
HEINZ SCHORMANN

I világért való keresztény feleilsség
az .Ojszóvetség lényében

Nagyapáink a 19. században úgy érezték és azt remélték, hogy az evolúeíó
árja viszi, és egy csodálatos part felé sodorja őket. A haladásba vetett hit lel
kesítette őket, és adott szárnyakat munkájuknak. A nyugati tömegtájékoztatási
eszközök még a hatvanas években is tele voltak futurológiai álomképekkel, és a
haladásba vetett hit most is jó néhány világnézetnek és filozófiának az alap
köve. A legutóbbi években viszont az emberiség kezd egyre jobban félni önma
gától: a technikai haladásnak megvannak a maga természetes határai, sőt ve
szélyei; a tornyot, amelyet építeni kezdtünk, építőanyag hiányában nem tudjuk
befejezni, és ami még nagyobb baj, azzal fenyeget, hogy összeomlik és maga
alá temet bennünket. - Aggasztó az a mindennapos tapasztalat, hogy az erköl
csi haladás egyáltalán nem tart lépést a korszakos technikai haladással, és az
előbbi szemmel láthatóan nem is kényszeríthető ki semmilyen társadalmi esz
közzel. Az óriási katasztrófa elhárítása végett össze kellene fognia minden jó
akaratú embernek, különösen pedig nekünk, keresztényeknek; hiszen "úgy sze-o
rette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda ..." (Jn 3,16). Ha Isten eny
nyire a világ mellett áll, akkor nem kötelessége-e az egyháznak és .a kereszté
nyeknek a világért való elkötelezett cselekvés? Nem kell-e közreműködnünk,

amikor emberek a segttségnyújtás lehetőségén törik a fejüket, tudományna elem
zések alapján programokat dolgoznak ki, társadalmi rendeket terveznek meg,
szövetkezve egymással, csoportok és pártok pedig megváltoztatják . az államren
det, és világrendszereket hoznak létre? A zsinat ismételten felszólított bennün
ket arra, hogy "az idők jeleit" Isten felszólításaként értsük meg. Az "idők jelei"
viszont a világért való felelősségünkre apellálnak, félreérthetetlenül és nyoma-
tékosan. -

Mit mondanak tehát az Ú;Stfövefség iratai a világért való keresztény fele
lősség kérdéséről, mely kérdés kapesán nagyon pontosan különbséget kell ten
nünk az egyes világi (laikus) keresztény világi feladatai és az egyház egészének
a világért való felelőssége között (itt tehát egyházon a hivatalos egyházat ért
jük, ahogyan azt a pápa és a püspökök kollégiuma, a megyéspüspök és a helyi
plébános képviseli).

Most voltaképp be is fejezhetném kézíratomat, mert az újszövetségi iratok
látszólag semmit sem mondanak tárgyunkról. Kudarc minden vonalon! Am ilyen
egyszerűen azért mégsem intézhetjük el a dolgot. Az L r é s z b e n legalábbis
megkíséreljük az Újszövetség hallgatását "felelős" és "megalapozott ,haIlgatás
ként" megérteni, a II. r é s z b e n pedig megpróbáljuk, hogy valahogyan ebból
a hallgatásból is kivegyük az "elhallgatott': válaszokat.

L rész

AZ ÚJSZöVETSÉG INDOKOLT HALLGATASA A VILÁGÉRT VALO KERESZ
TÉNY FELÉLOSSÉG KÉRDÉSÉROL

Az Oszövetség iratai. különféle magatartási modelleket és útmutatásokat kí
nálnak a világgal kapcsolatos magatartáshoz. Ebben nincs semmi meglepő, mert
az Oszövetség a legkésőbbi időkig csakis e világi jövőről tud, és jóformán sem
mi fogalma nincs arról a másvilágieszkatológiáról, mely az egész világot meg
semmisíti, és átváltoztatja - e dialektikus elképzelés az Újszövetség irataiban
található meg, Az újszövetségi iratokat viszont, amelyek az eszkaton kezdetét ta
núsítják és az eljövetelét várják, látszólag egyáltalán nem, érdeklik a világgal
kapcsolatos magatartás kérdései; a kulturálís, gazdasági, társadalmi és politikai
Ieladatok, és ezzel kapcsolatban látszólag nem is érzik, magukat felelősnek. Le
het-e felelősséget vállalni ezért a hallgatásért?

Az őskeresztény közösség magatartása Jézus magatartásához Igazodott: Ma
szinte egyetlen olyan ország sincs a földön, ahol a 'gazdasági, társadalmi és po-
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li tí kai helyzet ínségesebb, nyomorűságosabb és kegyetlenebb volna, mínt amilyen
Palesztina helyzete volt Jézus földi életének idejen. A nyomor és az elnyomás
miatt zelóták és orgyilkosok léptek sz.nre, akik közül a rómaiak Palesztinában
több ezret keresztre feszrtettek, részben még Jézus idejében. Habár a helyzet
segítségért kiáltott, Jézus nem hirdetett földi küzdelmet Isten uralmáért és igaz
ságosságáért. A szegényeknek, az éhezőknek és a síróknak csupán eszkatologi
kus jóllakást, örömöt és olyan országot ígért, amelyet Istentől kell remélni
(Lk 6,20k). A János-evangélium szerínt Jézust nem lehet beszorítani Dávid fiá
nak földi-messiási szerapebe (Jn 6,14; 12,12-19), és Jézus semmiképpen sem
érzi magát hivatottnak arra, hogy a földön mlnden éhezést megszüntessen (Jn
6,26k). El kell tűrni a társadalmi, politikai és vallási igazságtalanságot (Lk 6,29k:
Mt 5,41). "Tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, az kard által vész
el." (Mt 26,52) Örülnünk keU a vértanúságnak (Lk 6,22k)., és "áldanunk kell ül
dözőinket" (6,27); általában Jézus az erőszakról való lemondást ajánlja (6,27.31-35).

Ennek megfelelően Palesztina legrégebbi keresztény közösségel nem vesznek
részt a Róma elleni felkelésben. Bizonyos belső küzdelern árán a közösség arra az
álláspontra jut, hogy a római birodalom iránt aktív közömbösséget kell tanúsí
tani : "Ki tudja vele (a keresztényellenes római birodalommal) felvenni a har
cot?" (Jel 13,4). "Ha valakinek fogság rendeltetett, akkor fogságba kerül; ha va
lakinek kard által kell megöletnie, akkor kard által fog megöle.ni" (Jel 13,9k).
Egészen példátlan ez a passzivitás a szükséggel és az erőszakkal szemben, meg
botránkoztat bennünket,. és magyarázatra szorul.
. Jézus és az ősegyház tehát hallgat a világért való felelősség kérdéseiről, de
ez a szinte érthetetlenül "mély" hallgatás mélyen rejlő okokból fakad és meg
alapozott. E. hallgatásnak (három mozzanatot tartalmazó) belső és (két mozzana-
tot . tartalmazój külső oka van. .

