
Kultúrá(ka)t
teremtő
„zarándok”-hit
Miért jó? Mire használ? Mi újat hoz? Mit változtatna az életemen,
ha megvásárolnám? — a bevásárlóközpontok kínálat-áradatában
gyakran méricskélünk ily módon egy-egy ismeretlen, szokatlan ter-
méket… Vagy ünnepek táján: kinek ajándékozhatnám, ki örülne
ilyesminek? De nemcsak a bevásárlóközpontokban hangzanak el
ilyen kérdések, ez a szemlélet áthatja életünk majd minden terüle-
tét: akkor érdemes valaminek figyelmet szentelni, ha hasznos, vagy
legalábbis kellemes, vagy divatos, vagy... És a hit, a mi hitünk?
Kinek használ? Kiállja az ajánlatok-kínálatok piacának versenyét?
Avagy: Miért jó kereszténynek lenni?

A hitet nem vásárolhatjuk meg, és nem is „szerezhetjük be”, sőt
tovább sem ajándékozható, csak ajándékba kapható. De mit kezd -
(jen) vele az, aki megkapta? Aki pedig még nem részesült belőle,
annak érdemes-e vágyakoznia rá? Ateista környezetben élők nem
egyszer hallanak olyan kritikákat, mint: a hit mankó azok számára,
akik egyébként nem lennének képesek járni az élet útját. Nem
mankó, de vándorbot — mondhatjuk a kommunizmus idején titok-
ban pappá szentelt cseh gondolkodóval, Tomáš Halíkkal.1

A vándorlás és zarándoklás hasonlatként és konkrét cselekvés-
ként egyaránt beírta magát az emberi kultúrába, kereszténységen
innen és túl. A „csak vándorok vagyunk itt, a Földön” gondolattól a
vezeklésen át egészen a II. Vatikáni zsinat által hangsúlyozott „Isten
zarándok népe” fogalomig számos módon megjelent a zarándok
képe a hitben és a kultúrában, és figyelemre méltó virágzásnak ör-
vend korunkban. Hívők és magukat nem hívőnek nevezők, nők és
férfiak, ifjak és idősek, egyszerű emberek és magasan képzettek
róják a világ sokféle zarándokútját — „minden nemzetből, törzsből,
népből és nyelvből” (Jel 7,9). Vallomásuk szerint — bármilyen okból
kerekedtek is fel — vándorlásuk életútjuk leképzése, amint azt Hape
Kerkeling, német tv-sztár és komikus is vallja az El Caminón (a
Szent Jakab-zarándokúton) született útinaplójában, amely 2006-ban
Németország legnagyobb sikerű könyve volt, 2 milliós példány-
számmal: „Zarándokutam életutam parabolájaként értelmezhető”.2

Nem véletlenül beszélünk itt zarándoklatról és egyszerű vándor-
botról. Persze, gondolhatnánk a sportüzletekben kapható nordic
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walking botokra vagy túra-botokra, hiszen az élet élhető könnyű
sportként vagy teljesítménytúraként is, de az nem a hit útja. Itt azon-
ban arról a botról van szó, amelyre zarándoklatunk során és a pihenő
közben is támaszkodhatunk, amivel irányt mutathatunk, amely aján-
dékozójára és az út zarándokjellegére emlékeztet, amely megkülön-
böztet más gyalogosoktól. A valósághoz azonban az is hozzátarto-
zik, hogy ez a bot, bár legtöbbször segít, néha úgy tűnik, nehezíti az
átjutást egy-egy helyen, olykor meg azt hisszük, egyszerűbb lenne
nélküle, vagy pedig nem látjuk értelmét… A hit azonban több, mint
segédeszköz az életúton, maga is folyamat, fejlődés, út, Henri de
Lubac szavaival élve „személyes csatlakozás az élő Istenhez”.3

