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A KERESZT IGAZSÁGA

Jézus Pilátus előtt áll !': a helytartó megkérdezi töle: "Te vagy~e
a zsídók királya'?" Jézus 'azt feleli: "Az én országom neme világból
való. Ha e világból volna az én országom. harcra kelnének szol
gáim. hogy kezükbe ne adassam a zsidóknak. Az én országom azon
ban nem e világból való." Ptláttz t nyilván meglepi a Vála~z; ujra
fölteszt a kérdést: ..Tehát király vagy?" Válaszában az Odvöa:~ő

megerösíti király-voltát s mintegy meghatározza királyságának tp.inő
ségét. természetét. "Te mondod, hogy király vagyok. Arra szület
tem és azért iőttem a világra. hogy bizonyságot tegye k az Iqazsáq
ró). Mindaz, aki az Igazságból való. hallgat az én szavamra" (Ján.
18. 3}'-'-37;,

1.

Beleállítva ennek a világnak az életébe. s ,tele az.zla1 a szán
dékkal. hogy ennek a világnak az életét szebbé. jobbá. emberibbé
tegyék.. a keresztények közül eqyeszk míntha nem tartanék eléggé szeniük
előtt [ézusnak ezeket a Pilátus előtt mondott szavait: ..Az én országom
nem e világból való". Szembeszállva azzal az önző tévedéscel. mely ép
psn ezekre az igékre hivatkozva azt hangoztatta, hogy a hívő számára a
saját üdvösségén kívül mínden más, tehát e földi világ sorsa és állapota
is közömbös, (ami végtére nem más. mint a felebaráti szeretet parancsá
nak hallqatólaqo.s megtagadása ): - e tévedessel szembeszállva vannak.
akik hajlandók az ellenkező tévedésbe esni s a kereszténycéget, katoli
cízmu-t. cvanqélíumot, Krísztus-hírdette ..jó hírt" már-már e1sődlegesen e
földi világ berendezésére irányuló programmnak tekinteni. Sőt vannak.
szélsö séqesebb esetekben. akik Krísztus királyságát úgy értelmeznek, mint
a keresztény uralomnak valaminő politikai és gazdasági rend keretei kö
zött történő meqvalósulását. Holott az 'evangélium nemcsak hogy nem ja
vall a világ szárrára valarr ínő meghatározott - monarchíkus, ariszto
kratikus vagy demokratikus - uralmi {ormát, hanem egyáltalán nem is
foglalkozik a VIlági uralom kérdé .ével. Hiszen ha foglalkoznék vele. ál
lást kellene foglalnia az uralom és kormányzás valamilyen formája mel
lett s ezzel veszélyeetetné eqyetemesséqét, minden idők és minden rend
szer szán ára való érvényességét. Nem az egész emberiségnek meghir
detett ..jó hír" volna. hanem pártprogramm. Az evangélium azonban
ezen a téren nem megy tovább azoknak az általános erkölcsi elveknek a
kinyilvánitá5ánál, amelyek mínden társadalomra. mínden emberi közös
Slég,re és személyre egyaránt kötelezöek,

, Krísztu, ..meggyőzte" ugyan a világot, azt azonban sehol sem igérte.
hogy 9yözc!me - a zrIdók téves reményeinek meqfelelöen - már itt a
földön valaminő evilági. a földi országokéhoz hasonló uralmi szervezet
Játható formáiban fog megnyilatkozni. Ellenkezőleg. ő maga figyelmeztet
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e győzelem sajátos .Játhatatlanságéra"• Isten országának minden földJí
birodalométól lényegesen különbözö természetére és helyzetére. A Iarí
zeusok kérdésére. hogy míkor jön el az Isten országa. azt felelte: "Nem
jön el az Isten országa szembetűnő módon: sem nem fogják mondani:
ime itt v-agy amott. van; mert hiszeni az Isten országa bennetek van"
(Luk. 17; 20-21). Parabolái egyikében pedig: "Mihez hasonlítsam az
Isten országát? - kérdezte. - Hasonló a kovászhoz.. melyet vevén az
asszony, belevegyített három véka lisztbe, mígnem az egész megkelt"
(Luk. 13, 20-21). A megváltás, a "jó hír"; az evangélium nem hozott
közvetlen. szemmel látható változást, jelentős jobbulást az emberiség
földi sorsában. Meghagyta a világot ugyanannak a lisztnek. ami azelőtt

