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Az egész világ békéért kiált

A második világháború halálaratásai, kegyetlen pusztításai még mindig rettegésben tartják a
milliókat, akik lelkileg sérültek meg és félelmükben összeállnak, érvelnek, beszélnek, tiltakoznak
a háború ellen, mert attól tartanak, hogy a háború legnagyobb sérültje, a szeretet, a megbocsáj
tás és ezek gyümölcse, a béke, nem tér vissza közénk. Hihetetlen méretekben fegyverkeznek a
nagyhatalmak, s követik őket a katonai tömbökben élő kisnemzetek is. Békéért kiáltanak min
denütt, de meg kell állapitanunk, hogy e szónak nem mindig azonos az értelme. Ebből még in
kább nyugtalanság és bizonytalanság ered.

A rómaiak jeligéje ismét hitelt kapott: "Ha békét akarsz, készülj a háborúra". Ma ezt így feje
zik ki: fegyverkezzünk fel úgy, hogy a másiknak ne is jusson eszébe fegyvert ragadni, mert órák
alatt megsemmisülhet. Fenyegetőznek a hidrogénbombával, amelyből már annyi van, hogy föl
dünk nagyobb része lángba borítható lenne. Szembe kell néznünk az amerikai neutronbombával
is, amely naiv és cinikus vélekedés szerint azért "humánus", mert nem pusztítja el házainkat és
városainkat, csak az embert és az életet. A megfélemlítés és elrettentés legszörnyűbb kihívása
azonban a részleges atomháború fenyegetése, amely azért emberséges - mondják -, mert az ölést,
a halált ismét a csataterekre helyezi vissza. E kegyetlen romantikusok mellett a reálpolitikusok
úgy gondolják, hogy Európában a békét csak a katonai egyensúly tudja biztositani, Ez egyszerű

en azért nem igaz, mert a végsőkíg fokozza a háborús pötenciált és ez bármikor - véletlen jelen
tés vagy téves műszaki kapcsolás következtében - végzetes, soha jóvá nem tehető, a pusztítást
ránk zúdító világrengető robbanáshoz vezethet.

A vélekedések és találgatások sorozatában vajon hol az egyház helye, mit kell képviselnie,
hogy a semleges, vagy inkább nem gondolkodó tömegeknek isten í küldetésénél fogva megnyug
tató, erősítő és vigasztaló szavakat mondjon? A pápa, a püspökök, a pűspöki karok a széles kö
rű békemozgalmak követeléseit már régóta, de kűlönösen az elmúlt esztendőkbenmagukévá tet
ték, és hogyan is érvelhettek volna jobban a háború ellen, földi életünk legnagyobb kincse, a bé
ke mellett, minthogy a Jézus Krisztusban valósággá lett isteni adományra, a béke kegyelmére és
lelkületére hivatkoztak.'

Az 1982. éli békenapjának mottója volt: "A béke lsten ajándéka, melyet az emberekre bízott".
A béke értelmi összefüggésében magától értetődő lenne, de nem adatik meg magától, és ezért ele
ven vágyakozással, szüntelen reménykedéssel meg kell küzdenünk érte. A következőkben a ke
résztény békefogalom teológiai tartaimát és az ebből folyó keresztény magatartás és cselekvés
elemeit szeretném megközelíteni. Annyit hallunk naponta krízisekről, háborús konfliktusokról,
politikai, társadalmi és világnézeti erők ősszecsapásáról : a félelem és szorongás egyre erősödik

bennünk. Az egyháznak segítséget kell nyújtania."