l. A. (háromszoros) belső megokolás

1. Az őskeresztényalaptapasztalat ez: vége az ígéret korának, már itt van az
eszkatologikus beteIjesedes kora. Ezt a korfordulót egész mélységében átélik. A
beteljesedés tudata azt jelenti, hogy már most betör a világba Isten végérvé
nyes üdvössége, az eszkaton; már valóságga lett Jézus felmagasztalásában, el
jövételében és földi működésében egyaránt. Ebben az eszkatologikus alapélmény
ben . gyökeredzik azután a feszült parúzla-várás, mert benne "közelinek" tapasz
taljálc Isten végleges beavatkozását. Már közeledik Isten végleges uralma, or
szága .- az ember minden közreműködése nélkül : "A föld magától terem" (Mk
4,28). Ha tehát "ez a világ elmúlik" (IKor 7,31), akkor a jövő természetesen hát
térbe szorul, és a világi feladatok nem lesznek különősebben süraetőek. Fel
vetődik a kérdés, hogy e keresztény alaptapasztalat csupán a kezdet tapaszta
lata volt-e, vagy lehet a tapasztalata mínden korban egyes keresztényeknek,
egy bizonyos részegyháznak (kisebb-nagyobb mérfékben), vagy némelykor akár
az egész egyháznak (miként a Jelenések könyve a végső időkkel kapcsolat
ban sejteti).

2. .Jézus fellépésében, majd halálában és feltámadásában elkezdődött az eszka
ton, és ez úgy hatott a hivőkre,mint egy kettős detonációjú robbanás: Jézus
felszólította tanítványait, akik követték őt, hogy hagyják el otthonukat, család
jukat, és mondjanak le egészen az anyagi javak kereséséről (Lk 9,57-62). A
húsvéti élmény azután nemcsak az őskeresztény "apostolokat és prófétákat" vál
toztatta egv -csapásra vándorprédikátorokká ("Wanderradikalismus"), hanem minden
egyes hivőben igen erős, személyes Krisztus-élményt váltott ki, minden hívőt

kapcsolatba hozott Jézussal, a feltámadt Megfeszítettel. a felmagasztalt Küriosz
szal és várva várt. "Emb~.rfiával", arninek hatására aztán igen könnye,", rela
tivizálódott mínden földi történés: "Élek, de már nem én élek, hanem Krisztus
él bennem" (Gal 2,20), "Én azonban nem akarok mással dicsekedni. mint Urunk,
Jézus Krisztus keresztjével. Altala keresztre szegezték nekem a világot, PS. en
gem is a világnak" (Gal 6,14). Mit számítanak ilyenkor az üldözések? "Örülje:..
tek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy' jutalomban részesültök
a mennvben" (Lk 6,23a). ,.Örü'jete1{:, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseí
ben" (IPt 4,13). A társadalmi iga7ságtalansáe;ok is relativizálódnak itt: "Ha rab
szolga vagy, és úgy nyertél hivatást, ne bánkódj miatta; még ha szabaddá Ie-
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hetnél is, maradj meg benne" (IKor 7,21; vö. Ef 6,5-9); Nyilvánvalóan l~
tezhet olyan Krísztus-élmény, amely riemhagy helyet a világért való eiköte
lezett munkálkodás és a "felszabaoltás teológiaja" számára. Az --egyháztörténet és
korunk tapasztalata egyaránt arra tanít bennünket,' hogy az Úr mínden korban
és minden országban úgy le tud foglalni magának --egy keresztényt; hogy az
emiatt mentesül minden Világi feladac alól, és, kizárólagos kötelessége az lesz;
hogy Krisztusnak és az ő szelgaratának éljen. A keleti egyházak sok míndent
tudnának erről mondani. Az egyház történeti, eredeti alapja az egyház alapja
marad Krisztus második eljöveceleíg,

3. Végül meg kell gondolni: Az első közösségek életük kezdeti, "embrionális"
szakaszában a "méhen belüli" introvertáltság állapotában .rnég jóformán alig
érintkeztek a küívilággal, és abban szinte semmilyen funkciót nem töltöttek be.
E csoportok "lélekkel eltelt" (~f 5,18) vallási közösségak voltak. A Lélek tapasz.
talása Ierogiarta őket, elsősorban önmagukkal 'foglalkoztak, etikájuk túlnyomó
részt közösségí etika volt. A világgal kapcsolatos magatartás kérdései még íde
gének voltak tőlük. "Rossz napok járnak ... Teljetek el lélekkel. Egymás közt
énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent éneket" (Ef 5,16.18b-19a) - efféle intel
mek határozták meg a közösségí életet. - A kérdés ismét az: Nem lehetségesek-e
az egyházban minden korban a Léleknek ilyen pünkösdi-karizmatikus kíáradásaí,
rninthogy az egyház távolról sem csupán hivatalos egyház? Nem kezdhétnek-e
újból búzogni rumden korban a kezdet mély forrásai?

Az előbbiekben (I, 1-3 alatt) háromszoros indoklását adtuk annak, hogy
miért hiányzik egészen az újszövetségi kor közösségelből a világért való fele
lősségvállalás. Talán nem kellett volna az eszkatologikus alaptapasztalatot éppen
"triadikusan" felosztani t jaz eszkatólogikusan közénk jövő Isten tapasztalatára,
Krisztus-élményre és a Lélek tapasztalására. De a bemutatott triadikus alap
tapasztalat minden korban az egyház megalapozó fundamentuma marad, e ta
pasztalat az egyházban mindig újból felbukkan, bizonyos korokban jobban meg
hasározza az egyházat, mint máskor, E tapasztalat olykor kegyelmi adománya
lehet helyi egyházaknak vagy nagyobb részegyházaknak is. Ha van jellegzetes·
dél-amerikai teológia (a "felszabadítás teológiája"), ha van "fekete teológia" (mely
most kezd kialakulni), akkor van talán valamilyen jellegzetes tapasztalatuk a ke
leti egyházaknak is, melyből eredeti teológia születik, olyan teológia, amely 
anyugatitól eltérően - valamilyen külőn Ielkíségben, külön képességben és kü
lön kegyelmi adományban gyökeredzik. És ebből talán - esetleg az érzékek
és lélek nagy szellemi sötétségében - megszületík majd valami, ami ismét na-
gyon közel kerül az ősegyház jelzett triadikus alaptapasztalatához. '

Vegyük szemügyre most már az ősegyház helyzetét - az ősegyház kétség
telenül otthona volt a lelki tapasztalásnak és a teológiai gondolkodásnak, már
csak azért is, mert címzettje volt a kezdeti, de rníndíg irányadó kínyllatkozta
tásnak.

II. A (kettős) külső megokolás

De az ősegyház külső helyzete is indokolja azt, hogy az újszövetségi iratok
hallgatnak a világért való felelősség kérdéseiről. Két - egymást feltételező "'
okot jelölhetünk meg, amelyek ezen a módon nem határozták meg és nem fog
ják meghatározni minden korban az egyház helyzetét. Az őskereszténység a ró
mai birodalomban egy olyan külső és külsőlegessé vált hatalmi gépezettel ta
lálta magát szemben, amely a kor legjobb szellemeinél - a dolgok dialektikája
következtében - a benső élet nagyfokú elmélyülését készítette elő. A keresz"
tény üzenet tehát (1) külső hatalmi intézményekbe ütközött, amelyek ugyanak
kor (2) kedveztek szellemi mélytendenciák kibontakozásának. Mint az óceánban,
úgy olykor a világtörténelemben is ellentétes irányú áramlatok helyezkednek el
egymás fölött. De a szítuácíó mindkét mozzanata azt mutatja, hogy az őskeresz

ténység hallgatása nemcsak jogosult, hanem felelős hallgatás volt: abban a kor"
ban ez volt a helyes válasz.