Amint a civilizáció — Hankiss Elemér szavaival élve — „nem
merül ki a civilizált viselkedésben és a Pantheon vagy a firenzei
Dóm szépségében” és „több, mint rokonsági alakzatok és a rituálék
összessége, a platóni és kanti eszmék ragyogása, Hollywood színes
örvénylése, percre pontosan járó vonatok suhanása és a háttérben
felcsendülő Mozart-szonáta dallama”,4 úgy a hit útja sem merül ki
bizonyos lépésekben, cselekedetekben, gesztusokban — ezek csu-
pán töredékes kifejeződései annak, ami meghaladja őket: a szemé-
lyes kapcsolat kalandja a Te-vel, Istennel. A hit segít kapcsolatba
kerülni az ajándékozójával, azzal, aki valójában elkísér és vezet az
úton, de sohasem válik birtokunkká, még akkor sem, ha már egy-
szer sajátunknak gondoltuk: ami a mi részünkről egyedül és újra
meg újra felajánlható, az „a hely a hit ajándékának befogadására”.5

Másrészt, egy olyan társadalomban, amelyben világnézetek,
ideológiák és marketingfogások versengenek egymással, amelyben
a piac a dolgokba valós értéküknél nagyobbat, egzisztenciálisabbat
próbál belemagyarázni, receptet adva sokszor még fel sem ismert
(olykor nem is létező?) kívánságainkra, amelyben az ígéretek és el-
várások újra meg újra, mindig más irányba próbálják magukkal ra-
gadni az embert, a kereszténységnek újra kultúrateremtővé kell vál-
nia a mindennapok szintjén is. Bár nem valamiért, hanem Valakiért
vagyunk keresztények, a hitünknek hatása kell hogy legyen — mu -
tat rá a bestsellerré vált könyvében a domonkos rend korábbi elöl-
járója, Timothy Radcliffe.6

Vessünk hát egy-egy pillantást a hit útjának különböző mozza-
nataira, figyelve, milyen kultúra teremtéséhez, erősítéséhez segíte-
nek hozzá.

Az út alapja: a vágy

Útra kelésünk fogantatásunkkal kezdődik: azzal, hogy egy „há rom -
sá gos, kapcsolat-gazdag Isten” nemcsak a semmiből, „ex nihilo”, de
szeretetből, „ex amore”7 teremtett bennünket, nekünk akarva aján-
dékozni magát, és vágyából vágyat öntve a szívünkbe. Erre a „földön
túli realitásra” visszhangzik „az ember lelke mélyén folytonosan ott
égő abszolút jó utáni kiolthatatlan vágy, mely a földi világban soha-
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sem találhat kielégülést”.8 A szeretetből való teremtettségünk adja ér-
tékességünk, egyediségünk alapját, az az „ontológiai meglepetés”9 pe-
dig, amelyre való vágyakozásunk kifejeződései legprofánabb vágyaink
is, és amit Monty Williams jezsuita az „Isten általi megtalálásunknak”
és ugyanakkor „az élet teljességéhez való közelebb húzódás ajándé-
kának” nevez, valódi identitásunk felfedezésének kiindulópontja.

Ezek a felismerések képezhetik a jóléti társadalom határain innen
és túl a jól lét kultúrájának alapját, egy alapelégedettséget, amely
abból a tudatból forrásozik, hogy a legmélyebb szinten rendben
vannak a dolgok, és amely minden azon túli jónak ajándék-ráa-
dásként örül, teret adva a hála kultúrájának. Ha pedig az emberisé-
get nézzük ezzel a szemmel, akkor a tolerancián túl a mások értéke-
lésének kultúráját is meghonosíthatjuk.

