
ként kezdte, és Florenszkij hatására fordult a pravoszláviához, a hagyomány
"elegendő" bölcseleti megalapozására törekedve. Florenszkij egyébként kifejezte az
értelmiségi elit egy részének ábrándjait is. A szakrális jövőt tételezte attól a káprázat
tól vezetve, hogy a hit folyamatos győzelme a lélekben belátható időn belül egy meg
újult szellemi öntudatig fokozódik, az Isteni teremtmény pedig, mint eredeti és szen
vedö, szépséges és beszennyezett lény, "Isten tékozló gyermekeként" állítja magát.

*

Florenszkij tanulmányozta a kultúra történetét is, bölcseleti nézeteivel összhangban
mindannyiszor megállapítva, hogy az újkor keresztény kultúrája fokozatosan elsza
kadt Istentől, és ez romlásának legfőbb oka. "Be kell látnunk, hogy nem a tanítás, a
szertartások és az egyházi szervezet külőnbözöségeiben keresendők a keresztény vi
lág megosztottságának igazi okai, hanem abban a mélységes, kölcsönös bizalmatlan
ságban, amely a legfontosabb dologra vonatkozik: a Krisztusban, Isten megtestesült
fiában való hitre" - írja a közölt szövegben, amelyet a Moszkvai Patriarchátus folyó
iratából vettünk át (1983. 4. 52-57.).

Források: F. Ugyelov, Ob o. Pavie Florenszkom (Pavel Florenszkij atyáról), Paris, 1972; R
Slesinski, Pavel Florensky: A Metaphysics of Love (A szeretet metafizikája), New York, 1984.

PAVEL FLORENSZKIJ

Kereszténység és kultúra

l. A közelmúlt fő jellemzője, hogy a legnagyobb mértékben eltávolodott a maga
sabb rendű lelki eszményektől és a teljes lelki kultúrától. Ezzel a folyamattal egyide
jűleg mindenütt felmerült az igény a lelki értékek iránt, az a felismerés, hogy az
emberiség elkerülhetetlenül meghasonlik kultúrájával, ha nem magasabb rendű lelki
célok vezérlik. A müvelt világ nem véletlenül és nem az elmúlt időszakban került
ebbe a helyzetbe. Szükségszerúen sodródott ebbe az irányba századokon át, amikor
minden erejével arra törekedett - ha többnyire nem is egészen tudatosan -, hogy fa
lat építsen önmaga és az örök élet Forrása közé. A bomlási folyamat tartóssága miatt
vált az emberiség betegsége különösen súlyossá, ugyanakkor ez teszi lehetövé a be
tegség természetének tökéletes megértését, s nyújt reményt a gyógyulásra is.

2. Isten ellen fel lehet lázadni nyíltan, közvetlenül. Az ember megkísérelheti. hogy
függetlennek nyilvánítsa magát tőle, vagyis ellenségévé váljék. Ez heveny lelki fertő

zés, amely vagy gyors pusztulásba visz, vagy ugyanolyan hamar véget ér. Ilyenkor
mélységes zavar lesz úrrá a lelken - hogyan lázadhattam fel ellene? De van egyfajta
krónikus fertőzés is, melyet ugyanez a méreg vált ki. Aki ezt megkapja - bár még
önmagának sem vallja be, hogy elszakadt Istentől, sőt látszólag még védelmezi is a
vallást -, valójában lépésről lépésre a vallás újabb területeit igyekszik a saját fenn
hatósága alá vetni, s a vallás megfelelő aspektusait egyidejűlegeltörölni, mintha azok
lényegtelenek volnának, vagy történelmi véletlenségbőlkerültek volna oda. Egymás

678



után hullanak ki a vallásból az emberi tevékenység különböző szférái, míg végül a
vallási ontológia alapvető igazságaira nem kerül a sor, melyeken a keresztény erköl
csiség nyugszik. Amikor a tudatból ez a pillér is kidől, a vallás egyenlő lesz a morál
lal, maga a morál nem lesz többé a jó eleven, éltető motorja, csupán olyan külsöd
leges magatartási szabályok halmaza, melyek között nincs semmi összefüggés, így
tehát esetlegesek. Ez nem az erkölcsből fakadó önrendelkezés, hanem farizeusi
morál, amelynek a sorsa természetesen meg van pecsételve. A történelem logikája
kétségtelenül dilemma elé állított bennünket: vagy a kereszténység, a "keresztény
morál" utolsó maradványát vetjük el, vagy az egész megelőző keresztényellenes kul
túrát, és őszintén beismerjük, hogy azaz Isten, akinek bensőnkben és életünkben
csak egyetlen kis sarkot engedünk át, a fennmaradó részt pedig meghagyjuk azoknak,
akik a saját útjukat járják (ApCsel 14, 16), már nem Isten a tudatunkban.