1. Az újszövetségi kor világát egy hatalmas totalitárius birodalom egyesí..
tette: politikailag imperialista módon, gazdaságilag pedig rabszolgatartó társada
lomként. Az összekapcsoló világnézet Róma Istennőjének és a császárnak domi·
nusac deus noster-ként való állami apoteózísa volt. A birodalomban élő emberek
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&onclolkodá$~t, értékeit és életrnóclját a keleti elemekkel átitatott hellenista
sz.in1u'~tizmus határozta meg. Azt a társadalomfeletti értékrendet. amelyre kötő

anyagként rnínden pluralista társadalomnak szüksége van, akkoriban a pogány
állarnvallás és a filozófiák szolgáltatták; az őskereszténységnek itt még keve
sebb szava lehetett, mint a zsidóságnak (melytől még nem is szakadt el egé
szen). Az első kéresztények számára csak a szorongattatás maradt, és az volt a
feladatuk, hogy közben szilárdan "kitartsanak Jézus tanusága mellett" (Jel 12,9).
"Ez a szantek állhatatosságának és hitének alapja" (Jel 13,10) - és ez volt a
helyzetnek megfelelő magatartási mód. De a totalitárius belső és külső hatalmi
viszonyoknak és környezett befolyásoknak ebben a közegében egészen irrealisz
tikus, egészen célszerűtlen és ezért erkölcstelen is lett volna bármilyen társa
dalmi vagy politikai fellépés a világban szétszórt, kicsiny és tehetetlen keresz
tény közösségak részéről.

2. Ezzel szemben célszerűnek látszott akkoriban, hogy a keresztények a ma
gánélet és a személyesség világában próbáljanak hatást kifejteni. Az Újszövetség
hellenista-római környezete - a természetes extravertáltság korszaka, valamint
II nagy politikai és technikai-gazdasági haladás kora után (az előbbit a görög
és a római klasszikus kor, az utóbbit a római császárság képviselte) - kezdett
mindínkább fogékonnyá válni arra, hogy új módon élje át a transzcendenciát és

. közben felfedezze az én belső, személyí értékeit: ez fejeződött ki (természetesen
csak egy kicsiny, de élénk szellemű elitnél) bizonyos szerzetesi mozgalmakban
és vándorprófétáik tanaiban, a mísztérium-vallások misztikus és filozófiai felis
meréseíben, az új platonizmus és a kibontakozó gnózis tanításában. Ilyen hall
gatók előtt, akik új módon keresték a transzcendenciával való kapcsolatot és
saját azonosságukat, érdemes volt a keresztény üzenetet míndig újból megfogal
mazni és számukra meghallhatóvá tenni. így színte magától alakult ki egy olyan
nyelv és olyan magatartás, amelyre határozottan a személyes bensőségesség

nyomta rá bélyegét és amely másodrangúnak tekintette a külső, világi feladato
kat. E szellemi-lelki szituáció is azt mutatja tehát, hogy ha az első kereszté
nyek hallgattak is a világért való ' felelősség. kérdéseiről, azért ez felelős maga
tartás volt, sőt e hallgatás az egyetlen, a helyzetnek megfelelő és a továbbha-
ladást elősegítő válasz volt. .

A történelem folyamán az egyház helyzete olykor-olykor nagyon hasonlóvá
vá.lhat az ősegyház helyzetéhez. Természetesen vallási közösségak csak akkor le
hetnek a "világ világossága" (vö. Mt 5,14), ha - a szenvedés vagy az elmélyült
szemlélődés által - az életnek olyan mélyrétegében élnek, malyben ismét von
zóak és megvilágosítóak lehetnek a kor kereső szellemei számára. Az önmagá
tól mind jobban elídegenedő llyugati emberiségen belül gyaníthatólag az egy
háznak is "el kell ídegenülníe", hogy a hallgatásban ismét rátalálhasson arra
az elhallgatott szóra, amely világosságot ad.

Az előbbiekben láttuk azokat a külső és belső okokat, amelyek érthetővé

teszik, -míért hallgatott az egyház a világért való felelősség kérdéseiről, és azt
is láttuk, hogy ez a hallgatás felelős hallgatás volt. E kérdés lezárásaképp még
rámutatunk arra, hogy az őskereszténységnek ez a hallgatása már önmagában
mily döntő fontosságú szolgálata volt a világnak.

-Eleinte bántónak és meghökkentőnek találtuk, hogy az ősegyház hallgatott a
világért való felelősség kérdéseiről. De vajon a hallgatás nem lehet már maga
is válasz? "Jézus nem válaszolt" Pilátus előtt (Jn 19,9), de ez míndenképpen
válasz volt. Az egyház leghangosabb szava míndíg is a vértanúk türelmes hall
gatása volt (vö. Jel. 6,10). Az egyház eszkatologikus létezése, ami imádásban és
eszkatologikus igehirdetésben nyilvánul meg és látszólag tagadása minden világi
feladatnak, az egyháznak önnön lényegéből fakadó hallgatása e íeladatokról: mínd
ez már önmagában válasz, az egyház szava a világhoz. E szükségszerű hallgatás
már önmagában beszédes hallgatás, mely sokat mond a világnak. Az egyház
eszkatologikus létezésével a történelmen és a világon túli valóságra irányítja az
ember tekintetét, ezáltal feloldozó, az ideológiáktól megszabadító hatása van, á.
világot megfosztja szakrális jellegétől és önállósítja profán rnívoltában, nehogy
a világ rníndig újból önmagát abszolutízálja és önmaga körül forogjon. Amióta
létezik az egyház a világban, azóta az emberi társadalom, az ember nem teheti
önmagát nundennek mértékévé. Erről tanúskodni - esetleg, vértanúk médjára.
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épp a hallgatással -, és ezt míndíg újból i világossá tenní, .ez az egyháznak
rnint egyháznak a legnagyobb szolgálata, legfontósabb "közreműködéSe", legfonto
sabb "világi feladata" (és ez semmiképpen sincs ellentétben az egyes kereszté
nyek világi hivatalával és esetleges világi feladatával). Nem kell-e tehát azt
mondanunk, hogy amikor az őskereszténység a helyzetnek megfelelően és felelős

módon hallgatott a világ alakításának kérdéseiről, akkor ezzel nagy szelgálatot
tett az emberiségnek? Itt meg kell gondolnunk: a történelem folyamán míndig új
ból előfordulhat, hogy egyes keresztényeknek, keresztények csoportjainak és rész
egyházaknak éppen ez az őskeresztény "hallgatás" lesz a feladata. Ebben az ér
telemben talán az egész egyetemes egyház egyre inkább azzá az egyházzá lesz,
amely néma imádatban keresi Urát. Az új nap míndíg is az éjszaka hallgatá
sából született, Az új nap világossága pedig mindig Keletről jön - a jövőben

talán épp az imádásba és vezeklésbe merülő keleti egyházakból ?