Ugyanakkor itt van az élet értelmének kiindulópontja is. Nem
véletlen, hogy Viktor Frankl a vallást „a végső értelem akarásának
beteljesítéseként”, Albert Einstein az élet értelmére vonatkozó kér-
désre adott válaszként, Ludwig Wittgestein pedig az istenhitet az
élet értelmének meglátásaként definiálta.10 Vagy ahogy a nyolc éves
Anna fogalmaz Fynn elbeszélésében a szópiramisok kapcsán: „Az
Isten szó hordozza az összes többi szónak súlyát és értelmét.”11

Úton a Mesterrel

Ahhoz, hogy egész életünket Isten hordozza, elengedhetetlen ré-
szünkről az útra kelés, amely elszántságot és határozottságot köve-
tel, ugyanakkor hűséget, kreativitást, szabadságot. De ki az, aki
mellé szegődünk? A mindenség Teremtője, aki azonban már koráb-
ban elkötelezte magát mellettünk, hiszen „meglátogatta és megvál-
totta az Ő népét” (Lk 1,68): csecsemőként közénk született, beletes-
tesült a világunkba, osztozva annak minden árnyalatában, de
csapdáit kikerülve. Az ő születése és földi élete óta követői, vagy
ahogy ő nevezte őket, barátai (Jn 15,15) számára nincs többé külön
szent és profán világ: a kettő eggyé válik, mert szervesen átjárja egy-
mást. Teilhard de Chardin szerint „nem létezik profán dolog azok
számára, akik megtanultak látni. Csak egy világ van, és az a termé-
szetfeletti. Az összes csipkebokor lángol, miután egyet lángolni lát-
tunk.”12 A szent, azaz az Istennel közösségben élő ember pedig nem
külsőségekben tűnik ki, hanem „az, aki másként látja és hallja azt,
amit mindenki lát és hall”.13 Ez a másként, „Isten szemével való lá -
tás” pedig elvezet a test, lélek és szellem egységének mélyebb meg-
élésére és a világ igenlésére. Utóbbi nem visszásságainak dicséreté-
ből vagy naivitásból ered, hanem — Carlo Maria Martini nemrég
elhunyt bíborost idézve — abban „a bibliai optimizmusban gyöke-
rezik, amely arra sürget, hogy a történelmet mint az Isten országa
felé úton levést szemléljük”, hiszen Isten Fiában magához vonzza a
világot,14 de — ne feledjük — a mi közreműködésünkkel. Itt tehát
saját emberségünk, „az emberré válás” kultúrája kerül napirendre.
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Ha pedig ez a ráhangolódás a „minket, hétköznapiakat”15 sze-
rető és Jézus Krisztusban közénk jött Istenre megtörténik, akkor
már nem is elsősorban a róla való beszéd a legsürgősebb, hanem
csupán a jelenlét és a belső egységből fakadó profán cselekvés, hi-
szen „a nap minden perce, amelyet éberen töltünk, mindegy, hogy
hol és mindegy, hogy minek az elvégzésével, lehetővé teszi Krisz-
tusnak, hogy bennünk az emberek között éljen”.16

A „vándor Isten” az önmagát Emberfiának nevező Jézusban mu-
tatkozott meg számunkra, aki azt mondta magáról, hogy „nincs hová
lehajtania a fejét” (Mt 8,20). Ő folyamatosan továbbvezet minket
onnan, „ahová le szeretnénk fészkelni és őt is bezárni”.17 Nem önké-
nyességből vagy a minket kényelmünktől való megfosztás vágyából
teszi ezt, hanem hogy új tájakat fedeztessen fel velünk, fejlődésre, ki-
teljesedésre segítsen minket, és különösen, hogy ébren tartsa ben-
nünk a nyitottságot az egyedül állandóra. A wellness-kínálatok vilá-
gában a zarándok-kultúrára való meghívásként értelmezhető ez.