Krisztus a mi békénk

II. János Pál pápa a különböző világrészekben tett utazásai alkalmával általában a konkrét tár
sadalmi helyzet s a helyi etikai aktualitások figyelembevételével beszélt az evangélium üdvösség
tartalmának birtokában a társadalmi igazságosságról, az emberi jogokról, a szabadságról, a
munkáról, a fejlődésről, a szegénységről, a világgazdaság problémáiról, a kizsákmányolásról és a
háborúról, a béke elveszítésének veszélyéről. Feltűnést keltett, hogya Szentatya a legritkábban
használt társadalombölcseleti vagy erkölcsbőlcseleti érveket; csupán a Szentírásra kívánt hivat
kozni, az Isten szavára mindenütt, abból a meggyőződésből, hogy az evangéliumból kisugárzó
isteni erő meg tudja világítani azok elméjét, akik Istenben hisznek és remélnek (Ro, 1,16-17).
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Ha a béke teológiai tartalmát kívánjuk feltárni vagy megközelíteni, az isteni kinyilatkoztatás
hoz kell folyamodnunk, az Ó- és az Újszövetséghez. Akik a Közel-Keleten jártak, lépten-nyo
mon hallották a lágy hangzású köszöntést vagy kölcsönös üdvözlést: ,,Salom, salem-alek, salem
aleikum", "béke veled" vagy "béke veletek". Arabok és zsidók némi hangsúlyeltolódással ma is
egyformán használják ezéket az üdvözl ö szavakat. A "salom" szó, mint üdvözlési formula nem
kijelentés, hanem inkább kérdést tesz föl és jókívánságot fejez ki két ember találkozásakor : "Sa
lom"? Hogy vagy? - Egészséges vagy? - Minden rendben? Ez a kérdés még most is kihallátszik a
keleti üdvözlésből, és amikor az Úr Jézus tanítványait, munkatársait így köszöntötte: "salom",
béke veletek (Lk 24,36; 20,21), akkor ilyen értelemben köszöntötte őket. A fogalmat nyelvi ere
dete szerint elemezve azt látjuk, hogy nem egyszerűen azonos a békével, hanem különböző vo
natkozásai vannak. A szó etimológiailag azt jelenti "elegem van belőle", organikus összefüggés
ben pedig, hogy "egészséges, rendben van", és az emberi közösség életberendezkedésében a sa
lom egyenlő a társadalmi elrendezettséggel. a földi boldogságban élő ember békeátélésével és
magatartásával. '

A salom, mint biblikusan értelmezett békefogalom, a rendezett, az igazságosságra és a társa
dalmi egyensúlyra épülő közösségben valósul meg, ahol nincsen nélkülözés, ahol jogvédelemben
részesülnek a szegények, az özvegyek, az árvák és az idegenek. Az eddig nyert tartalmi jegyeket
fontos és értékes elemekkel egészíthetjük ki, mert a "salom" egyúttal a biblikus, a Szentírásban
kifejezett remény lelke és szíve, más szóval a tartós és általános béke utáni vágy; már kívánsága
ink beteljesedésének ígétetei is megelégedetté és boldoggá tehetnek minket. "Az igaz a hitbőr és a
reményből él." Az emberiségben a boldogság óhaja mindig azonos volt a rend és a béke vágyá
val. Izraelre vonatkozóan a .salom" tartalma a közösségen belüli teljes egyensúly és kiegyenlitett
ség, amelyek a rend alapjaira, az lsten áldásától kísért, reménytől táplált emberi törekvésekre, az
egész emberiség fejlődésére és az élet tökéletesítésére épülnek. Csak így érthető meg, hogy a béke
fogalma átöleli az egész emberi valóságot: az ember egészségét, szellemi-erkölcsi világát, az em
ber munkáját és alkotásait, sőt magát az emberhez tartozó természetet is.3