II. r é s z
AZ ÚJSZöVETSÉG ELHALLGATOTT VALASZAl ARRA A KÉRDÉSRE, HOGY

MIBEN ALL A VILAGÉRT VALO KERESZTÉNY FELELŰSSÉG

Tanulmányunk I. részéből kiderült: az egyháznak mínt egyháznak, mint
'egésznek, tehát mint hivatalos egyháznak - mely Isten népét mínt egészet rep
rezentálja - legfontosabb "világi feladata" abban áll, hogy [elszerűen és reáli
san - a világban való puszta léte által - nyitottá tegye a világot Isten és a
tőle származó jövő iránt. De ezt a feladatot az egyes "világi keresztény" is kap
hatja oly kizárólagos feladatként, hogy számára ebben a világban már nem is
lesz fontosabb feladat, mint ez. És jóllehet az ősegyháznak a világgal kapcsola
tos magatartás kérdéseiről való hallgatása már önmagában is fontos válasz volt,
azért még jobban bele kell hallgatnunk ebbe a csendbe, hogy "összeszedett hall
gatásként" nem tartalmaz-e olyan válaszokat, amelyek - mínt szavak a csend
ből - ezen felül is mondanak nekünk valamit. At kell kutatnunk az Újszövet
séget, nincsenek-e benne a világért való _keresztény felelősség kérdésével össze
függő utalások és célzásnk, elhallgatott válaszok és világos ösztönzések. Itt val
latóra kell fognunk (I.) az Újszövetség igehirdetését, kiváltképpen annak a· "nyil
váncssággal való kapcsolatát" és (II.) a szeretet újszövetségi parancsát, kivált
képpen annak "nyitottságát".

I. Az újszövetségi igehirdetés kapcsolata a nyilvánossággal

Az újszövetségi igehirdetés - mint láttuk - míndenestül eszkatologikus: az
Újszövetség Isten végső tettét hirdeti ki, amely véget vet a világnak és a tör
ténelemnek, és ugyanakkor át is alakítja azokat Krisztusban. Ez a végső tör
ténés Isten tetteként jövőbeli (és a másvilághoz tartozik), de' ez a "jövő már
elkezdődött" (ebben a világban), és a jelenben következik be (mint állandó kap
csolat a másvilág és evilág között).

Istennek ez az eszkatologikus cselekvése, mely Krisztus által a Szentlélek
ben megy végbe, az eszkatologikus üdvösséget ajánlja fel; e cselekvés antropo
lógiailag elsősorban az egyes emberre irányul, de az embert társadalmi, sőt koz
rníkus lénynek tekinti. Ezért kapcsolatban van a társadalommal és a nyilvános
sággal, noha a földi haladást egyértelműen meg kell különböztetni Isten orszá
gának növekedésétől. Kérdésünk tehát, hogy miben áll az egyháznak (és a ke
resztényeknek) a világért való felelőssége, ebből a szempontból nézve így hang
zik: magában foglalja-e az eszkatologikus üdvösség az ember személyes, társa
dalmi és földi-teremtményi értelemben vett jólétét is? És: feladata-e .az egy
háznak és a keresztényeknek, hogy közremúködjenek a földi jólétnek: az antro
pológiai, társadalmi és kozrníkus jólétnek a megvalósításában ?

Az eszkatologikus igehirdetésnek kettős "haszna" van a világért való elkö
telezett, társadalmi cselekvés szempontjából: (1) ösztönzi és irányítja is bizo
nyos módon a társadalmi tevékenységet; (2) lehetővé tesz társadalmilag haté
kony "utópiákat".

1. Az eszkatologikus üzenet mint a társadalmi tevékenys~g pszt6nz6je és irányttije.
Az eszkatologikus igehirdetés az újszövetségi korban bámulatos módon míndíg al-
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lialmaZkodik a mindenkori hallgatóság ' megértési horizontjához és vílágképéhez,
és ezért nagYon sokféle formában lép a nyilvánosság elé. Az Istentől jövő üd
vösséget a legkülönbözőbb szójátékok, fogalomkörök és szemléltető képek segít
ségével lehet kifejezni. A következőkben az igehirdetésnek csupán hét, az Új
szövetségben központi jelentóségű típusát említjük meg, hogy e példákon be
mutassuk, hogyan és mílyen jogon tekinthetők ezek az igehirdetési típusok olyan

-üzenetnek, amely az embert a világért való munkálkodásra szólítja fel.

a) Jézus az eszkatologikus üdvösség-üzenetet lsten uralmaként és országaként
(bazile~a-ként) hirdeti. Az' Isten országa elsősorban minden egyes ember üdvös
ségét és megmentését jelenti, de magában foglalja Izrael összegyűjtését és az

'embertség célbaérését is, egy új földön, amely egyben az új ég is lesz.
Isten uralma és országa Isten új teremtéseként és nem az ember evilági mű

veként érkezik el; szígorúan véve Isbn országát nem lehet "építeni". Jézus
eszkatológiára gondol, nem futurológiára. Tudatosan elhatárolja magát a farizeu
soktól, akik azt gondolták, erkölcsi megújulással és a törvény megtartásával elő

.segíthetik Isten uralmát, és még inkább a zelótáktól, akik fegyvert fogtak, hogy
lsten uralmát előkészítsék. Ha a Bazileia eljövetele vigaszt nyújt a szegények
nek, az éhezőknek és a síróknak (Lk 6,20k), és szabadulást hoz a foglyoknak
(Lk 4,18); ha Jézus működésének eredményeképp a vakok látnak, a sánták jár
nak, a süketek hallanak és a halottak feltámadnak (Lk 7,22), akkor ezek a ba
zileia kezdetének hatékony és reális jelei (Lk 10,9; vö. 10,23k), amelyek félre
érthetetlenül hirdetik, hogy Isten nem akarja az emberi szenvedést. Jézus egy
házának a "szeretet ilyen jeleit" kell utánoznia. És ezeket minden keresztény
nek úgy kell felfognia, mínt felszólítást arra, hogy az ilyen szenvedéssel, ameny
nyire csak tud, szálljon szembe (lásd alább).

b) Jézus igehirdetésében, mely Isten uralmának közeledéséről szól, kifeje
.zést kap (vö. Lk 22,20 illetve IKor 11,25) az Oszövetség nagy reménye, hogy
lsten "új szövetséget" köt népével (vö. Jer 31,31-34; Ez 26,21-;38 és máshol),
törvényét az emberek szívébe írja, s ezért a jövőben nem lesznek intézmények,
hanem az emberek - mindenfajta egyházi és· állami intézmény nélkül - tiszta
.kőzösséget alkotnak majd Istenben. Az ószövetségi próféták - többé-kevésbé
utópikus módon - azt remélték, hogy ez a jövő már itt a földön meg fog va
lósulni; az újszövetségi iratok a kozmosz és az emberi világ elmúlásával kije
lölt határvonalon túl,' az eszkatonban látják megvalósulni azt, ami itt a földön
fantasztikusnak látszik. Ezek - az intézmények és berendezkedések elhalására
vonatkozó - eszkatologikus ígéretek arra szólíthatják fel a keresztényeket, hogy
karizmatikus módon már itt a földön kezdjenek hozzá ehhez szeretetben és alá-
zatban: "Ti ne hívassátok magatokat rabbinak Atyának se szólítsatok senkit
a földön... tanítónak se hívassátok magatokat " (M) 23,8 kk): "Aki nagyobb
-közületek, az a szolgátok lesz" (Mt 23,11 és a párhuzamos helyek). Ezek az in
tézményellenes eszmények ma kétségtelenül világszerte tapasztalható igényeket