volt. Műve, mint a kovászé, lassú, a világ fölszíne, külső formái alatt
végbe mcnö munka. Isten orszá!;Ja ezen a földön, ennek a világnak az
életében regnum ebsconditum, elrejtett, "belevegyitett" ország.' Csakls
így, ebben a beleveqyítettséqébcn teljesítheti Krísztustöl rendelt hiva
tását: a világ áthatását, meqkclesztését az üdvösségre. Mert hiszen ha
kiválnék a világ anyagából. amelybe belekeverték, ha megpróbáina külön
párttá szervezödní, ezzel többszörösen is kockára tenné küldetése sikerét.
Mínt egy "országnak", egy érdekelt hatalomnak a többi hasonló kö
zött -- s a dolog természeténél fogva a h-asonlók elleni is - szükség
képpen vagy le kellene mondania az eqyetemesséqnek, katolicitásnak ar-.
ról az igényéről. amelyet az "elme,nvén tanítsatok .minden nemzetet"
missziója parancskene szab eléje; vagy' pedig továbbra is ragaszkodva 
immár paradox ~ univerzalitásához. kénytelen volna annak a táborán
kívüliek irányában a hatalom és erőszak olyan 'eszközeivel szerezníér
vényt, amelyeknek alkalmazása nem egyeztethető össze sem a szeretet
paranc-ával, sem az anqyalí tégiók seqítséqéröl lemondó Üdvözitö pél
dájával. Isten országának mint világi értelemben vett országnak nem is
lehet más létezési formája ezen a világon, mint a "belévegyítettség"•
a kovász léte a tésztában; mert hiszen egyébként, alászállva a pusz
tán evilági célok és érdekek síkjára, megszűnnék Isten országa
lenni. Ugyanakkor viszont az evilági érdekek és célok szö
vevényei közepert "rejtettséfléocn" is csak úgy maradhat meg..
ha "nem e világból való", ha már itt a Földőn "mennyek orszáqa". mely
az Isten szerétetéből születík, mísztíkus közösséq, titokzatos részvétel
Krtsztusban, "akitől aBzentlelkct kapjuk, a szeretet igazi forrását a lel
kekben s az Istennek alárendelt orszáq igazi erejét." 1

A győzelem, melyben a megváltó Krísztus megtörte a IQ<;SZ hatalmát.
anélkül azonbao, hogy végérvényesen ki is irtotta volna a világból. akkor
fog telres dicsősége láthatóságában is megnyilatkozni. mikor Isten "az idők

végezetén" elválasztja a rosszakat a jóktól. Akkor. az utolsó ítéleten
"az Úr kegyelme isteni és annyira új íennyel fog ragyogni, hogy nyoma

.sem marad többé semmi réqíséqnek: a halandó és romlandó testek ls meg
.íjulnak halhatatlansáqban és rornolharatlaocáqban... És Isten majd letörli
szemükböl mind al könngek-et és halál nem lesz többé. sem gyáSz. sem

1 Fulbert Cayre: Les sources (Ie I'amour dtvln, 1933, 181. I.

lH



jajgatás. sem fájdalom nem lesz többé.' mert az előbbi dolgok elmúltak
(Apoc. 21. 4): míndez nagy világossággal mondatott a jövendő századról
és a szentek halhatatlan életéről az örökkévalóságban" - mondja Szend:
Ágoston,2 A győzelem e látható megnyilvánulásának azonban fölté
tele. hogy "az előbbi dolgok elmúljanak", hogy ez <ll világ, a' ..látha
tatlan gYőZIdem" világa meqsemmisüljön s létrejöjjön az az "új ég és új
föld, melyben igazság lakozik" (II. Pét. 3, 13).