Izajás próféta jövendölésében a Megváltó, Jézus Krisztus születéséről ez áll: "Gyermek szüle
tik nekünk, Fiú adatik nekünk, az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos, Ta
nácsadó, Erős, Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme." Érdemes megjegyezni, hogy asalom fogal
mát a Szentírás görög fordítása, a Septuaginta, több mint húsz különböző szóval adja vissza,
csupán árnyalati különbségek vannak közöttük. Görögül a "salom" általában "eiréné", és az Új
szövetségben is köszöntő szóról van szó (I Kor 1,3; Gal 1,3; Ef I ,2). A tanítványok azt a megbí
zást kapták, hogy az emberekkel való találkozás alkalmával békeköszöntést mondjanak és adják
át nekik az üdvözítő, boldogító békét. Az egyház sorsát Isten intézi, az üdvösség áldásával- bé
kével-tölti be. Erről az üdvösségről beszél a "béke evangéliuma" (Ef6, 15), ezt a békét adja Jé
zus övéinek (Jn 14,27), mert Isten a "békesség Istene" (Ro 15,33; IKor 14,33). Isten Fia által adta
nekünk a békét (ApCsel 10,36; Fil 1,2; Kol 1,20). Ahol béke van, ott élet van (Ro 8,6). Az üdvös
séges béke azt is kifejezi, hogy az ernber lelkével, testévelegyütt boldog állapotbim van. Az újszö
vetségi békefogalomban elsősorban Isten önkéntes kegyelmi adományáról van szó: a megkeresz
telt ember Istennel békében él Krisztus által, hiszen .Krisztus maga a mi békénk" (Ef2,14). Krisz
tus kettős vonatkozásban oka a békénknek : létrehozója az Istennel és az emberekkel való bol
dog kapcsolatunknak, kiengesztelte az embert Istennel (Ro 5,I) és kibékítette az embereket egy
mással, amennyiben a zsidók és pogányok között a választófalat ledöntötte és Szentlelkével az
Istenhez való visszatérést biztosította (Ef2, 18). E béke már most jelen van az egyházban, tehát ez
a béke, a keresztény béke a Jézus Krisztustól akart béke, Isten országának lényeges jegye (Ro
14,17; Kor 1,15).

A béke: keresztény remény

A béke teológiájáról beszélni annyi, mint megkeresni és megtalálni a békességnek mint személyi
magatartásnak és erénynek, valamint a békének mint az emberek közötti társadalmi kapcsolat
nak a helyét Jézus Krisztus megváltásművében,ennek hitigazságrendszeri és erkölcsi látóhatárá
ban. Azt kérdezzük, hogyan függ össze a béke a Jézus Krisztus által szerzett isteni irgalom, meg-
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bocsátás és megszentelés kegyelmi világával és még közelebbről az evangéliumi tanítással? Ké
zenfekvő, hogy akik Istenben mint gondviselő Atyában, Jézus Krisztusban, az istenemberben
mint isteni megváltóban hisznek, azok a Szentlélek állandó megszentelőközvetítésében, az egy
ház által meghirdetett evangéliumi békének sajátos, minden emberi dimenzión túlmenő tartal-
mat tudnak adni. -

A béke keresztény értelmezés szerint a keresztségben kapott istengyermekség kegyelmének kisu
gárzása. a béke tartalmának ez a forrása és alapja; továbbá a béke a Krisztusban létesült ember
testvériség megvalósulásának jele és eszköze, amely végül is mint a hitből és szeretetbdljövő isteni
adomány a keresztény reményben lesz éltető tulajdonunkká. A nem hivők számára e teológiai ok
fejtés nem mond sokat, vagyegyszerűensemmit. Amit azonban mint következtetést a mindenna
pi életre és az általános emberi magatartás szempontjából levon unk, mélyebb betekintést adhat
minden őszintén kereső ember számára e nagy kérdések titkaiba. Sokat tanulhattam a buddhis
táktóI, amikor azt magyarázták, hogy a békére való törekvés alapja csak a lelki megtisztulás utá
ni vágy lehet.

"Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy a hi~atástok is egy reményre szól" (Ef 4,4). E sorokban
a béke és a remény, és a kettő közti összefüggés teológiai kifejtésének legfontosabb alapszövegé
ről van szó. Itt együtt szerepelnek a titokzatos Krisztus-test, vagyis az egyház, az egyházat éltető

Szentlélek és a keresztények elhivatottsága az egyetlen közös reményre, amit a Szentlélek az egy
házban biztosít számunkra. E remény végső soron az Isten országának, az igazság, az igazságos
ság, a szerétet és a béke Istentől akart lelki uralmának világvégi és időközi me~alósulása, és így •
földi értelemben egyúttal mindaz, ami bennünket a tökéletes beteljesüléshez vezethet. Így a-hi
vők reményének tárgya az, ami biztosítja, hogy .Krisztus kegyelmi teljességében és épségében"
részt kaphatunk, és mi is Isten gyermekeiként krisztusi életet élhetünk. Ami a Szentírás szerint
békénket biztosítja, egyúttal reményünk tárgya lehet: ilyen a fejlődés, a testi egészség, az élet biz
tonsága,' az emberi együttműködés,a barátság, egyszóval mindaz, ami Istehhez és az emberekhez
kapcsol.

l. Az istengyermekség kegyelmének kiáradása: a béke teolágiai forrása és alapja. A Krisztusban
való kibékülésünknek kettős dimenziója van, égi és földi. Az Istennel való találkozás az ember
teljes megváltoztatását hozza magával, a megkeresztelt ember Isten gyermeke és új teremtmény
lesz, más szóval nem csupán természetes, hanem természetfeletti elvek szerint cselekszik (2Kor
5;17). Jézus halála és feltámadása a benne hivőket "új emberekké' tette. A keresztények "Isten
munkatársai" (IKor 3,8), akik részt vesznek a világ "újjáteremtésében", tökéletesítésében. E;p.nek
következtében a béke földi dimenziója sem csupán etikus természetű, vagy cselekvésrendű való
ság, hanem létrendi alapon nyugszik. A Krisztus közösségében élő hivők, az isteni megigazulás két
forrása, a hit és a keresztség által .béketeremtdk és békeközvetítők" lesznek, akik egymás között
kisugározzák az ellenségeskedést feloldó békés lelkületet. .

A hitből jön a reményünk, és az istengyermekek reményében gyökerezik a békességünk. A bé
ke teológiai tartalma elmélyülést kíván, és ezért lett újabb praxis mindenütt a világon a békeme
ditáció. E lelki elmélyülés megszabadít bennünket a mindennapi élet felületességének nyomasztó
hatásától, lassan kialakítja lelkünkben az igazi, krisztusi ember békéjét, e béke keresését és fel
oldja bennünk a régi "barát-ellenség" gondolatmodellt, amely szembehelyezkedő kettősséget je
lent, osztályozást a külvilággal, az emberekkel való kapcsolatban. Valódi énünket kell keres
nünk, hogy felfedezzük abban az Isten és az emberek iránti elkötelezettséget. E spiritualitás töb
bet ér minden külső beavatkozásnál, a fegyvergyártás megszüntetéséért, a leszerelésért, az atom
mentes övezetek létrehozása elleni tiltakozásnál. A szíveket kell mozgósitanunk, és ez csak úgy .

. lehetséges, hogy ismét megteremtjük magunk körül a "bizalom egyensúlyát".
A béke a reményben lesz sajátunk! Ez nem jelenti azt, hogy most már Istenre .tekintve biztosí