3. A közelmúlt kultúrája nem azért fordult rossz irányba, mert képviselői bűnösök

voltak. Jól tudjuk, hogy nincs élő ember, aki ne vétkezett volna (3 Ezd 8, 35). Jó előre

tudjuk, hogy bármilyen irányt vegyen is a jövő kultúrája, mindannyian vétkezünk
majd, elbukunk, sőt egy időre Istentől is eltávolodunk. Azt is jól tudjuk, hogy autonó
miánk bűnös hangsúlyozása egész lényünket átjárja, és fennáll a veszélye, hogy min
den cselekedetünket befolyásolja. A ~orábbi irányzat azért volt gyökerében hazug,
mert azt állította, hogy természetünknek ez az állapota természetes, tehát alapvetően
helyes. Így - az emberi autonómia jóváhagyásával - a kultúra nemhogy nem mondott
ellene a bűnnek, hanem még a lelkiismeretet is félrevezette. Amikor Laplace Napó
leon kérdésére, hogy Newton Principiájában miért szerepel Isten neve és a La Méca
nique Celeste-ben miért nem, azt a nevezetes választ adta, hogy: "Nem volt szűksé

gem erre a hipotézisre", a lehető legpontosabban fejezte ki az új európai kultúra szel
lemét. Valóban, számunkra az Isten nem eleven Személy, "aki nélkül semmi sem lett,
ami lett" (Jn l, 3), nem az Igazság, amelyen kívül nincs igazság, csupán egy hipotézis,
amellyel ismereteink és általában egész kultúránk hiányosságait foltozgatjuk. Minél
magasabb rendű ez a kultúra, annál kevesebb hely marad benne e hipotézis számára.
A legtökéletesebb "kultúra" egészen nélkülözni fogja Istent. Az új idők kultúrája
számára az, aki után a lélek úgy eped, ahogyaszarvasüsző a forrás vize után (Zsolt 42,
2-3), aki az emberi lélek vőlegénye - csupán egy elviselhetetlen elvont fogalom, kul
túránk tökéletlenségének egyik megnevezése, amit csak azért tűrünk el, mert ez a
kultúra még valóban tökéletlen.

4. A kultúra felépítését meghatározó lelki törvényt maga az Úr adta hírül: "Ahol a
kincsed, ott a szived is" (Lk 12, 34). A kincs lelki érték, az, amit életünk objektív értel
mének és igazolásának tekintünk. A szív a Biblia nyelvén lelkieröink, összes képessé
günk középpontja, az a csomó, mely összefogja személyiségünket. Megváltónk azt
mondja, hogy egész személyiségünket, valamennyi megnyilvánulását teljes mérték
ben meghatározza kincsünk. így megismerésünket az határozza meg, amit mint igaz
ságot fogadunk el - ellentétben az új kor központba állított kanti filozófiájával, mely
szerint nem az Igazság határozza meg a tudatot, hanem a tudat az Igazságot. Az új'kor
kultúrái az ember autonómiájának meghirdetésével a "kincs" helyébe olyasvalamit
tettek, ami nem képezi a hit tárgyát - saját magunkat. Isten helyére bálványt állítot
tak, az önmagát istenítő embert és ennek szükségszerűkövetkezménye volt a kultúra
egész további fejlödése, amely az emberi önistenítést igazolja mindenütt.

5. Annyira hozzászoktunk, hogy a kultúrában higgyünk Isten helyett, hogy a leg
több ember képtelen a "kultúra" és a "korunk kultúrája" fogalmakat egymástól meg
különböztetni, ezért ha kijelentjük, hogy a kultúra irányát meg kell változtatni, azt
gondolják majd, hogy barlanglakó életre szólítjuk fel őket. Ez történelmileg mélysé
gesen hazug azonosítás, mivel a kultúra szerkezete nagyon sokféle volt és lehet. így a
kultúrák többsége - etimológiajuknak megfelelöen (cultura - ami a cultus-ból fejlő-
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dik ki) - éppen a vallás magvából sarjadt, az a mustárfa, amely a hit magvából tere
bélyesedett fel. Ezt a történelmi tényt szinte minden kutató készségesen elismeri az
összes vallásra nézve, még a kereszténységet is beleértve, amennyiben azt csupán tör
ténelmi ténynek tekintik. Csak a jelenkori kereszténység életformáló erejét vitatják
kortársaink, jóllehet ugyanúgy, mint a többi vallásét is.