'f-ej,eznek ki és összhangban vannak az emberiesség szükségleteível is, - de vi
gyázzunk arra, hogy mindsn rendnek az alázatos szeretetben való "aláásása" ne
tegyen bennünket rajongokká és ne feledkezzünk meg- a történelmi helyzetről!

c) Az eszkatologikus igehirdetés szólhat arról, hogy Isten eszkatologikus, de
még itt a földön, a. történelemben vándorló népe a "szentek egyességévé" lesz
(és már most is az). "Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az
Isten lesz velük." (Jel 21,3b) Allapotukat az asztalközösség képével (például
Mt 22,1-10 és máshol) vagy a "jövendő városának" (vö. Zsid 13,14), az új
földön felépülő "új Jeruzsálemnek" a "politikai" képével lehet szemléltetni: "A
városnak nincs szüksége sem napra, sem holdra, hogy világítsanak, mert az Is
ten dicsősége ragyogja be, világossága pedig a Bárány" (Jel 21,23). "Kapuit nem
Zárják be' soha, hisz ott nincs éjszaka" (Jel 21,25). - Alighanem a "szentek
egyessége" (communio sanctorum)' az a jövőkép, amely leginkább ösztönözheti és
serkentheti a mai keresztényeknek a világért való munkálkodását (lásd alább),
annál is inkább, rnert az "osztály nélküli társadalom" marxista "utópiája" ugyan
ennek szekularizált formája, úgyhogy éppen itt nyílhat alkalom - talán az
ellentmondás rniatt - tárgyszerű díalógusra,

,~ d)' Az 'újszövetség! j'övo kIfejezhető az' üdvösség (szótéria) meghirdetéseként
is; Ez a szó az 'antik ember '- mínd a zsidók, mind a hellenisták - számára igen
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sokféle jelentésselterhelt. Igaz ugyan, hogy' "az újszövetségí: st 6 té r lá Jiein
földi 'vtszonyokra vonatkozik ....". De "amit a' görögök sóvárogva elképzeltek az
aranykorról. amit a zsidó reménység a Messiás ... földi megjelenésétől várt.· az
... egy új teremtésben valóságga lesz". Noha az Újszövetség szóhasználata egész
-határozottan az Istennel való új közösségre utal, azért az 'Újszövetség az' egész
összefüggésében gondolkodik, s szemlélete antropológiai, társadalmi és kozmíkus,
- Az eszkatologikus üdvösségben benne foglaltatik a földi jólét. Ez természe
tesen nem tekinthető a fogyasztói társadalom gondolkodásának megfelelő "arany
kornak", amely mindig utópia lesz a földön, mert: "Szegények mindíg vannak
veletek" (Jn 12;8). De az eszkatologikus igehirdetés azt állítja, hogy Isten .az
egész ember üdvösséget akarja, tehát elvárja a kereszténytől a jólétet teremtő

tevékenységet is, feltéve, hogy a keresztény ezt a tevék~nységet nem ahszolutí
zálja, nem tartja végsönek, és nem helyezi mindenek fölébe.

e) Az eszkatologikus üdvösség kifejezhető egy, az előbbihez igen közel álló
képzet: a "békesség" képzete segitségével, vagyis kifejezhető az Istennel való
kiengesztelődés állapotaként, tehát "az egész ember épségeként. mely végső so
ron eszkatologikus fogalom"..

f) A kései Szent Pál-i levelek a szótéríológtát kiváltképp érvényes módon
'Isten megigazultságot eredményező tetteként (dikaiószisz, dikaioun) gondolja el,
amely létrehozza az "Istenbe!! való megígazultságot" (dikaioszűné theou). Ez két
ségtelenül Isten ereje és adománya, elsősorban minden egyes embernek, - de
nemcsak ez. Éppen E. Kasemann nyomán mutatták ki a tanítványai, hogy e
fogalmat (szociológiailag) Isten szövetségí hűsége alapján is meg lehet érteni,
éppen mint Isten hűségét a teremtéséhez. - Az a keresztény, akit Isten meg
igazulttá tett, minden bizonnyal küzdení . fog a világban az igazságosságért. D~

minden földi igazságosság míndig csak gyenge utánzata lesz Isten tettének és
adományának.

g) A Szerit Pál-i megigazulás-teológia alapján (mely sohasem hiányozhat és
sohasem merülhet feledésbe!) az eszkatologikus igehirdetést manapság szívesen
azonosítják - elsősorban a dél-amerikai felszabadítás-teológia képviselői - a
;,szabadságra való felszabadítással" (Gal 5,1). Ki lehet mutatni: Szent Pálnál a
felszabadulás először is (pozitív értelemben) mindíg szabaddá válás Isten és a
felebarátunk számára (a szeretetben), és csak másodsorban az egyes ember fel
szabadulása (negatív értelemben) a bűn hatalma a161, azután (társadalmi vonat:"
kozásban) a törvény és a világ elemeinek hatalma a161, végül pedig a teremt
ményi mulandóság és a halál hatalma alól, A földi, társadalmi szabadság csak
halvány visszfénye a "törvény alóli felszabadulásnak", ráadásul ez semmikép
pen sem az egész szabadság, mert a bún hatalmának és a rnulandóságnak való
alávetettség jóval több szenvedést hoz a világra. '

Az eszkatologikus üzenetet hét alapvető nyelvi alakban vettük szemügyre.
Isten országának, az új szövetségnek, a szentek egyességének. az üdvösségnek,
a békességnek, amegigazulásnak és a felszabadulásnak -a meghirdetéseként. Ez
az üzenet mindezekben az alakokban tartalmazott valamilyen nyilvános: társa
dalmi- és teremtményi-világmegváltoztató ígéretet. De a világmegváltoztatás mín
den földi-emberi formája csak az analógia viszonyában van Isten eszkatologikus
művével, tehát Isten eszkatologikus cselekvése és adománya csak áttételesen . ad
hat ösztönzést és irányítást számára. Nem vitatható, hogy a világért való földi
felelősségvállalásnál az ember biztatva érezheti magát Isten eszkatologikus cse
lekvésétől: Isten eszkatologikus cselekvése és adománya ugyanis csak a földi
jólét analóg fogalmaival fejezhető ki, s ez bizonyos összefüggést fejez 'ki. De az
egyház és a világi hivő közvetlenül sohasem olvashat ki tartalmi útmutatáso
kat, programokat és cselekvési modelleket a világi szolgálathoz, ezért a ke
reszténynek társadalmi tevékenységében vállalnia kell a történelmi kockázatot
(még ha I;\Z egyház etikai útmutatásai és Isten népének megszívlelendő törté
nelmi tapasztalatai nyújthatnak is némi segítséget).