tottak vagyunk hadseregekkel, fegyverekkel és atombombákkal szemben; a reményben való bé
kénk lelki birtoklást jelent. És ez mindennél döntőbb! E vonatkozásban más és több a teológiai
lag értelmezett békefogalom a különböző társadalmi és politikai békemozgalmak programjánál.
A vallási #telemben vett békéről van szó, melyet csak Krisztus, de "a világ nem adhat" (Jn
14,27); ugyanakkor ez a hitből és reményből, a természetfeletti forrásokból eredő békesség a vi
lágbéke megteremtésének egyik sorsdöntő eszköze is.
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Evangéliumi és tanitásrendszeri összefüggése miatt a béke tartalma az Újszövetségben fontos.
központi szereJ?,et tölt be. Sajnos, az átlagkeresztény erről nem tud sokat, éppen ezért új tudatala
kjtásra kell.törekednünk. A jog és a rend helyes értelmezésére: e kettő tudniillik a Szentírásban
sohasem áll a béke fölött, hanem alá van rendelve a békének, a békés lelkületből kell születniük.
Ennek nem mond ellent az, amit Szent Tamás teológiai értelemben fejt ki: "A béke az igazságos
ság alapján történő együttélés rendje." A béke tehát emberileg onnan jön, hogyegyüttélésünk
szervezettségében jogrendet, együttélési rendet igyekszünk teremteni. Ez a rend azonban nincs
meg eleve, ezt mindig újonnan kell megteremtenünk a kegyelem erejéből is.

2. A Krisztusban létrejött embertestvériség: a béke teológiaifoglalata ésjele.·Az istengyermekség
ben láttuk a békesség kegyelmi ajándékának kiáradási alapját. Jézus Krisztus által azonban
nemcsak a mennyei Atya gyermekei, hanem vele és benne egyúttal egymás testvérei lettünk. Az
embertestvériség jelenléte a keresztény béke teológiai foglalata és jele. A bölcseleti és teológiai
alap- vagy célkérdés : mire való a béke? Az emberiség együttlétének és együttműködésének bizto
sítására, humanista és keresztény értelemben pedig az embertestvériség mind teljesebb kibonta-
koztatására és megőrzésére. .

A keresztény hivő az Istennel és az emberrél való kibékülés új adományában részesül, s ez
megszabadítja őt lelki elhagyatottságától, elveszitettségétől és a halálnak, a megsemmisülésnek
való odadobottságától, mert Istenben lelt otthonra hite által. Akik a békének e mélyebb teoló
giai értelmét átélik, erőt éreznek magukban, hogy mások felé is a kibékítés üzenetét, küldetését
képviseljék. Ez a gyakorló, tevékeny szeretet megtapasztalása, amellyel mások egyedüllétét, fé
lelmét és bizonytalanságát el tudjuk oszlatni. Ez az Isten gyermekeinek kifelé sugárzó, mások
számára erőtjelentő adománya. "Ne fizessétek vissza a rosszat rosszal; törekedjetek a jó kapcso
latokra minden emberrel! Amennyire ez csak lehetséges, és amennyire ez csak tőletek függ, élje
tek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút, kedveseim, hanem bízzátok a jó Isten ir
galmasságára ügyeteket" (Ro 12,17-19).

Mint hivő keresztényeknek, 'kötelességeink vannak az emberek közti béke szorgalmazására,
fenntartására és ápolására. A békés lelkületnek a keresztény magatartás modelljét kell elénk álli
tania, s ebbe a viselkedésformába belefér az is, hogy nekünk éppen úgy, mint Jézusnak, ellensé
geinket is szeretnünk kell A hivők e világon Krisztus életét élik, Krisztus örömhírét, békéjét hir
detik felebarátainknak, Minden keresztény embernek a béke jeiévé kell válnia.. ahogyan ő az
örömhírt, az evangéliumot, a "több szeretetet" képviseli, ugyanúgy a béke életmegőrző szerepe
nek és küldetésének hordozója küzdelmes és szenvedő világunkban. Jézus Krisztus a mindenna
pi életben, de a keresztény közéletben is a zsinórmérték: "Ahogyan az Atya küldött engem, úgy
küldelek én is titeket a világba" (Jn 17,18); "Új parancsot adtam nektek, hogy egymást szeressé
tek, ahogy én szerettelek titeket, úgy ti is szeressétek egymást" (Jn 13,24).