Mire tanít „vándorlás” közben ez a Mester? Kimeríthetetlenül sok
mindenre, de ezek közül ragadjunk ki most csupán két különösen ak-
tuálisat: Jézus nyilvános működésében megfigyelhető a különleges ér-
deklődés a peremre szorultak, a (bármilyen értelemben) szegények,
bűnösök, „az élet terhét” hordozók iránt. Mai világunkban ez nem-
csak a „szolidaritás kultúrájának” művelését jelenti, hanem — amint a
vallás nélküliek körében tevékenykedő Halík hangsúlyozza — az oda-
fordulást a „hívők közösségének peremén lévőkhöz”, azokhoz, akik
„a vallási biztonság és az ateizmus közti szürke zónában élnek, a ké-
telkedők és keresők iránt”.18 Ehhez pedig óhatatlanul kapcsolódik a
figyelmesség kultúrája, amely a „látogatóként” érkező Istentől tanulva,
először is elfogulatlanul tekint a környezetére, elfogadva azt úgy, ahogy
van, és belebocsátkozva: pásztoroknak és bölcseknek, latroknak és tör-
vénytisztelőknek, az idegen hatalom tisztségviselőinek és a hithű zsi-
dóknak, halászoknak és írástudóknak, szüzeknek és utcanőknek egyen-
lő, de nem egyforma esélyük van nála — ha nyitott a szívük, ha nem
horgonyoztak le elméleteik, szabályaik, biztonságaik kikötőjében.

A figyelmesség tehát az elfogadás kultúrájával van szoros kapcso-
latban, hiszen megváltoztatni is csak azt lehet, amit elfogadtunk.
Jézus azonban nemcsak figyelmes és elfogadó, nemcsak felismeri az
emberek helyzetét, hanem engedi azt is, hogy azok megérintsék a
szívét és beleszóljanak életébe (gondoljunk csak az evangéliumok-
ban leírt számos találkozás-történetre). Ebbe a magatartásba vonta-
vonja bele mindenkori tanítványait. Aki pedig így van jelen, az
talán kevésbé hatékonyan működik, de annál teljesebben él: létével
az elevenség kultúráját hirdeti.

A válaszutak

Mennyire egyszerű, de ugyanakkor mennyire unalmas is lenne az
élet, ha mindig csak egy ösvény létezne, ha minden egyértelműen jó

15Rahner kifejezése, lásd
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Lebens. Herder, Freiburg

– Basel – Wien, 1984,
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vagy rossz, szép vagy rusnya, bölcs vagy balga lenne. A modern világ
ettől a monotóniától, fehér-fekete képtől jócskán „megóv”, mi több:
sokféle kínálata, harsogó-behízelgő reklámáradata, opció-kavalkádja,
a minden és mindenki ki- és felcserélhetősége, az egymásnak ellent-
mondó, „abszolút” igazságok és a nihilizmus közti vergődés köze-
pette úgy tűnik, gyakran hiányzanak az irányok és a viszonyítási
pontok. A kereszténység, bár manapság sokak szemében többnyire
elcsépelt normák és olykor kitekert értékek képviselője, tiszta for-
májában azzal a Személlyel ismertet meg, afelé segít, aki nemcsak
Útként, Igazságként és Életként mutatkozott be az emberiségnek,
hanem aki ma is — ha láthatatlanul és olykor nehezen felismerhe-
tően is — felkínálja azt, hogy elkísér útjainkon, aki szabadságot ajánl,
és soha nem kész útleírást, de újra meg újra iránytűt ad.

A folytonos választásra és kiválasztásra való ösztönzés vagy a
nyájszellem sugallása helyett egy olyan belső szabadság gyakorlá-
sára hív meg, amely a plázákban éppoly lehetséges, mint a börtön
mélyén. Utóbbit számos elkötelezett világi keresztény, szerzetes és
pap példájával tanúsította a náci koncentrációs táborokban, illetve
a kommunista börtönökben. A szabadosság alternatívájaként a sza-
badság kultúrája? „A trend névtelenné tesz és konformitásra buzdít,
Jézus Krisztus azonban nevünkön szólít és szabaddá akar tenni” —
mondja Barbara Hallesleben svájci teológusnő.19