Az eszkatologikus üzenetet a fentiekben jelzett analóg volta miatt mínden
nyelven, mínden nép körében, minden kultúrában és társadalmi rendszerberi le
het hirdetni, mert mindig megmarad eszkatologikus üzenetnek, amely "mást
jelent", de amely nincs ellentétben semmilyen igaz földi ígyakezettel. . hanem
minden társadalmi rendnek csak hasznára válhat Ez ném valamilyen "harina-

si7



dtk út" két másik társadalmi rendszer mellett, nem ul "konvergencia-elmélet",
hanem magasabb síkon történő lelki-eszkatologikus erőkifejtés - az egyház vol
taképpeni feladata.

·2. Az eszkatologikus 'üzenet mint evilági utópiák "szülőanyja". Az eszkatologikus
üzenetnek nemcsak' lehetséges földi: társadalmi célkitűzésekhez van köze, amint
1,1 alatt láttuk; az eszkatológia "szülőanyja" lehet utópiáknak is.

a) AZ "utópiáknak" - mint ahogy általánosan elismerik - nagy társadalmi
jelentőségük. lehet: irányítói lehetnek a tevékenységnek, vagy lehetnek félreve
zetőek. Az utópiák -'a futurológiai előrejelzésektől eltérően - nem azt mond
ják meg, mí lesz, hanem hogy minek kellene lennie a jövőben és a jelenben; az
utópiák nem a rfuturológiai kutatás eredményei, amely tanulva a múltból és a
jelenből tudományos értelemben egzakt kijelentéseket próbál tenni a jövőbeli

fejlődésről. Az utópiák ideális látásból származnak.
Az ember földi jólétének megteremtésére irányuló átfogó mozgalmak szíve

sen vetítenek maguk elé utópikus [övőképeket. Az eszkatologikus üzenet pedig
a maga részéről, ha földi érdeklődéssel faggat ják, földi tükörképek gyanánt utó
piákat hoz létre önmagából, amelyek természetesen a mindenkori földi szituációt
és kérdésfelvetést tükröző fogalmi köntösbe vannak öltöztetve. Az eszkatológia
tehát utópiák "szülőanyja", a magot pedig, amellyel az utópiákat "nemzik", a
történelmi-társadalmi helyzet vágyképzetei alkotják.

b) A történelemben utópiák gyakran nagyon hatásosak voltak. Gondoljunk
csak a Krisztus előtti időkből Platón ideális "Allamára", mely nem tagadhatja
az ideatanból való eredetét. Sok ószövetségi utópia, mínt például az "új szövet
ség" utópiája, már tele van .eszkatologlkus reménységgel. Szent Agoston láto
mása a földön megvalósuló civitas Dei-ről az egész középkort meghatározta (ha
bár ebbe belekeveredtek az ószövetségi Dávid-féle király-ideológia illetve az evi
lági messlás-utópia bizonyos elemei is). Az újkor kezdetén ott van Morus Tamás
Utóptája. A nyugati termelő és fogyasztó társadalom utópiaja - malyhez hoz
zátartozík a "szabadsággal való visszaélés" és az a "magatart'ásmód .. _, melyet
nem fegyelmez az erkölcs" - szemmel láthatóan megrontja a földet, mínt ahogy
II. János Pál pápa első enciklikájában erre nyomatékosan felhív ta a figyelmet
(uo.). Az "osztály nélküli társadalom" valamiképpen rokonságban van az em
beriség szolidárissá vált és egységesült családjának keresztény utópiáiával, amely
egységnek "szentsége és eszköze" az egyház (lásd alább). .

Létezik-e hát napjainkban társadalmilag hatékony "keresztény" utópia is?
Nem nehéz megjelölni egy ilyen földi utópiát, amely az eszkatologikus remény
ségből származik és napjainkban míndenütt benne él Isten népében - mégpe
dig oly elevenen, hogy meghatározza a II. vatikáni zsinat dokumentumait, va
lamint a püspöki szinodusoknak és a pápai enciklikáknak fent említett meg
állapításait (amire itt nem térhetünk ki részleteiben), Ennek az utópiának a szer
vező középpontja a "szentek egyességének" eszkatologikus reménye: ez az Isten
nel és egymással való egység azon a határvonalon túl valósul meg, amit az em
ber és a kozmosz vége jelent, és ennek mintájára képzelik el az emberiségnek
napjainkban mindinkább egységesülő családját.. Az emberiségnek ezt a családját
nemcsak a társadalmi fejlődés céljaként képzelik el, hanem ugyanakkor - két
ségtelenül Teilhard de Chardin hatására - a kozmikus fejlődés céljaként és a
teremtés isteni. tervének betetőzéseként is: az emberiség családjának az a ren
deltetése, 110gy (a halálon és a világ elmúlásán keresztül) átalakuljon a "szen
tek egyességévé" Isten boldogító, örök szeretetében. Egyelőre az egyház - amely
kicsiny, szegény és tehetetlen közösségekben szét van szórva minden nép, föld
rész és társadalmi rendszer között - az emberiség egysége szentségének (vagy
íelének) és eszközének tekinti magát.

Az emberiség fejlődésének ez az ideális képe magában foglalja az egyház
ideális képét, mely szerint az egyház békülékeny, kollegiális, tanácsok által
egyesített "testvéri közösség" kell hogy legyen, melyben minden struktura és
hivatal "szolgálattá", a testvéri szeretet megnyilvánulásává alakul át. igy aztán
az egyház jele és eszköze is lehet az emberiség pluralista, de egységes család
jának. Persze, fölvázolható egy olyan újszövetségi apokaliptika is, amely földi
-futurQlógiai vonatkozásban kevésbé optimista jövőképet vetít elénk. Minden
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utópil1 helyesbítésre szorul, végső soron éppea a~ *jszöve1;&égi ir~tok alapján. A
"szentelt egyességének" mint eszkatologikus v~lóságnak a létrejöttében az egy
ház talán nemcsak a. megtrágyázott táptalaj szerepét tölti be; alteresztények
talán az elvetett, beboronált, elhaló búzaszemek (vö. Jn 12,24), akik már aligha
lehetnek képesek arra, hogy szentségí vagy instrumentális módon cselekedjenek
világi felelősséggel egy olyan világban, amely a Jelenések könyve szerint az
Antikrisztusnak uralma alatt áll; az egyház - halála által - csak a másvi
lági communio sanctorum-nak szentsége és eszköze. Jel 12,11 szerint a győzel
met "a Bárány vére és (a mártirok) tanúságának szava" hozza meg.