A keresztény embertestvériség alapján gondolkodó hívek közössége az egyházban új jellé lesz,
az egységbehívás és a megbékélés jele, az otthoniak és az idegenek, a fehérek és a feketék, az
északiak és a déliek, a munkaadók és a dolgozók, az európaiak és a világ minden részéber élő

emberek között, ahogy, ezt a II. vatikáni zsinat olyan meggyőzően fejezte ki: "Isten összehívta
azoknak a gyülekezetét, akik hittel tekintenek fel Jézusra, az üdvösség szerzőjére, az egység és
béke alapjára: belőlük egyházat alapított, hogy ez látható szakramentuma legyen ennek az üd
vösséget szerző egységnek az egész emberiség és minden egyes ember számára" (Egyház; 9).

Ebben a szemléletben a hivők békemunkája :az evangéliumi tanítás továbbvitele mindennapí
tanúságtételükben. A mások egységesítéséért vállalt erőfeszítés, a külvilág lelki alkatának formá
lása, a környezetszennyeződés elleni védekezés, a fejlődő országokért való áldozatvállalás, az
emberek jogainak védelme, a társadalmi igazságosságért való síkraszállás, a konfliktusok lehető

ségének leépítése vagy azok megszüntetése, a fegyverkezés és az atomháború elleni tiltakozás
'mind a keresztény békelelkületben foglalt remény megnyilatkozásai.4

A keresztény 'ember megbízást kapott arra, hogy a békére törekedjék és maga körül a bizálom
és a lelki egyensúly légkörét terjessze. A világ fejlődese az egyetlen emberi család kialakulásának
jegyében áll. Ha a kívülállók, a nem hivők is ebben "az idők" egyik jeiét látják, akkor a "Krisz
tus-testvériség" keresztény gondolatának elfogadása nélkül is az összemberiség akarati összefo
gásában fogják megtalálni a humánum végleges biztosítékát.
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3. A keresztény elhivatottság egyetlen, azonos és közös reményre szól és e reménységben van a bé
kénk. Az eddigiek folyamán többször is hivatkoztunk a reményre, konkrétan is utaltunk a béke
és a remény összefüggésére; az Istentől várt béke kegyelmi adományát nemcsak hitünkkel, ha
nem reményünkkel is biztosítanunk kell. A béke teológiai értelmezésében a remény - vagyis a ke
resztény reménnyel, mint a keresztségben nyert isteni erénnyel való összefüggés - keresése adhat
egyedüli és végső eligazítást. Ezért kell a remény teológiájáról külön is beszélnünk. .

Az Újszövetség reményfogalma Jézus Krisztus evangéliumi hirdetéséből ered: Jézus fellépése
és hirdetésének anyaga új tapasztalati horizontot hozott létre, amelyben az ember új reményre
jogosultnak érzi magát, mert fel tud szabadulni új életviteIre és új cselekvésvilágra.

A béke az istengyermekek reményében gyökerezik, feltételezi a rossz elleni küzdelrnet, a bű

nök bocsánatát, elővételezi az isteni beavatkozást, amelyet mi, emberek, sohasem érdemelhe
tünk ki, mégis számíthatunk Isten ígéretei alapján e kegyelmi segítség erejére. (A keresztényekkel
együtt a buddhisták - korunk katasztrofális erkölcsi krízisének tudatában ~ megújulást, "megté
rést" hirdetnek.) Ennek feltétele keresztény oldalról, hogy ismét Krisztus keresztjébe kapaszkod
junk, merjük egymásért a legnagyobb áldozatokat és a szenvedést is vállalni. A keresztény re
mény és békevárás bizonyosságának záloga Jézus Krisztus személye, akiben történelemmé lett az a
tény, hogy Isten kegyesen elfogadta az emberi sorsot és egyáltalán magát az embert és történelmét.
Éppen az emberi történelem elfogadása teszi éltetővé a reményt. A remény ébren tartja a még be
nem váltott isteni ígéreteket, melyek beteljesedése elé úgy megy az ember, hogy evilági jövőjéért
is dolgozik. A keresztény reményt oly módon gyakoroljuk és közvetítjük, hogy részt veszünk az
evilági remények munkálásában, gyakorlatában, d~ elszenvedjük "a világ jelen alakjának" elmú
lását. Ezért a remény is központi kategóriája lehet az olyan teológiának, amely a gyakorlatot tűzi