Ez a szabadság azonban nem akciós áru: bölcsességet, intenzív
külső-belső figyelmet, az egy értékes miatt a sokról való lemondás
készségét, bátorságot, elköteleződést kíván — és emberi korlátaink
alázatos elfogadását. Hiszen egyrészt az evangéliumi kereszténység
„radikális döntés, végletek egyensúlya, nagy örömhír és kereszt, de
semmiképp sem középutas megoldás” (Pilinszky),20 ugyanakkor
viszont sohasem meríthető ki. „Elég a vágy utáni vágy — írja a lelki
mesterek nyomán James Martin amerikai jezsuita. — Elég akarni a
szabadságot. Isten gondoskodik majd a többiről.”21 Az itt említettek
szegletkövei talán a megkülönböztetés és elköteleződés kultúrájának.

Az út nehéz szakaszai

„Ez az út kemény és csodálatos. Kihívás és meghívás. Tönkretesz és
kiüresít. Teljesen. És újra felépít. Alaposan. Elveszi minden erődet és
háromszorosan visszaadja azt. Egyedül kell ezt járnod, egyébként
nem árulja el titkait. (…) A Camino nem egy, hanem ezer út, de min-
denkinek csak egy kérdést tesz fel: Ki vagy te?”22 Amit Hape Ker -
keling az El Caminóról mond, alkalmazható az életen át tartó, hitben
való zarándoklásra is. Egy-egy nehéz útszakasz olykor kíméletlen
szembesülés önmagunkkal (és persze „útitársainkkal”), korlátaink-
kal, sebhelyeinkkel, belső sötétségeinkkel, hibáinkkal, bűneinkkel és
azok emberi következményeivel is. Ezen a ponton el lehet mene-
külni, rezignáltan fel lehet adni az egészet, vagy pedig be lehet lépni
az irgalmasság kultúrájába: nagylelkű megbocsátást (és nem el-nézést),

19Barbara Hallesleben:
„Jesus Christus ist

derselbe gestern, heute
und in Ewigkeit” (Hebr
13,8). Christologische

Kriterien der Unter -
scheidung zwischen

„Trends” und „Zeichen
der Zeit”. In Walter

Krieger – Balthasar
Walter-Sieberer (szerk.):

Jesus Christus und der
Zeitgeist. Lahn Verlag,

Kevelaer, 2005, 84–98.

20Pilinszky János: Szög
és olaj. Vigilia Kiadó,

Budapest, 1982, 250.

21James Martin: The
Jesuit Guide to (almost)
Everything. A Spirituality

for Real Life. HarperOne,
New Your, 2012, 397.

22Hape Kerkeling:
i. m. 343.
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valamint türelmet tanulni környezetünkkel és önmagunkkal szem-
ben. Ennek az irgalomnak igazi forrása azonban Isten, akinek átad-
hatóak életünk összetört edényének cserepei, és aki fénnyé tudja vál-
toztatni a sötétséget. Megragadó ábrázolása ennek Rembrandt
Tékozló fiú című képe. Silvere Langnak a festményről készült filmjében
(Rembrandt et le fils prodigue) a toprongyos, elcsigázott, kiábrándult
fiú alakján át, aki az őt váró, szerető apja elé borulva arcát annak kön-
tösébe rejti és belé kapaszkodik, jelképesen az egész világ beáramlik
az Atya oltalmazó ölelésébe. Jézus elsősorban „a betegekért” jött,
nem az egészségekért, a bűnösökért, nem a magukat szentnek kép-
zelőkért. Számára senki és semmi nem volt túl tisztátalan, hogy oda
belépjen: sem az istálló, sem a vámosok és utcalányok társasága, sem
a leprás érintése, sem a kereszt botránya… Ezért — vallhatjuk Jean-
François Noëllel —: „A klasszikus hiba azt hinni, hogy Isten a sek-
restyéket preferálja a garázsokkal szemben. Mi számára fenntartjuk
a súlyos helyzeteket, és azt hisszük, hogy jól tesszük, ha megtartjuk
magunknak a többit. Ezzel azonban megcsonkítjuk magunkat.”23 Ha
viszont beengedjük őt életünk egészébe, akkor megtapasztalhatjuk
azt, hogy „Isten szeretete fényében” új perspektívák tárulnak fel.
„Amikor Isten felé fordulunk, anélkül, hogy sebzettségünkkel ellen-
keznénk, megengedjük neki, hogy ezt a sebzettséget valami jobbá
változtassa” — írja a neves lelki író Henri Nouwen.24