U. A szeretet újszövetségi parancsának "nyitottsága"

Szent Pál szerínt az Újszövetség erkölcsi követelményeit és útmutatásait
"Krisztus törvénye" foglalja össze (Gal 6,2; vö. IKor 9,21). Már "Mózes törvé
nyének" középpontjában is az istenszeretet (Lev 19,18) és a - bámulatosan ma
gas társadalmi követelményeket támasztó - felebaráti szerétet állott. Az Újszö
vetség felfogása szerint a Tóra "Krisztus törvényében" a szeretet parancsára
összpontosul és erre irányul. Kérdésünkkel tehát - a világért való felelősség

kérdésével - a szeretet újszövetségi parancsához kell fordulnunk. Az újszövet
ségi iratok viszont a szeretet parancsát (l) Krisztus példájából és (2) igéjéből

olvassák ki.

l. lsten Fiának magatartása mint példa.

a) A magatartás mértékadó mintája Szent Pál szerínt a preegzisztens Fiú
magatartása (Róm 1,3; vö. Kol 1,15kk), aki szeretetét az emberré Ievéssel és vé
gül a kereszthalállal, a halált. is vállaló szolgálatával (vö. Mk 10,45) mutatta
meg. Ezt a magatartást Fil 2,6kk igen találóan úgy jellemzi, mint egy olyan
személynek a "kiüresedését" (kenózis) és "lealacsonyodását" (tapeinósis), aki
"egyenlő Istennel". Védtelen és engedelmes volt haláláig, mely egy keresztre
feszített lázadó halála volt. Itt van előttünk a szerétetnek és az "értünk" (Lk
22,19), "sokakért" (Mk 10,45) vállalt szolgálatnak a példája, amelyben a legma
gasabb rendű és a legnagyobb hatású ezeretet nyilvánul meg - ez tehát .ma
gasan felette áll annak a szeretetnek, amely a "világért való ~~kötelezett mun
kálkodásban" fejeződik ki. Jézus halálában egy olyan szeretet, egy olyan, máso
kért (hüper) végzett szótéríológiai szolgálat válik láthatóvá, amely túl van az
erőszak és az erőszakmentesség kérdésén.. Ez a szolgálat a szenvedés alakjában
kieszközölheti a bűnbocsánatot és az üdvösséget, de aligha értelmezhető tár
sadalmi akciók vagy éppen erőszakos forradalmak modelljeként.

b) Jézus szelgalata (Lk 22,27) a halál vállalásában éri el csúcspontját (Mk
10,45). A 'bűnösök iránt tanúsított magatartása (vö. Mk 2,15kk; Lk 7,37k; 19,7 és
máshol) nem tekinthető társadalmi tiltakozó mozgalmak míntaképének, de csak
ugyan példaképe a szaretet megvalósításának. Amikor Jézus valamennyi uralkodó
irányzattal összeütközésbe kerül a népén belül, akkor ez Izraelben "egyházon
belüli" összeütközés marad; ezek az összeütközésektehát aligha tekinthetők tár
sadalornkritikaí programok és politikai akciók paradigmájának. Meg kell te
hát maradnunk a fenti megállapításnál, hogy az egyháznak mint egyháznak Jé
zus nem mutatott példát a világi tevékenységre és az elkötelezett társadalmi
cselekvésre.

Másképp áll a dolog J ézu8 gyógyításaival és ördögűzéseivel: ezeket eszka
tologikus jelekként kell felfogni (vö. Lk 10,23k; 11,20), amelyek azt fejezik ki,
hogy Isten nem akarja a szenvedést és eszkatologikus módon meg fogja szüntetni
(lásd fent az I,la pontot). A kenyérszaporítást is lehet jelszerűen így értel
mezni. (vö. Mk 6,32-44 és a párhuzamos helyek): Isten nem akarja a világban
az éhezést, mindenkit jól akar lakatní (vö. Lk 6,20). - Mivel Jézus apostolait
is elküldte, hogy ilyen jeleket mutassanak (vö. Lk 10,9), az egyháznak is ugyan
ez a feladata. Ámde Jézus nem a fejlődésben elmaradottak "segélyezője" vagy
a hátrányos helyzetűek "szociális gondozója" volt, hanem alkalmilag mutatott
"jeleket", s ezért az az egyháznak sem lehet a fő feladata. "S nem is tehetett
ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel" (Mk 6,5). A
fejlődésben elmaradottak segélyezése világi, társadalmi feladat, és rendes körül
mények között nem az egyház dolga (kivéve azt az esetet, ha a segélynyújtás
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bizonyos kivételes helyzetekben ténylegesen a karitatfVjel' szerepét tölti beJ.
Másképp ,áll á dolog azonban az egyház . rníndig alkalmi - mert a "felebará
tunkra" irányuló - karítatív munkájával : a karítatív munka mindíg "in genere
signi", míndig a jel fogalmába tartozik. '
, Itt ismét világossá válik az egyház feladatának (illetve az egyházat hiva
talosan képviselő személyek feladatának) és a világi keresztények feladatának
megkülönböztetése: ami nem feladata az egyháznak és hivatalos képviselőinek,

az kötelessége lehet olyan keresztényéknek és keresztény csoportoknak, amelyek
nek a világi hivatala éppenséggel világi felelősséggel járó társadalmi szerétet
szolgálatot követel tőlük.

2. A szeretet parancsából származó ö$ztönzések és következtetések. Az Újszö
vetség útmutatásai a szeretet parancsában összpontosulnak és erre irányulnak,
mégpedig olyannyira, hogy ennek megtartása fontos ösztönzője lehét a társa
dalmi tevékenységnek és a világért való elkötelezett cselekvésnek, és tárgysze
rűen a legmegfelelőbben itt lehet beiktatni - az Újszövetség példájának meg
felelően - az ezzel kapcsolatos követelményeket. Megismertük ugyan azokat a
külső és belső okokat, amelyek következtében az őskeresztényeknél a szeretet
elsősorban a keresztény közösségen belüli "testvéri szeretetként", s talán még
"jószomszédi víszonyként" és "vendégszeretetként" nyilvánult meg. Arnde rá le
het mutatni a keresztény szerétetfelfogás ama következményeire, amelyek e sze
rétet példátlan "nyitottságáról" tanúskodnak és azt. sejtetik, hogy ennek a sze
rétetnek meg kell nyílnia a világban és a társadalomban is. A keresztény sze
retet négy mozzanata különös figyelmet érdemel.

a) A szeretet új horizontot kap attól,' hogy Jézus a "felebarát" fogalmának
mínden leszűkítő értelmezését elutasítja:

(1.) A felebaráti szeretetet "átalakítja" Jézus új fajta kérdésfelvetése: "Mit
gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe
került?" (Lk 10,36), Az a szükséget szenvedő ember a felebarátom, akihez segítő

szándékkal közeledem. A meghatározás a cselekvés szubjektumához igazodik. ·Itt
egyáltalán nincs semmiféle megszorítás, ami a "felebarát" fogalmát a családra, a
szomszédságra, a népre, a közösségre stb. szűkítené le.

(2.) A keresztény döntés feltétlenül míndíg a szolidaritás vállalása aszük·
séget szenvedőkkel. Egyedül ez határozza meg a szeretet cselekedetét, A keresz
tény nem hagyhatja, hogy 'bárki is túlszárnyalja az igazságtalanság és a szükség
megszüntetéséért folyó küzdelemben.