Krísztus győzelme tehát sem kovász-létében, mint a világ üdvössé
gének "belévegyít'ett" erjesztője, sem parúziabeli dicsőségében, mint Illin-
den rossztól véglegesen megtisztított Isteni-országa, nem igéri az: életnek
és föltételeinek jobbrafordulását .ennek a földi világnak a szervezetében.
"Az első azért nem, mert a létezés láthatatlan mélységeiben munkálkodik
s változatlanul hagyja a, világ kűlső képét míndabban, ami rajta tökéletlen;
a második pedig azért nem, mert lényegesen több, mint pusztán e világ
életének gyökeres meqjobbulása: az emberi szív legfőbb reményeinek vég
leges és tökéletes megvalósulása lesz, az, mely megszüntet mínden evilági
létezést, hiszen maga a világ lét;e: 15 véget ér benne, hogy átalakuljon bol
dog, átlényegü1t, földöntúli, valóban megistenült Iétezéssé","

Krísztus, mínt az Egyház feje, megtestesülése által átvette a tör
ténelemben az üdvösségre törekvő emberiségnek, a földön vándorló Isten
országának vezetését; ennek a vezetésnek a célja azonban semmi egyéb,
mint Önmaga, a meqdícsőülés a végleges Civitas Dei-ben, az örök üd
vösség. Azok, akik az evangéliumban elsősorban szocíálís programmot
látnak, e világ dolgainak rendezésére irányítanák azt az Üzene:tet,
amely határozottan és félreérthetetlenül Krísztus "nem e világból való
országának" üzenete. A kereszténynek, minthogy Isten akaratából .eb
ben a világban munkálkodík üdvössége érdekében, nyilvánvalóan e Világ
számára is van mondandója, e világ iránt is vannak kötelesséqeí. De mig
a felebaráti szeretet szellemében a földi világ sorsának jobbrafordításán
dolgozik, mindig szem előtt kell tartania egyrészt azt, hogy az I sten
ország sosem valósulhat meg telieeseqqe! ennek a világnak a szerveze
tében, másrészt azt, hogy oa keresztség és bérmálás szentséqében ka
pott és megerősített keresztény kűlde tése nem részleqes, hanem egye
temes mtseziá. Nem arra küldetett uqyaní s. hogy valaminő körülkerített
országból másokat kírekesszen, hanem arra, hogy Üdvözítőjének mín
denkí előtt nyitva álló országába míndazokat beölelje, akik annak pol
gársá9ára az' egész embert nemre kiterjedő Megváltás erejével meg
hívattak.

Hogyan tehet deget hivatásának?

2.
Pilátus, a római, az erőre hívatkozfk [ézussal szemben: "Nem

tudod, hogy hatalmam van: megfeszíteni és hatalmam van elbocsá
tani téged?" (Ján. 19, 10). A földi erőre épült római birodalmat a ha-

2 De Civitate Del, XX. 17. Id. C&yré I. m. 241. 1.
• S1mou Pranck: Le royaume de Oleu et le "Monde" . Oleu VIvant, 17.
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talom jellemzi, Krisztus ,,&m e világból való" orszáqát az Igazság.
Mégpedig nem valamiféle bölcseleti vag~ erkölcsi igazsá~, amit a t~~~é.~
szetes ész a gondolkodásban megraqadhat, hanem a termeszeefölötti.
abszolút Igaz.cág és Valóság, Isten.

Isten igazsága azonban az emberi elme számára fölfoghatatlan:
"megk'özeIíthetetleIl világosságban! lakozik; senkí ember ?em látta és nem
is láthatja" - mondja Szent Pál (1. Tim. 6, 16). Am a Meqteste
sülésben ez az emberi szemnek láthatatlan Igazság láthatóvá vált; az
Atyával egylényegű Fiúisten maga az emberi testet öltött isteni Igaz
ság, s egyben az út is, mely ehhez az Igazsághoz elvezet, hogy "az
Igazságtól valókká" , az Igazság életének részeseivé, Isten országának.
önnön testének tagjaivá tegyen. Amikor Szent Tamás apostol az Isten
országának útja felől kérdezősködik, "mondá neki Jézus: én vagyok az
út, az Igazság és az élet; senki nem jut az Atyához máskép, mínt
énáltalam" (Ján. 14, 6). Ez az egyetlen út az Istenhez, ennek az útnak
a;z- első lépése, az Isten országához csatlakozás alapíölterele pedig a
hit. "Higgyetek Istenben, énbennem is higgyetetk."; "higgyetek nekem;
hogy én az Atyában vagyok és az Atya énbennem" (Ján. H, l, 11).