A kihívások nemcsak szervesen hozzátartoznak az úthoz, hanem
— ha pozitív módon viszonyulunk hozzájuk és jó alappal rendelke-
zünk — bizonyos értelemben jót is tesznek velünk. Matthias Horx
jövőkutató szerint: „A boldogság tartós értelemben azt jelenti, hogy
az emberek életkompetenciákat fejlesztenek ki magukban, amelyeket
alkalmazni tudnak. Ehhez kiszámítható környezetre, és nem lottó-
nyereségekre van szükség. (...) Akkor leszünk boldogok, emberek-
ként, országonként vagy nemzetekként, ha kihívásokat oldunk meg.
Ha megalapozottan remélhetjük, hogy személyiségünkben tovább
fejlődhetünk, valami újat fedezhetünk fel és felkerekedhetünk.”25

Aki útra kel, arra váratlan fordulatok sokasága vár. Hape
Kerkeling fogalmazásában: „A Teremtő feldob minket a levegőbe,
hogy aztán meglepetésszerűen újra kifogjon. (...) Üzenete pedig így
szól: Bízzál abban, aki feldob, szeret téged és teljesen váratlan
módon a kifogód is lesz.”26 Madeleine Delbrêl számára a kulcspont
a Gondviselésbe és a véletlenbe vetett hit közti megkülönböztetés,
amely egyszerre szolgáltatja korunk diagnózisának, de ugyanak-
kor esélyének alapját is. Életünk következetlenségeit, káros ideges-
kedéseit és passzivitásait egyaránt azzal magyarázza, hogy bár —
mi, keresztények — a Gondviselésben hiszünk, úgy élünk, mintha
a véletlenben hinnénk, ámbár „olyan energiákkal vagyunk feltöltve,
amelyek világi mérőeszközökkel mérhetetlenek: a hittel, amely he-
gyeket mozdít el, a reménnyel, amely számára semmi sem lehetet-
len, a szeretettel, amely lángra lobbantja a Földet”.27 Christian
Hennecke német pasztorálteológus és gyakorló lelkipásztor „elkö-

23Jean-François Noël:
i. m. 62.

24Henri Nouwen:
Du schenkst mir Flügel.

Gedanken der Hoffnung.
Projektion J, Ulm,

2002, 30.

25 Matthias Horx:
Glückskekse. Berliner
Zeitung (13.08.2010),
letöltve az internetről

2012. december 5-én:
http://horx.com/FutureBlog

/Glueckskekse.aspx

26Hape Kerkeling:
i. m. 345.

27Madeleine Delbrêl:
i. m. 163–164.
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telezett éberségről beszél, amely Isten cselekvésével számol”,28 így
mer álmodni és teljes bevetéssel dolgozni, de el is meri engedni
saját vízióit. A bizalom kultúrája, amely az Istenre való ráhagyatko-
zásból fakad, átjárja az emberi kapcsolatokat is, és megújítja a hét-
köznapok „architektúráját”.

