tulaj
donaink helyes használata, akkor nem tehet ellentmondás a két fogalom között.
Ellenkezőleg, egymásra támaszkodva, egymást segítve előmozdítják beteljesedé
süket és teljes összhangban érvényesülnek'; (Yves Congar, A temps et il contre
temps. Retrouver dans l'Église le visage de Jésus-Christ, Paris, 1970).

Nem fogadhatjuk el Bultmannak azt az állítását, hogy a kereszténység, Jézus
Krisztus semmi újat nem hozott az erkölcs területén. Jézus úgy lép fel, mint
<,,:ki új parancsot hoz: "Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták ...
én pedig mondom nektek ..." (Mt 5,21. 27. 33. 38. 43.). Jézus úgy lép fel, mint az
isteni akarat közvetítője, hatalom és tekintély birtokosa. Az egyházban míndíg
is élt az a meggyőződés, hogy Jézus tartalmilag is újat és többet kíván, mint akár
a természettörvény, akár az ószövetségi törvény. "A hegyi beszéd minden kö
vetelményét ismételten összefoglalja a szeretet főparancsa" (R. Schnackenburg,
Nachfolge Christi heute, Freiburg im Breísgau, 1976. 65.) - Jézus követelményei
rendkívüliek és teljesíthetetlenek - ez a gondolat is lehet kísértés. De ami em
bernek lehetetlen, Istennél lehetséges (vö. Mk 10,27). Jézus isteni erőt ad, elküldi
a Szentleiket parancsai és követelményei teljesítéséhez.
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Eszkatológia és Krisztus-esemény

Bultmannál az "eszkatológia" nem az idők .végén bekövetkező eseményeket
jelenti, hanem egy konkrét cselekvés végérvényes megtörténését. Ezért nála az
eszkatológia mint olyan nem a dogmatika terü1etéhez tartozó "végső dolgokról
szóló tanítás", hanem a már megtörtént Krisztus-esemény, amelynek mindenkori
jelenlétét Isten igéje tanúsítja. Innen érthető nála az "eszkatologikus" jelző

gyakori használata.

Teológiájában az ember lényegéhez tartozik történetisége, minthogy azokban
a történeti találkozásokban valósítja meg önmagát, amelyek döntésre szólítják fel.
Történetisége nem abban áll, hogy "történelmet csinál", vagy hogy a történeti
Események egymásutánjába beilleszkedik, hanem abban, hogy az ember léte "nem
természetileg adott, hanem történetileg feladott". Az ember döntéseiben lesz ön
magává. akár elhibázott, akár beteljesedett lénnyé. Az így értelmezett történeti
séghez hozzátartozik az ember időbelisége is. A mindenkori "most" azt jelenti,
hogya döntés pillanatában összesűrűsödik a jelenben múlt és jövő; ez a "hely"
az, ahol az ember jövőjével találkozik. A külsőleg elfutó időfolyamat a "belső

idő" másodlagos jelensége csupán. A történetiség, időbeliség és jövőbeliség kate
góriáit Heideggertől veszi át és' ezekkel írja le az "isteni uralmat".

Az ember sajátos lehetőséget kapott azáltal, hogy Isten Jézus Krisztusban
véget vetett a világnak mint "evilágnak", és az embert újjáalkotta. Megszaba
dította múltjától, bűnétől, a "régi embertől". Az igazi, örök életet az ember a
folytonos Isten-találkozásban ismeri föl. Az a múlt, ami véget ért az életben,
nem kozmikus állapot, hanem az én múltam. Ezért eszkatologikus a Krisztus
-esemény, az igehirdetés, a hivő egzisztenciája. Az "eszkatologikus létezés" azon
ban. nem azt jelenti, hogyahivőnek már semmire sem kell várnia, hanem
inkább azt, hogy van igazi jövője! Igazi mivolta nem az evilágban várható ja
vakból áll, nem élmény, nem teljesítmény vagy birtokolható jó, hanem Istenből