Ez a hit nem értelmi erőfeszítés eredménye; ellenkezőleg: az érte
lern meqhódolása egy képesséqcít meghaladó, magasabbrendű, értelem
fölötti Igazság előtt. Atya és Fiú eqylényeqűséqénck, az isteni Háromsáp
titokzatos életének. a Megtestesülésnek és Mcqváltásnak misztériumát
semmiféle ernberí okoskodás ki nem következtetheti és be nem bizo
nyithatja. Ezt az ember vagy elfogadja. nem tudományos érvek, hanem
a kinyilatkoztatás és ama tanuság alapján, amelyet Krísztu; tett az
Igaz'cágról, vagy elutasítja. Ha clfoqadja, akkor hisz, s e híttöl meg
viláqosítva aztán utólag az emberi értelem okfejtéseivel is bizonyíthatja.
hogy hitének tartalma meghaladja ugyan a természetes gondolkodást.
de nem ellenkezik vele, mert hiszen amit hiszünk, természetfölötti
ugyan. de nem képtelen; az első lépésnek azonban. amely nélkül senki
e11 nem indulhat Isten országába, a hitnek, a hit alázatának, az értelem
gőgjéről való lemondásnak kell lennie. Az első emberpár éppen az ér
telmi gőg Ikliséretének. a míndentudás vágyának. az emberi határoltság
elleni lázadásnak. az "eritis sicut du" örületének esett áldozatul (Gen.
3, 5); rnéltó tehát, s az isteni világ és üdvösségterv csodálatos logikája
szerint való, hogy amikor az ősbűn kárhozatát eltörlő Megváltás gyü
mölcsében akar részesedni, első föltételeként e részesedésnek az ember
éppen azt tagadja meg, éppen arról mondjon Ie. amivel vétkezett és
föllázadt: autonómíára, istenségre sóvárgó értelmét; s a hit hősi aktusá
ban él kevélység őrüLetének enqesztclé-éül vegve mariára az alázat
"őrületét", azt a stultitie Crucis-t, amelyről Sz~nt Pál v szól a korin
thusiakhoz irt elsö levelében.

"Mivel a világ nem ismerte meg a bölcseség által Istent, úg.y
tetszett Istennek, h09Y az igehirdetés oktalansága által üdvöcítse a hi
vöket" (1. Kor. 1. 21). A világnak megvan ugyan a maga természetes
bölcsescqe, ez azonban kevés ahhoz, hogy eljusson vele Icten igaz isme
retére ~ Istennek az ó "igaz" ismeretéből folyó követésére: minthogy ez
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ae ísmeref, ez az isteni Igazság természeténél. }-fclye:sebben terraeszét
fölöttiségénél fogva más síkon mozog, a létnek egy másik dimenziójában
áll. Éppen ezért jött el Krísztus, hogy "Uita,t' , építsen önmagából e
két különbözö létdímenzíó, és két különbözö világ, isteni és emberi közt.
szembeszegezve a világ természetes bölcseségével a Kereszt "őrületét".
a stultitia Crucis-t.. az isteni szerétet. irgalom és könyörület maqasabb
rendű, természetfölötti bölcseségét. Ez a caritas, ez a sapientia épp úgy
marad botrány és bolondság mindig a világ szemében, mint ahogy
botrány és bolondsáq volt annakidején, "zsidóknak botrány, pogányok
nak oktalanság, a mcqhívcttaknak azonban, zsidónak és gOil'ög'nek
egyaránt" Isten ereje és bölcsesége (I. Kor. l, 23-24).