Sok-sok modern tan állítólag rokonszenvez a kereszténységgel, de nyíltan hangoz
tatja gyengeségét és életképtelenségét, valamint azt, hogy az embernek belső öntu
datán kívül az élet minden területét át kell engednie "az evilági elemeken alapuló"
(Kol 2, 8), önmagukban elegendő tevékenységeknek. Ezt hallva mélységes szomorú
ság vesz erőt rajtunk. Hiszen ez sokkal siralmasabb, mint a hitetlenség nyílt kihívása,
amely gyülöl, valamilyen erőt tehát mégiscsak elismer. Akik ilyen teológiai tanokat
hirdetnek, valójában halotti tort ülnek a kereszténység fölött, amikor a harc heve
már elmúlt és a legyőzött ellenfélről egy jó szót is lehet ejteni. Miközben dicsérik,
egyúttal minden élettértől megfosztják, valójában megsemmisítik, akárcsak belső vi
lágunkat: hiszen ha a kereszténységet mindenhonnan kiűzik azon az alapon, hogy
mindenütt a világ saját, a lelkiségtől idegen rendje, autonómiája uralkodik, akkor
nem beszélhetünk másként lelki életünkről sem, amely szintén a saját autonóm tör
vényeinek van alárendelve és nem ad helyet önmagában a kegyelem számára. Ha a
világ mindenütt autonóm, ez azt jelenti, hogy önmagában véve abszolút állandó, hogy
ő maga az Isten.

6. Nem szolgálhattok az Istennek is, a Mammonnak is (Mt 6, 24). Aki hisz Istenben,
nem hihet egy olyan világban, mely elég önmagának, az a világot nem lényegnek,
csupán állapotnak tartja. Ha csak egy szikra hitünk van Krisztusban, be kell látnunk,
hogy "ez a világ elmúlik" (l Kor 7, 31), és Krisztus erejével Krisztus képére formáló
dik. Krisztus képmásán alapul mindenekelőtt a keresztény vallás, azután a keresz
tény kultúra, végül a természet megszentelése. Az élet egyetlen területét - a művésze

tet, filozófiát, tudományt, politikát, gazdaságot stb. - sem foghatjuk föl önmagukban
elegendő valóságokként. Csupán képmások ezek, amelyek valóban e világot mintáz
zák, de csak akkor és annyiban, amikor és amennyiben a kultúra nem Krisztus képét
tükrözi. Ha a kultúra területén nem Krisztussal vagyunk, akkor elkerülhetetlenül
ellene leszünk, mivel az életben nincs és nem is lehetséges semleges álláspont Isten
nel szemben.

A kereszténység nem lehet passzív a világgal szemben és nem meríthet belőle.

mintha az magától értetődne. A szellem nem lehet passzív: mindent átvehet és fel
használhat, de csak úgy, hogy Krisztus képére formálja. A barokk kor nyugati keresz
ténysége súlyosan hibázott, amikor úgy próbálta magához venni a keresztényellenes
kultúra nyers falatjait, hogy belülről nem szellemítette át öket, csupán jámbor mázzal
vonta be vagy egyházias színezetet adott nekik. A jezsuiták tudományos és kulturális
tevékenysége mélységes tiszteletet érdemel, ha eredeti elgondolását tekintjük: ke
resztény kultúrát adni a kereszténységnek. És mégis alapvetöen téves, hiszen ezek az
építmények nem valódiak, csupán kiállítási pavilonok, gipszöntvények: ilyen álkuJ
túrát csak meggondolatlan kezdők elkápráztatására lehet építeni, nem pedig saját
használatra.

A mai emberiség igazi keresztény kultúrát óhajt, nem dekorációt, hanem komoly,
valóban krisztusi, valódi kultúrát. Mindenesetre mindenkinek őszintén tisztáznia
kell, akarja-e és lehetségesnek tartja-e ezt? Ha nem, akkor nincs értelme keresztény
ségről beszélni, áltatnia saját magát és másokat egy megvalósíthatatlan eszme ködös
reményeivel. Akkor azoknak lesz igazuk, akik azt sürgetik, hogy az életet másképp
rendezzük be. Akkor naivitás az erőtlen tiltakozás azokkal szemben, akik tagadják a
keresztény erkölcsiség eszményeit, hiszen keresztény hit nélkül azok csupán üres
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ábrándok és mint ilyenek, zavarják az életet: "Ha Krisztus nem támadt fel, semmit sem
ér a hitetek, együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk" (l Kor 15, 17,32).

