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Egyetemesség
és forma
Mit kapott Európa a kereszténységtől? Jürgen Habermas így felel
a kérdésre: "A kereszténység a modernség normatív önértelmezé
se számára nem csak előfutár vagy katalizátor volt. Az egyen
lőségre épülő egyetemesség, amelyből a szabadság, a szolidáris
együttélés, az autonóm életvezetés és az emancipáció, az egyéni
lelkiismeretre építő erkölcs, az emberi jogok és a demokrácia esz
méi kinőttek, közvetlen örököse az igazságosságra építő zsidó és a
szeretetre építő keresztény etikának. Ezt az örökséget - lényegé
ben változatlanul - minden kor kritikusan átvette és újra értel
mezte. Ennek az örökségnek mindmáig nincs alternatívája."

A kérdést azonban folytathatnánk. Hogyan alakult ennek az
örökségnek a sorsa? Milyen kölcsönhatásban állt és áll a bibliai
kinyilatkoztatás az azt befogadó közegekkel? S mivel a folyamat
nyilván nem maradt egyirányú: mit kapott a kereszténység Eu
rópától? Mindez nem csupán a múltat vizsgáló történészt izgat
ja, hanem a mai és a holnapi "idők jeleit" fürkészőket is.

Az Örömhír Krisztus életéről, feltámadásáról és második eljö
veteléről szólt. Az égi ajándékot azonban a földnek kellett befo
gadnia, s ezt a talajt hamarosan Európában találta meg. Itt épül
tek ki intézményei és szertartásai, itt talált az Üzenetet befogadó
hit is a megértést és értelmezést segítő gondolatrendszerre.

A kereszténység szükségszerűen intézményesült a századok
folyamán, ennek a folyamatnak minden előnyével és hátrányával.
Az Ige testet öltött konkrét emberi szavakban és fogalmakban,
hitvallásokban és szertartásokban, de jogrendben és hierarchikus
struktúrában is. Európa így adott formát az Evangéliumnak,
amelyet befogadott. E megtestesülésben mindig hatottak rá a
változó hatalmi- és eszme-rendszerek, de mindig újra kitört az
átmenetinek és végesnek bizonyuló formákból: a tágasság, az
egyetemesség felé nyitva meg őket.

A 20. század közepe elvezetett ahhoz a felismeréshez, hogya
kereszténységnek valóban egyetemessé kell válnia, túllépve az
európai formákon. "Globális faluvá" lett az emberiség, s a plu
ralizmus sokféleségében keres tágasabb teret magának. Pedig a
"falu" hiába globális, provinciálisan beszűkülhet világméretű

tarkaságában is. Az Örömhír ma segítheti Európát abban, hogy
megtalálja helyét a globálissá lett világban, és segítheti az embe
riséget a valódi - a transzcendenciára nyitott - egyetemesség
fölfedezésében és befogadásában.
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