Sokan azok közűl . a keresztények közül, akik kissé túlzott buz
galommal kivánják, hogy Krísztus győzelmc, már e földi világ szerve
zetében is látható formában nyilatkozzék meg, qondolkodásukban es
keresztény élményükben mintha nem biztositanának eléggé jelentős he
lyct és szerepet az "ígehirdetés oktalansáqának", mintha nem állna előt

tük elég éles és elég állandó tudatcssáqqal az evangélium alapvető

és föltétlen transzcendenciája; míntha kétségtelen jóakarattal ugyan, de
Krísztun tanítását, legalábbis módszereíkben, okfejtéseikben és vltáik
ban, nagyon is egy siha szállitanák le az evilági programmokkal és a
természetes emberi ész bölcseleteivel. Holott Jézus nem filozófiát hír
detett a világnak, hanem a keresztet hirdette. Az evangéliumnak ilyen
evilági bölcsdetekkel versenybe állítható filozófiaként szernlélés> azzal
a komoly veszéllyel jár, hogy kiüresíti, "meghiúsítja Krísztus kereszt
jét". "Azért küldött engem Krisztus... hogy az evanqélíumot hirdes-
sem, de nem a szó bölcseségével, ut non eoecuetuc crux Christi" --
mondja Szent Pál (L Kor. 1. 17). E sapientia verbi nyilván nem csak
és nem eLösorban az előadás művészetét jelenti, hiszen attól, hogy bi
zonyes "művészettel" prédikálják. (ahogy Szent Pál korinthusi társa,
Apolló tette). a Kereszt még nem "ÜIesedik ki"; a kifejezés itt, bele
illesztve az egykorú görög világ és hanyatló szofísta bölcsdet távla
tába, főként "a szó és érvelés ügyességét, a rhétor művészetét és a fílo
zóíus dialektikáját jelenti annak a gondolatnak a szolqálatában, amely
tagadja a mísztériumot s ragaszkodik a pusztán csak recíonálista gon..
dolkodáshoz, vagy ami ezzel >egyre megy: jelenti a törekvést a mísz
térium megmagyarázására oly módon, hogy az végülis megfosztassék
isteni ikdnyilatkoztatás ,cllegétől".4 így, ebben a "megmagyarázott
ságában", ebben a transzcendencíától meqfosztottsáqában, .Jdüresítettsé
gében" és "meghiúsíttatá"ában" a Kereszt puszta történeti tennye fakulna
s Krísztus is pusztán emberi hős - vagy rajongó .- volna, nem pedig
a világ bűneiért megváltó halált halt megtestesült Isten. "Ha hívek
akarunk maradni az evangéliumhoz. nem szabad oly szisztérnának te
kintenünk, mely logikus eszmerendszerként racionálisan épül föl, s nem
szabad puszta történeti ténynek sem vennünk, mely a természetes okok

4 Joseph Huby: Sairit Paul, Premiere Épitre aux Cor\nthiens, Verbum Salutis XIII.
1946, 47.......48. I,

ó Joseph Huby: U. o. 48. l.
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jatékából miridenestül me9fejthető".6 Azok a keresztények, akik
a különböző evilági elméletek ellenében az evanqéliumot mínt amazokhoz
hasonló elméletet, v8{lY mint elsősorban történeti és szocíálís tényt vonul
tatják; föl. azt a súlyos veszélyt kockáztatják meg, hogy miközben vé
delmezni vélik s evilági .Jiasználheróséqát" hangoztatják, ők maguk
"ÜIesítik ki", természetfölötti tartalmától s ezáltal ők maguk járulnak
hozzá leghatásosabban Iélreertéséhez és félremagyarázásához.