ki célul. Ilyen teológia a politika, a munka és a béke teológiája. 5

A béke és a remény összefüggése a krisztusi megváltásmű egészét átjárja. Jézus Krisztus ke
reszthalála és feltámadása a remény győzelme volt, és e remény hordozói lettünk mi is a feltá
madt Krisztussal való egységünkben. Ebből lett a húsvéti békénk, a Krisztussal eltemetkezettek
és feltámadottak békéje, és így húsvét örömében és tudatában állandóan a béke cselekvői va
gyunk. "Ezt mondottam nektek, hogy békében éljetek bennem. A világban éltek, de legyetek
nyugodtak: én legyőztem a világot" (Jn 16,33). Az egyházi közösségeknek a békére való felszóli
tása, "a béke megteremtőinek gyülekezetébe" hívása csak akkor lesz hiteles és meggyőző, ha e
közösségek önkritikát is tudnak gyakorolni, önkéntesen engesztelést vállalnak, állandóan to
vább akarnak tisztulni, előítéleteiket levetik, sőt új bátorsággal az eddig követett parancsokat és
tilalmakat, de még a hierarchia esetleges téves tekintélyi eljárásait is megvizsgálják. Egyszóval
egyeztető, kibékítő, kiigazító kritikával élnek. A keresztények meghívást kaptak arra, hogy cse
lekvő, teremtő békére törekedjenek, de ennek feltétele, hogy megszabaduljanak saját kisebbren
dűségük nyomasztó érzését ől, hogy így a szabadság és a bizalom légkörét is terjeszthessék maguk
körül.

Mindannyian a reményból élünk

A remény teológiája az utóbbi két évtizedben mind teljesebb kibontakozásban megcsillogtat
előttünk olyan gondolatösszefüggéseket, amelyeket korábban nem láttunk - talán azért, mert
nem is kerestük őket. Matthaus Woschitz a reményről szóló könyvében (Unsere Hoffnung, Her
der Verlag, 1981) többek között ezt mondja: "Távol mindenféle világnélküli túlvilágiasságtól és
túlvilágnélküli világbanlevéstől, a remény teológiája a hatvanas évek től kezdve azt keresi, ho
gyan adjon választ a keresztény hit a huszadik században előtűnő új világra, melynek jellegzetes
ségei: radikális automatizálás, szekuláris világértelmezés, összetört eszmék és utópiák, valamint
újból és újból feltörő krízisek. A keresztény egzisztenciát a hit, a remény és a szeretet határozza
meg. A remény igen sokáig nem jutott igazi biblikus és teológiai jelentőséghez. Egyre több szak
teológus foglalkozik ma a reményanalízisével mint azzal a természetfölötti kegyelmi adomány
nyal, amely a hitnek egyik jellegzetes tulajdonságát, továbbépítését és kiegészítését jelenti, de
ugyanakkor a remény egyúttal sürgető és mozgató erővé is lett mai megoldásokra hivatott morá
·lis világunkban. Ezt kell újból tudatossá tennünk."
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Álljon itt egy idézet a kötet zárószavából : "A reményt az a bizonyosság hordozza, hogy Isten
a tökéletes befejezést, a véget mindenki számára biztosítja, ahol a valóságnak mindenfajta ellent
mondása végérvényesen feloldódik, és minden emberi kívánság megnyugszik á tökéletes üdvös
ségben, a teljes kiengesztelődésben és az örök békében. E föl nem oldható megszabadulás tudata
örömre hangolja a reményt. A felszabadító mosoly a remény végső és legjobb fegyvere."6