A zarándokszállók

A zarándokszállók olykor megbecsültebbek, mint a luxus lakosz-
tályok. Egyszerűségükben, olykor kényelmetlenségükben is a vándor
számára a biztonságot, a megpihenést jelentik. A hit zarándokútján
őket is magunkban hordozzuk, nem a hátunkon, mint valami sátrat,
hanem a szívünk mélyén. A globalizációval és a mai életritmussal
együtt járó folytonos mozgás közepette, amely a nyitottság és bárhol
való eligazodás esélye mellett sokak számára az elgyökértelenedés
érzésével is jár (a gyökértelen társadalom pedig elgyengült társada-
lom29), az ember belegyökerezhet Istenbe, így sokféle útja és vándor-
lása közepette is egyfajta „stabilitas loci”-ra (helyhez-kötöttségre) ta-
lálva, otthonát a szívében hordozva. Az „otthonra találás kultúrájának”
építésében segítenek a külső megállások, fellélegzések, tudatos Isten
fele fordulások. Hogy erre sokan vágyakoznak, azt mutatja a külön-
féle meditációk népszerűsége; a keresztény ember azonban szemlé-
lődése mélyén — valamikor, váratlanul — egyszer csak egy sze-
méllyel találkozik: az örök és mindig köztünk maradó „Te”-vel. És
minden kapcsolatban ott rejlik az ápolására való vágy. „Hiszek,
mert imádkozom” — mondta egyszer Karl Rahner természettu-
dósoknak egy kötetlen beszélgetésben.

A halál-sötét völgyek fénye

„Mint közös anyaga a művészeteknek, a tudománynak és minden-
féle munkának, a szükségszerűség fogalma az a kapu, amelyen át
a kereszténység behatolhat a profán életbe, s azt részről-részre át-
járhatja — írja Simone Weil. — Hiszen a Kereszt maga a szükség-
szerűség, amely kapcsolatba kerül önmagunk legmagasabb és leg-
mélyebb részével: a testi érzékeléssel a fizikai fájdalom révén, a
természetfeletti szeretettel pedig Isten jelenléte által. Következés-
képpen ez magában foglal mindenféle kapcsolatot, ami lényünk
közbenső részeinek a szükségszerűséggel csak lehet.”30 A szenvedés
a keresztény ember számára is feloldhatatlan titok marad, így a
mindent automataként megoldó „isten-karikatúrával”31 való leszá-
moláshoz vezet, és ezáltal hozzásegíthet Istennek mint miszté-
riumnak az elfogadásához. Isten, aki nem leli kedvét az ember szen-
vedésében, de meg sem szünteti azt, elkíséri őt a halál-sötét völgybe
is (vö. Zsolt 23,4), és a halálon (halálokon) át vezeti őt az élet teljes-
ségére. Az így megélt apróbb-nagyobb halálok „az elengedés kultú-
rájába” vezetnek be, valljuk meg — olykor nem kis „tandíj” — elle-

28Lásd Christian
Hennecke: Kirche, die
über den Jordan geht.

Aschendorff Verlag,
Münster, 2007, 8.

29Manfred Prisching:
Die psychosoziale Lage

in Europa. In Helmut
Renöckl – Piotr Morciniec
– Alfred Rammer (szerk.):

Umbrüche gestalten.
Sozialische Heraus -
forderung in neuem

Europa. Echter Verlag,
Wien – Würzburg,

2008, 42–43.

30Simone Weil:
i. m. 38–39.

31François Varillon
kifejezése, lásd i. m. 247.

32Søren Kierkegaard:
Traité du désespoir.

Gallimard, Paris, 1949, 52.

33Lásd Norbert Lohfink:
Álmok az egyházról.

Beszédek a szokványos
gondolkodás ellen. (Ford.
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nében. Ebben a hitben, amely nem spórolja meg számunkra a Nagy-
csütörtök éjének mélységes magányát és remegését, a Nagypéntek
borzalmát és agóniáját és a Nagyszombat ürességét, a halál nem
mindennek a vége, sőt — Kierkegaard gondolatát idézve — „vég-
telenül több reményt jelent, mint amennyit az élet hordoz szá-
munkra, még ha egészségtől és erőtől túláradó is”.32 Jézus föltáma-
dása azt jelenti, hogy „Isten nem a győztesekhez csatlakozott” és
„az üdvösség sikeresen megszakította az emberiség hányatott tör-
ténelmét. És ez nem tehető meg nem történtté.”33