forrásozó jövő, mellyel nem rendelkezhetünk. "Még nem nyilvánvaló, mivé le
szünk" (IJn 3,2). Bultmann elég, óvatos és nem tesz konkrét kijelentéseket a
"még hátralevőről", az elkövetkezőkről, hiszen ezt nem tudjuk, ez nem áll rendel
kezésünkre. Csak az bizonyos, hogy sem életemben, sem halálomban nem kerül
hetek olyan "helyre", ahol ne lenne ott az Isten. Nincs tehát olyan ránk váró
esemény - még a halál sem. olyan -, amelyben ne találkozhatnánk Istennel.
A halál sötétségében is ott az Isten. Hogy a Vele való találkozás hogyan törté
nik, arról lsten rendelkezik. Úgy kell tehát fogadnunk a halált, mint Isten-talál
kozást, akár üdvösségünkre, akár kárhozatunkra lenne. Az Isten megbocsátó ke
gyelmében bízó hivő ember már 'maga mögött hagyta a halált és "átvitetett az
életbe" (vö. Jn 5,24; lJn 3,B), Ha nyitottak vagyunk Isten [övőjére, a halál el
veszíti félelmetességét: találkozás lesz a szerető Istennel, "Sem halál, sem élet,...
sem egyéb teremtményei nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől" (Róm
8,38k). A hivő ember ezért "lemond arról, hogy kiszínezze azt a jövőt, amellyel
Isten ajándékozza meg a halálban; mert a halál utáni dicsőségről festett minden
kép csak a fantázia vágyképe lehet. A vágyképekről való lemondás pedig hozzá
tartozik a hit Isten jövőjére táruló nyitottságához" (GV III. 90).

Számot vetni az örökkévalósággal annyit jelent, hogy az evilági életet mu
landónak, ki nem elégítőnek tartjuk és felkészülünk az igazi életre, Isten ajándé
kára. A keresztény remény nem ragaszkodik görcsösen ahhoz, amik voltunk és
amink van, hanem bizalommal mindent odaad Istennek. Remél abban, aki "élet
re kelti a holtakat és létre hívja a nem létezőket" (Róm 4,17).

Ezért lehet a hivő ember élete történeti és eszkatolotnkus egyszerre. Mert ben.
ne élünk a történelemben, a világban, de már nem belőle élünk, hanem a jövőből.

Eszkatologikus létmódunk megfoszt az evilágtól (Entweltlíchung), .és összetör
minden evilágori belüli biztonságot. Ezt az életmódot Isten végtelen szeretete adja
nekünk és ennek viszonzásaként mi teljesen átadjuk magunkat Istennek Jézus
Krisztusban.

Megváltásunk még reménybeli. Az a remény viszont, amit már teljesedni lá
tunk, többé nem remény. Ha tehát reméljük, amit nem látunk várjuk állhatato
san" (Róm 8,24k). - Luther ezt a verset így magyarázza: A reménykedő "nem
tudja, mit remél, és mégis tudja, mit nem remél". Bultmann viszont így értelme-
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zi: "A keresztény remény tudja, hogy remél, de nem tudja, mit remél". Éppen
ezért "a hivőnek eltökéltnek kell lennie arra, hogy akár a kárhozatot is elfogadja'
Isten kezéből, csak Isten legyen az, aki őt pokolra kárhoztatja" - (Bultmann
und andere: Die christliche Hoffnung, 58). Ez a bultmanni Istenre hagyatkozás
végső kicsengese.

Pál apostol ezt így mondja: "Inkább azt kívánnám, hogy magam legyek állok
alatt, távol Krísztustól, testvéreimért. .." (Róm 9,3). Lisieux-i Szent Teréz pedig
a.zért vállalná a kárhozatot, hogy "ott is legyen valaki, aki szereti Istent" (ami
persze dogmatikailag önellentmondás). Bultmann a "mitológiai' reményképek" ér
telmét abban látja, hogy "úgy beszélnek lsten Jövőjéről, mint az emberi élet
beteljesedéséről" (GV III. 90). "Erről a jövőről tulajdonképpen csak annyit mond
hátunk, hogy az egész ember beteljesedése lesz, amelyet Isten visz végbe az üd
vösségben, s ez az üdvösség Krisztusba rejtetten már megadatott 'nekünk" (Karl
Rahner, SchzTh IX. 413).

"Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is élni
fog, Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre" (Jn 1l,25k). Isten
szeretete a feltámadt Jézusban biztosítja a benne hivők örök életét, amit kifejezhetünk
akár a halhatatlansággal, akár a feltámadással. Hogy milyen lesz ez az élet, arra
vonatkozólag annyit állíthatunk, hogy Isten boldogító színelátása végső emberi
boldogság, beteljesedés, amely nem csupán Isten-kapcsolat, hanem emberek kö
zötti szeretet-kapcsolat is a "szentek egyességében" (helyesebben talán mai nyel-
ven: közösségében), .

Felvetődik a kérdés, nem menekül-e a keresztény hit a "történelmen túli jö
vőbe" a jelen feladatai elől? A hit Istenbe veti reményét, aki nemcsak mínden
lét ősoka, hanem mínden történés és az emberi történet végső célja is. A ke
resztény ember elkötelezi magát e világ építésében, de nem ebben látja a végső

célt, hanem az egyes embernek és az egész emberiségnek a történelmen túli Istentől
származó üdvösségben. "A mi hazánk a mennyben van. Onnan várjuk az Üd
vözítőt is, Urunkat, Jézus Krisztust. O azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá
vethet, átalakítja gyarló testünket és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez" (Fil
3,20k). Örömünk legmélyebb forrásá az Isten, és az a tudat, hogy életünk Belőle

forrásozik és Beléje torkollik. Van Isten, aki jó, aki szeret, aki próbára tesz,
de erőt is ad és hazahív, hazavár önmagához.

Mindezek után röviden vázolhatjuk Bultmann kritikáját.

A hittel kapcsolatban sokat jelent a hit-tény (actus fidei) döntési jellegének
hangsúlyozása. Ez a döntés válasz az isteni ige felszólítására, elvezet önmagunk
átértékeléséhez és meghatározza örök sorsunkat. Hiányoljuk a hit tartalmának
(fides, quae creditur) mellőzését, Jézus életének leszűkítését születésére és ke
reszthalálára. A történeti Jézus életeseményei is hitünk tárgyát képezik. Hiányol
juk továbbá a hit közösségi dimenzióinak elhanyagolását, Nem lehet az Újszö
vetség lényegét egyetlen döntő "eszkatológiai eseménybe" összesűríteni, és nem
szabad ezt az eseményt történeti kereteiből, összefüggéseiből kiragadni, mert ez
a hit elszegényedéséhez vezet.

Szentírás-értelmezésében jól hangsúlyozza az életkapcsolat fontosságát, az
"előzetes megértés" szükségességét és' azt a "hermeneutikai elvet," hogy a szö
ves megismeréséhez ismernünk kell a .Jcérdésfelvetés irányát" (kihez szól, miért,
milyen alkalomból ?). A Szeritírás "mitikus kifejezéseit" valóban értelmezni kell.
De ez nem zárja ki, hogy a Szentírás történeti tényeket közöl, Jézus életéről,

szenvedéséről, feltámadásáról beszél. Azonkívül közöl velünk hittitkokat, misz-
tériumokat is. Ezeket el kell fogadnunk. '

A hit és erkölcsi élet szoros kapcsolatát és egymásba fonódását' is elfogadhat
juk. Ez is mélyen keresztény gondolat. Vitatható azonban Bultmannak az az
álláspontja, hogy a kereszténység (pontosabban Jézus Krisztus) semmi újatsem
hozott volna erkölcsi téren, és hogya szeretet parancsa csak a cselekvést sür
geti, de semmit sem mond arról mit és hogyan tegyünk. Az erkölcsi aktust nem
csupán a szituáció határozza meg, ha~m annak tárgya és célja ís. Sem a lelki
ismeret, sem a szituácíő - bármily fontosak is - nem helyettesíthetik, nem
pótolhatják a törvényt. .