7. A kultúrát fő vonalaiban és legkisebb részleteiben tudati beállítottságunk hatá
rozza meg. Ez az a vezércsillag, melynek alapján tájékozódunk az életben. A keresz
tény világ Krisztusra, Isten megtestesült Fiára akarja építeni tudatát. Akár őszintén

óhajtja, akár formálisan hirdeti, a legtöbb keresztény nem igazán akarja, sőt még azt
sem érti, hogy meg kellene tanulnia akarni. Mert bár azt hangoztatja, hogy tudatát
Krisztusra alapozta, megengedettnek tartja (s ez minden felekezetre egyaránt vonat
kozik), hogy átadja magát világi vágyaknak és ne Isten Országának építésén fáradoz
zék, hanem Bábel tornyáén. Az ember számára üdvös és fontos, hogy tudata alapve
töen krisztusi irányultságú legyen. Ebben az esetben jelentéktelenné válik minden
részleges nézeteltérés a keresztények között és tényleges világi szolgálatukban. És
akár felülkerekednek, akár nem, a keresztények közeledni fognak egymáshoz.

Ha az egyik felekezet keresztényei elhinnék, hogy más hitvallású társaik őszintén

Krisztusban gyökereznek, akkor minden bizonnyal megoszlás sem volna - s ez nem
lenne akadálya a különbözöségek fennmaradásának. És fordítva: nem lenne vallási
megoszlás akkor sem, ha végérvényesen elismernénk, hogy keresztény alapozettsa
gunk csupán egy erőtlen és semmire sem kötelező maradvány. A keresztények azért
oszlanak meg és azért ellenségeskednek egymással, nert nem hiszik el, hogya másik
kereszténysége hiteles lehet, bár még elismerik ennek elvi jelentöségét, Ez nemcsak
a különböző hitvallásokra vonatkozik, hanem a különbözö áramlatokra is az egyes
hitvallásokon belül, sőt az egyes keresztények egymáshoz fűződő kapcsolataira is. A
keresztény világ telve van kölcsönös gyanakvással, rosszindulattal és ellenségeske
déssel. Alapjaiban romlott, mert hiányzik belőle Krisztus aktivitása és nincs annyi bá
torsága és őszintesége, hogyelismerje hitének áporodottságát. Előszeretettel vitat
koznak a szertartások, a kánon, a dogmatikai formulák részleteiről, nüanszairól és
skrupulózus pontosságáról, vitatják vég nélkül és sehogy se tudnak egyetértésre jutni
sem ilyen, sem olyan irányban. Vajon nem azért sikertelen-e a párbeszéd, mert a hit
kérdéseit nem belülről közelítik meg, mint az igazi hívők, hanem kívülről, mint a
régészek, és a lelki realitás érzékét elveszítve, mint a vakok, képtelenek átlátni az
egészet?

Korunk teológusairól a legkevésbé mondható el, hogy úgy beszélnek, mint akinek
hatalma van (Mk 1, 22). De ha beismerik, hogy nincs hatalmuk, hogyan merészelnek
olyan kérdésekhez nyúlni. amelyeket csak hatalommal lehet megoldani vagy sehogy
sem? Semmiféle egyházi hivatal, semmiféle bürokrácia és diplomácia nem sugalmaz
hatja a hit és a szeretet egységét ott, ahol ez hiányzik. A felszínes összeenyvezés nem
csak hogy nem tudja összeforrasztani a keresztény világot, épp ellenkezőleg, elkülö
níti egymástól az egyes felekezeteket. Be kell látnunk, hogy nem a tanítás, a szertartá
sok és az egyházi szervezet különbözöségeíben keresendők a keresztény világ meg
osztottságának igazi okai, hanem abban a mélységes, kölcsönös bizalmatlanságban,
amely a legfontosabb dologra vonatkozik: a Krisztusban, Isten megtestesüit Fiában
való hitre. Be kell látnunk, hogy ez a gyanakvás nem teljesen alaptalan, mivel a hit
maga legmélyebb lelki alapjaiban valóban megrendült, s ez a kicsinyhitűség meg is
termi a maga gyümölcsét a keresztényellenes kultúrában. Nemcsak egyik vagy másik
keresztény felekezetre vonatkozik ez, hanem a kereszténység egészére, amelyet ma
egyetlen közös jegy köt össze: a hit hanyatlása. A kereszténység küszöbönálló válsága
előtt mindenkinek, aki magát kereszténynek nevezi, fel kell tennie magának ezt az
ultirnatív kérdést és meg kell vallania egy szivvel, egy szájjal (Róm 15, 6) kiáltva: Uram,
segíts hitetlenségemen! (Mk 9, 24). Akkor a keresztények egységének kérdése végre
kikerül a hivatali szobákból a friss levegőre, s ami az ember számára nehéz, sőt lehe
tetlen, az Isten számára teljességgel lehetövé lesz.
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8. Ez nem jelenti azt, hogy az egyházi élet konkrét kérdései, a tételek, szertartások,
szabályzat, egyházi szervezet lényegtelen és az egység kedvéért elhanyagolható dol
gok. Aki nem tiszteli saját egyháza vallásos életének konkrét formáit, az nem tanulja
meg tisztelni más hitvallások formáit sem, s akkor az egység hamis lesz, éppen a val
lásos életben okoz kárt, amelynek teljessége kedvéért gondoltak az emberek az egy
ség megvalósítására. Ezen az úton haladva nem nehéz egyesíteni akár az egész embe
riséget valaminő humanista égisz alatt. Az emberiségnek azonban nem önmagában
az egyesülésre van bármi áron szüksége, hanem az igazságban és szeretetben való
életre.