(3.) És a keresztény szeretet oly erős, hogy akkor sem kell semmiféle "ellen
séget", kreálnia magának, ha "osztályharcos módon" a szükségat szenvedőkkel való
szolidaritást választja. Sőt, ellenkezőleg: az ellenség szeretete sajátosan keresz
tény parancsolat (vö. Lk 6,27-35).

b) A szeretet "filantróp"; mindenkit szeret, akinek emberi ábrázata van (vö.
Róm 12,17.21), mivel Isten is "emberszerető" Isten (Tit 3,4), aki egyformán sze
ret mindenkit (vö. ApCsel 28,2). Ennek a filantróp szeretetnek a fényében ra
gyog fel mínden antropológiailag megalapozott érték (vö. Fil 3,8; Róm 1,19kk:
2,14k).

c) Az őskeresztény felebaráti szerétet - és ezt jól meg kell. jegyezni - egy
általán nem volt intézményellenes. Mivel a felebarátunk mindlg konkrét ember,
a személyes felebaráti szerétet cselekedetekben, funkciókban, szolgátatokban, ín
tézményekben és szervezetekben "testesül meg". Míndig újból és újból felvető

dött a kérdés: hogyan sikerült az őskeresztény közösségeknek oly rövid idő alatt
az egész akkor ismert világon elterjeszteni a keresztény hitet, hogyan válhattak ti
Konstantin-féle birodalom meghatározó szakrális jelenségévé és hogyan jöhetett
létre belőlük a középkorí birodalmi egyház? Mindez nem lett volna lehetséges,
ha igehirdetésüknek .és tanításuknak nem lettek volna egyetemes társadalmi kö
vetkezményei (amint erre rámutattunk). Ez akkor sem lett volna lehetséges, ha
az egyház szoclológíai szerkezete nem lett volna képes alkalmazkodásra, vagy
na az egyház Intézményellenes lett' volna (rnint például a gnosztikus rnozgalom).

Az újszövetségíi.kor közösségel "családi egyházak" (iKor 16,15; Róm 16,1),
,;testvéri közösségek" .voltak, amelyekben a tagok testvériesen törődtek egymás
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minden gondjával-bajával, És gond volt is bőven egy olyan környezetben, amely
még nem tanulta meg a kereszténységtől, mi a "jóléti állam", és amely az ál
lami segítségnyújtás semmilyen fajtáját nem ismerte. A közösségak konkrét éle
tüket "családi egyházakban" vagy - ahogy ma mondanánk - "bázis közössé
gekként" vagy "családi közösségekként" élték (egy-egy ilyen közösségben mintegy
40 keresztény gyűlhetett össze az eucharisztia ünneplésére).

Jézus arra szólította fel tanítványait, hogy hagyjanak fel kereső foglalkozá
sukkal. és azt tanította nekik, hogy Isten gondviseléséből éljenek, mint a mezők
líuomaí, az ég madarai (Lk 12,2-12; vö. 10,4) és a szegény özvegy (Mk 12,4F-44).
A gazdag ifjúnak adott tanács (Mk 10,16-22) tovább' visszhangzott a keresztény
közösségban (vö. Lk- 12,33; 14,33).· Az Apostolok cselekedeteiben található meg
jegyzés - "egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, míndenük közös volt"
(ApCsel 4,32) - talán stilizált és eszményített képet, fest. De a közösségben
kétségtelenül voltak olyanok, akik nagyvonalúan eladták földjüket és vagyonu
kat (ApCsel 4,34kk; 5,1). Volt közössegí pénztár is (ApCsel 4,35; 5,2; vö. Jn
12,6; 13,29): a depositum Christi, s .korán kialakult a rászorulók támogatására a
szabályszerű "asztali szolgálat" is (vö. ApCsel 6,1-6; vö. IKor 1l,20-34f. A
testvéri közösségekben és a családi közösségekben megvoltak a segítségnyújtásnak
(IKor 12,28) és a "szolgálatoknak" (IKor 16,15; Róm 16,1) különféle formái, ame
lyek egyre erősebben intézményesedtek (Róm 12,7; 1Pt 4,11). Szent Pál említést
tesz azokról, akik "jótékonykodnak" és "irgalmasságot gyakorolnak" '(Róm 12,8),
gondoskodnak az özvegyekről, végül beszel "diakónusokról" (Fil 1,1; 1Tim 3,8.12).
Ebben az összefüggésben kell emlékeztetnünk a Jeruzsálem részére történt, jól
rnegszervezett gyűjtésekről (vö. 2Kor 8,1:-15 és máshol).

d) Jézusnak és. az őskeresztény :prédikátoroknak a figyelmeztetései gyakran
éles társadalombírálatot tartalmaznak: lásd a Lukácsnál található fenyegetéseket
(Lk 6,24kk), vö. még Lk 10,30-35; 16,19-31; Mt 6,24 és IKor 1l,2Dkk. 23-34;
Lk 12,16-21; Jak 2,1-26; 5,1-6. Ezért nemcsak a keresztényeknek, hanem az
egyházi hivatalviselőknek is (akik beszélhetnek az egyház nevében) kötelességük
prófétai módon leleplezni a visszás társadalmi állapotokat és állást foglalni az
elnyomottak mellett, mint ahogy Isten nevében már az ószövetségi prófétáknak
is ezt kellett tenniük.' "

Végezetül célszerű lesz vizsgálódásunk két eredményét újból hangsúlyoznunk:

1. Az egyháznak és igehirdetésének voltaképpeni és elsődleges feladata az
eszkatologikus üdvösség jelenvalóvá tétele. Ez a "világtól idegen" szolgálat a
leghasznosabb szolgálat, amit az egyház a' világért tehet. Az egyház segítségére
van a világnak abban, hogy világi módon értelmezze önmagát és feladatait;
hogy megszabaduljon a hamis abszolutizálások és ideológiák uralma alól, hogy
relatívizárja önmagát és feloldja "én-rögződéseit" (vö. I. rész, I-II.).

2. Az egész egyház, részegyházak és egyes keresztények - akár a lelkiisme
retük parancsának, akár a körűlmények felszólításának engedelmeskedve - mín
dig újból és újból kaphatják azt a feladatot, hogy eszkatologikus reménységben,
Krisztussal közösségben és lelki elmélyülésben a belső megújulást előnyben ré
szesítsék minden vllágí feladattal szemben (vö. I. rész, I-IL).

XXIII. János pápa 1962-ben a II. vatikáni zsinatot igen határozottan az
aggiornamento követelményével nyitotta meg. Úgy véljük, ma inkább "az elide
genedés ál tal történő megújulást" kellene :hangsúlyoznunk: az egyház és a ke
résztények legsürgősebb feladata a saját lelki elmélyülésüle és megújuíásuk, Je
lenleg nincs fontosabb szolgálat, amit a világnak tehetnénk, mínt a "világtól
való elforduláson" alapuló, imádattal teli istenszeretet és önfeláldozó felebaráti
szaretet. Ez az "elfordulás a világtól" összhangban van az evangéliumi tanácsok
kal: "Az idő rövid, azért akinek van felesége, éljen úgy, míntha nem volna;
aki sír, mintha nem sírna; aki örül, mintha nem örülne; aki vásárol, míntha
meg sem tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük"
(IKor: 7,29..,..31). Ehhez adjon nekünk segítséget a pünkösdi Lélek!

(ENDREFFY ZOLTAN fordítása)
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