Ez a húsvéti dráma, Jézus szenvedése, halála és feltámadása és
általa az Élet győzelme a halál fölött a legfőbb és talán egyetlen igazi
forrása a remény kultúrájának. Ez a „semmire vissza nem vezethető
remény”, amely „a történelem első szava és a kétségbeesésre adott
végső válasz”, „a fel nem adható remény”34 aktualitásából és érvé-
nyességéből még az egyház nehéz időszakában sem veszít, „ellen-
kezőleg, kritikus helyzetünk arra késztet bennünket, hogy vissza-
térjünk hitünk forrásához, s elszántabb és radikálisabb tanítványai
és tanúi legyünk Jézus Krisztus Istenének”.35

A zarándok küldetése

Azt, akit „a remény lelke megragadott”, nem hagyja közömbösen a
környező világ sorsa, életében teret engedve a Léleknek, együtt ál-
modja vele a jövőt. Nem törődik bele sem a status quóba, sem kicsi-
nyes látszat-változtatásokba, hanem „elébe siet Isten új, várt világá-
nak, az Istennel és a testvérekkel való végérvényes közösségnek”,36

a szeretet kultúráját építve. Ez a kultúra azonban — amint Erich
Fromm írja — nem csökkenthető le a korrektség-etika alkalmazá-
sára, hanem különbséget kell tennie a rideg korrektség és a valódi
szeretet között.37 Az ilyen szeretetnek pedig, amelyet „Isten szere-
tetéből merítjük, egy inkarnációs (megtestesülő) és kenotikus kiü-
resedő mozgásban”38 embert és társadalmat megtartó és formáló
ereje van. Így tekintve a kereszténység üzenetére, bátran állíthat-
juk, hogy az egyházak „kétségtelenül fontos szerepet tölthetnek be
a társadalomban a jövőben is, ha azt az értelmezési és iránymutató
potenciált, amelyet a kereszténység magában rejt, ők maguk ko-
molyan veszik, és megtanulják egy olyan nyelven kifejezni, amely
a kortársak számára érthető, őket érinti és kérdéseikkel kapcsolat-
ban van”.39

Mi tehát a hit szerepe a világban? Madeleine Delbrêlt idézem: „A hit
nem tesz jobb emberekké, zsenikké, nem is ment fel semmiféle kö-
telezettség alól, de küldetést ad nekünk a világért.... Küldetésünkül
adja, hogy magának Istennek a szeretetét helyezzük a világba (…)
Arra választott ki minket, hogy a világnak adjon, annak a világnak,
amelyet ő szeret és amelyet nekünk is szeretnünk kell úgy, mint ő,
ővele és őáltala.”40

Kocsi György.) Agapé,
Szeged, 2004, 183.

34Oosterhuis kifejezései,
lásd Huub Oosterhuis:
Menschen vor Tag und

Tau. Wege der Nachfolge.
Herder, Freiburg – Basel

– Wien, 1978, 170.

35A Francia Püspöki Kar:
A hit hirdetése a mai

társadalomban. Levél a
francia katolikusokhoz.

(Ford. Odrobina László,
Pozsgai Nóra.) Vigilia

Kiadó, Budapest,
1998, 102.

36Gisbert Greshake: ...wie
man in der Welt leben

soll. Grundfragen
christlicher Spiritualität.

Echter, Würzburg,
2009, 172.

37Erich Fromm: A szeretet
művészete. (Ford. Várady

Szabolcs.) Háttér,
Budapest, 1993, 167.

38Clemens Sedmak:
Die politische Kraft der

Liebe. Christsein und die
europäische Situation.

Tyrolia Verlag, Innsbruck
– Wien, 2007, 118.

39Marianne Heimbach-
Steins: Einmischung und

Anwaltschaft. Für eine
diakonische und

prophetische Kirche.
Schwabenverlag,

Ostfildern, 2001, 9.

40Madeleine Delbrêl: i. m.
225–226.
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