A zsidók politikai messiást, a görögök új iskolaalapító bölcselöt
vártak volna az Üdvözí~őbcn; az apostolok azonban ahelyett, h09Y a
valóságot, ha csak előadásának formájában bár, össze akarták volna
békíteni e várakozasokkal, zsidó és pogány világ szeme elé a mezte
len Keresztet emelték, a megfeszített Krísztust, a királyt. aki nem i,;l. föld
országait győzi le, hanern a bünt és a halált, s az Igazságot. akihez
az első lépés igazságokat kutató értelmük gőgjének! alázatos megtaga
dása, ..O esztelen galaták! ki igézett meg titeket, hogy ne engedelmes
kedjetek az igazságnak, 'kiknek szeme előtt Jézus Krísztus úgy íratott le,
míntha köztetek feszíttetett volna meg7"- kiáltja Szent Pál (Gal.
3, l). Ez -a Krísztus, aki .miíntha köztünk feszíttetnék meg" s aki
itt köztünk és bennünk s értünk, bűncink miatt és üdvösségünkért, Pascal
szavai szerínt ..a világ végezetéig agóniában van"; ez a megváltó. szen
vedö és föltámadó Krísztus volt és marad mindenkor a keresztény ta
nítás lényege és középpontja, egyedüli középpontja és egyetlen. lé
nyege. nA kereszténység nem eszmék vagy valaminő gyakorlat rend
szere, hanem Személy; egy másik Személynek á 'jelenléte lelkünkben és
uralma egész lelkünkön; a keresztény hitvallás lényegében belépésünk
egy másik Személynek. egy emberi és ugyanakkor végtelen Személy
nek az életébe; tehát semmiképpen nem elvont szükséqszerüséqek ösz
szesséqe"." Ez a Krísztusban való élet pedig kivül esik és fölül van
mínden természetes értelmi erőfeszítésen és abból fakadó Iílozöfíán. Ez
a Krísztusban való élet a kegyelem élete és nem valósulhat meg más-
ként. mínt a kegyelem által. .

Isten országába nem a természetes ész okoskodásai visznek s Isten
országának igazsága felől nem az evangélium evilági "hasznOSlSágának"
érvei győznek meg. ,.Isten dolgait nem ismeri senki, csak Istennek lelke:
mi azonban Illem ennek a világnak a lelkét vettük. hanem azt a lelket.
mely Istentől van, hogy megismerjük, amit Isten nekünk ajándékozott ...
erzéki ember azonban nem fogja föl, ami -az Isten Ielkéé, rnert oktalan
ság az előtte, és nem tudja megérteni, mert lélek szerínt kell meg
ítélni" (I. Kor. 2, 11-11). Ahhoz. hogy Isten ajándékát meqísmerjűk.

hogy Isten! országához csatlakozzunk. be kell foqadnunk a kegyel
met, ami nélkül ,,semmik" vagyunk s egy lépést sem tehetünk; együtt
kell müködnünk a kegyelemmel, hogy lélek, szerint tudjunk ítélni. A
kereseténv elsőrendü hivatása Isten országán kívül élő felebarátai iránt
se nem Úlozófiai. se nem politikai rnísszíó, hanem kegyelmi: kegyelmi

6 AlIo, Paul, apötr e de jésus-Cnrtst, 1942, 6. I. ld. Pran~ol8 AmIot. Verbulll salu
tis, XIV. 1946. 160.
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úton - és tanúskodva a keqyelcmröl. Krísztos nyomán "bizonyságot
téve az Igazságról" -- kell kíeszközölníe Istentől számuktra azt a.
kegyelmet; a Léleknek - s nem az értelernnek - azt a világossá
gát. amelynek fényénél ök is megláthatják a megtestesült Iqazsáqot és
megérthetik a megfeszített Istent. Ez a megértés. ez a lélek szeríntí
ismeret pedig azonos lesz a követessel.

CSU PA VIRÁGOS RÉT

Csupa virágos ág. szagos
Levegő és ég a világ ma.
Az arcomat legyezgeti
Az eJsikló madarak szárnya,
Lebegni és nem siklani
Tetszik az úton most a sikló
S a szűntelcn növényi, zöld
Foszforeszkálás álmosító.

El is aludnék már. ha nem
Tartana ébren az. hogy inkább
Az orr habzsolja és a szem
Nyclje azt, amit szagol és lát.
így lesz a fényből, így a friss
És szép tavaszból vér a testben. -
A boldogság virágos ág
S tudom, hogy ma azt is lemetszem.

Tudom, hogy vadul dobogó
Szívvel, mint aki átkarolja
Azt, akit végtelen szerct,
Tudom, hogy olyan szívdobogva
Fogom ma foglyul ejteni
Az Istent, akit, hogyha itt van.
Meg méqsc tudunk tartani
Köréje zárult karjainkban.

Mert úgy siklik ki hirtelen
Az ölelésből. mínt a sikló,
Mert elszáll. mínt oa madarak
S a jószagú és álmosító
Tavaszban többé már nem öt.
Csupán az .árnyát ölelern már
S szemern előtt is csak a zöld
S nem szíve az, mi Foszforeszkál.

Toldalagi Pál
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