Az ember eszkatologikus és történeti lény. Az Istenben bízó hitnek (fides
flducialis) talán legmesszebbmenöbb következtetése az, amire Bultmann eljut:

161



Istenben akkor is bízom, ha semmit nem tudok arról, mi lesz velem a halál
után, sőt, ha netán kárhozatra rendelne, ezt is elfogadom kezéből. - Kétségtelen,
bogy Isten a saját ízlése szerinti örök boldogságot ad az őt szeretőknek, amit
szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve nem érzett (vö. IKor 2,9). De
Isten a Szerétet, aki személyesen ismer és szeret, és ezért bízhatom abban, hogy
ha szeretem őt, nem semmisít meg, nem dob a kárhozatba, hanem elvezet színe
látására és a szentek közösségebe ..... számomra ma még elképzelhetetlen módon.
A találkozás, az együttlét, a másokon való segítés lehetőségének gondolata már
most erősít, bizalommal tölt el és segít abban, hogya hitben mindig Jézus mel
lett döntsek, és talán lehet az az utolsó kívánságunk (mint Kierkegaardnak), hogy
,,mindig Jézussal beszélgethessünk!"

REZEK ROMÁN (Sao Paulo)

TEILHARD VILÁGKÉPÉNEK ISMERETELMÉLETI
ALAPJAI

"Az igazság oly finom tllhegy, hogy eszköze
ink igen-igen tompák ahhoz, hogy pontosan
elérjenek hozzá. :€s ha sikerül is rnegtapmta
niok, akkor meg elmozditják a tühegyet s
ezért' körülötte keringenek, inkább avalótlant,
semmint a vaiösagost megragadva."

(Pascal)

..Ugye, hogy az életben folyton az tesz minket
szerencsétienekké, hogy az emberek nagy része
nem érti meg egymást és nem is képes arra,
hogy egyikük a másik gondolatvilágába he
lyezkedj ék."

(pavlov)

Teilhard "óriási tévedése" az volt, hogy kiváló tudósként (paleontológiában, geo
fizikában és antropológiában) egyetemes filozófiai világképet is ajánlott és misz
tikus "költő" is volt, - egyszóval: egyetemes lángész, - amit a szakmájukba
merülő tudósok, a saját filozófiáj ukat féltő filozófusok, meg a fejlődéstől félő

teológusok nehezen szoktak megbocsátani. A személye és életműve körül zajló
sok-sok vita, félreértés és mellébeszélés után igazán itt volna már az ideje, hogy
eszmevilágának gyökereire tapintsunk. Mellőzve tehát a "gnózisa" körüli vitát,
amelynek az lett az eredménye, hogy Teilhard bizony annyira ortodoxnak mutat
kozott, mint Szent Pál: mellőzve a mások ismeretelméletével összehasonlítását is,
most csakis témánkba vágó szövegeket szeretnék szisztematikusan egymásba szőni

(amire Teilhard sosem vállalkozott, s még a terminológiájának kidolgozásában is
csak .egyetlen lapnyi vázlatig jutott el). Most ne vitázzunk -azon sem, hogy 
francia, angol német, stb. gondolatkörökben - bizonyos eltérések vannak akörül,
hogy rní is az ismeretelmélet, meg a tudományelmélet; fogadjuk el a legáltaláno
sabb meghatározást:

A tudományelmélet (episztemológía) a különféle tudományok elveinek, hípo
téziseínek, eredményeinek kritíkai tanulmányozása; igyekszik meghatározni a logi
kai alapjukat, tárgyi értéküket és hatáskörüket. Az egyes tudományokat a poste
nori (a tapasztalatból kiindulva) vizsgálja: inkább a tárgyukat. mínt megismerési
módszereiknek a szellem egységébe szövődését, Helyes volna kiterjeszteni a tudo
mányelméletet az egyes tudományok valóságos kibontakozásának, pszichológiai ala
kulásának tanulmányozására is, hiszen a logikai kritikájukat nem lehet elválasz
tani a korok és személyek szerinti kibontakozásától. A tudományelmélet az isme
retelméletnek (a gnozeológiának) bevezetője és nélkülözhetetlen segédtudománya.

A szoros értelemben tekintett ismeretelmélet pedig (a gnozeológia) egye
temes szempontból vizsgálja a megismerés eredetét, természetét és határait: rend
szeresen elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket az emberi szellem használ a
világ magyarázatakor. belefoglalva magának az ismerés-aktusnak - mint ontoló
giai értéknek - vizsgálatát is: feltételeit és eredményeit is számbaveszí.
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