A remény teológiája számára új indítékokat jelentett a találkozás a neomarxizmussal, különö
sen Ernst Bloch tübingeni professzor és mások realistabölcseletével. Bloch a "reményelvéről"

mint éltető morális és szociális eligazító erőről írt feltűnést keltő könyvet. Hasonlót tartalmaz
Teilhard de Chardin híres mottója, mely több művénekalapgondolatát képviseli: "Foi en Haut et
en avant", vagyis felfelé kell néznünk az örökkévalók és az égiek felé, és ezek serkentő ereje min
dig előbbre fogja hajtani értelmünket is. Ide sorolható még Huxley evolúciós humanizmusa,
amely szintén a holnap embere számára akar eligazítást adni. E téren azonban számunkra a leg
fontosabb új tanítás a II. vatikáni zsinat pasztorális konstitúciója, a Gaudium et spes. E katolikus
tanítás szerint ma a remény utáni kérdés végeredményben az ember meghatározásának a kérdé
sére radikálizálódott. "Hogy mi az ember, e kérdést afelől kell feltennünk, mit remélhet, mit kell
remélnie és hogyan kell reményének megvalósításában más ember számára is embernek lennie."

Mi keresztények a hit és a remény természetfölötti életforrásaiból meríthetünk. Hinnünk kell
Krisztus ígéreteiben, ő mindig velünk lesz, s akik hisznek és őt szeretik, azoknak minden a javuk
ra válik (Ro 8,28). Még inkább bele kell kapaszkodnunk a reménybe, hogy Jézus Krisztus meg
váltói művében emberi odaadásunk, a jó cselekedetre való készenlétünk és mindennapi áldoza
tunk oly erőket biztosítson számunkra, amelyekkel ellenállhatunk az erőszak, a külső bajok és a
félelem hatalmasságainak. Karl Rahner \982. június 18-án a remény teológiáját kifejtő bécsi elő
adásában többek között ezeket mondotta: Ahol az ember különös erőltetés nélkül teszi a számít
gatásoktól mentes mindennapi teendőit, aholmindent önkéntesen kész vállalni, ott legalábbis
megnevezhetetlen módon Istenben reménykedik. Reménységet az hordoz magában, aki önzetle
nül, viszontszolgáltatás elvárása nélkül szeret, aki létének minden ellentmondását elviselve
élni akar, mert itt olyasmi rnegy végbe, aminek hordozója az a remény, amely többé nem kíván
kalkulálható értelmességre számítani. "A keresztény reményeIve önmagában egyáltalában nem
megnyugtató, de azzá lesz, amikor nagyon komolyan vesszük Isten létét és nem kérdezzük töb
bé, mit jelent számunkra Isten, hanem kivánságaink elnémitásában Istent egyszerűen elfogad
juk." A remény isteni erénye nem ígér földi paradicsomot, hanem magát az Istent.

Irodalom:
I R. Friedli: Frieden wagen (Zürich. 191m. 2 E. MOl·h. Wege kirchlicher Friedensarbeit (Stimmen der Zeit. 1982.
17~182.) - 3 Jakob Kremer: Frieden - eine Gabe, Bibeltheologische Erwágung (Stimmen der Zeit, 1982, 161-173.)
- 4 H. Büche/e: Bergpredigt und Gewaltfreiheit (in: Zscht ..Entwicklung und Frieden", 1981. 637) - Gemeinsame Synode
der Bistürner in der Bundesrepublik. Beschlüsse der Vollversammlung (Freiburg, 1976.496) - 5 Das Friedensproblern im
Lichte der christlichen Glaubens. Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz (Fulda, 1981. 21. Sept.) - 6 C. F. v.
Weizsdcker: Wege in de Gefahr (München, 1976, 140).

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kéziratai
kat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (egy oldalon 25 sorral,
egy sorban 60 leütéssel, kettős sorközzel, megfelelő margóval) küldjék be, mert ezzel egyrészt meg
könnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztöséget a kéziratmáso
lás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze

tesen nem beszéltünk meg, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. - Szerkesztőségi fogadó
órák: hétfő, kedd, csütörtök 9-16 óráig.

887