A vallási igazságra nem elvont módon lehet szert tenni, hanem konkrét, vérbő, élet
teli közegben. Én, aki egy bizonyos felekezethez tartozom, következésképp elisme
rem, hogyegyházam rendelkezései arra hivatottak, hogy az igazi életet kialakítsák,
vagy saját egyházamat, vagy más egyházak híveit csapnám be, ha könnyelműenvagy
taktikusan elutasítanám előírásait az egység kedvéért. Ám elismerve fontosságukat,
megszegném a krisztusi szeretet törvényét, ha - a közeledés elengedhetetlen feltéte
leként - minden más hitvallásútól megkövetelném, hogy vegye át az én egyházam
vallási életének konkrét formáit. Ha elhiszern. hogy valaki őszintén Krisztusra ala
pozta az életét, akkor ezzel a bizalommal együtt létrejön a kölcsönös elismerés és
kapcsolat lehetősége és szükségessége, mivel a valóságos élet, mint a növény a rügy
böl, innen és csak innen bontakozik ki, minden egyéb csak éghajlati és talaji adott
ság, amelyen a hit magva kisarjadt.

A véleményeltérés és különbözőség azonban óhatatlanul fennmarad. Először is: a
lelki életkor különbözőségemiatt. Egyes hitvallások még nem jutottak el a vallásos
élet bizonyos megnyilvánulásáig. még tejre van szükséguk, nem szilárd ételre (Zsid 5,
12). Ne csapjuk be magunkat és ne hagyjuk figyelmen kívül a lelki és kulturális élet
koroknak ezt a különbözöségét, amely még egy hitvalláson, sőt családon, hasonló
gondolkodású, egymáshoz közel álló emberek csoportján belül is fennáll. De ez a kü
lönbség mit sem von le a kölcsönös elismerés lehetőségéből, hiszen egy gyermek
vagy ifjú, aki sok mindent nem ért abból, amit egy öregember tud, éppen olyan szűk

séges a földön és éppoly kedves Isten előtt, rnint az utóbbi. Félreértések esetén a dol
got az időre kell bízni. Másodszor: ahogy az egész kereszténységen belül, úgy az egyes
felekezeteken belül is vannak faji, nemzeti, temperamentumbeli eltérések, történelmi
hagyományok stb. Az egyik felekezettel, amely meghatározott formák szerint él,
szemben áll egy másik, amely más formákat vall magáénak. Ezek egymás számára
szokatlanok, talán organikusan idegenek és érthetetlenek. Képmutatás és hazugság
lenne, ha arra tőrekednénk.hogy átvegyük ezeket a számunkra idegen formákat. De
ez sem jelenti azt, hogy egymást kölcsönösen el ne ismerhetnénk.

Az Egyetemes Egyház együttes élete nem azonos az egyes emberek, de még az
egyes egyházak életének összességével sem: az egész több, mint a részek összege.
Vegyünk példának egy embert: mást lát a jobb, mint a bal szemével - minőségileg

mást, mint a kettővel együtt. Ugyanígy van Krisztus testével: a különféle szervek rnü
ködésének és felépítésének különbözösége teszi lehetővé az egész életét. Nem lenne
képes életmegnyilvánulásokra, ha minden szerve egyforma lenne: kell is, hogy szaka
dás legyen körötökben (l Kor 11, 19). A szem nem hasonlít a kézre, felépítése is idegen
tőle. Mégsem mondhatja senki: "Nincs szükségem rád", mint ahogy a kéz sem rnond
hatja a számára felfoghatatlan szemnek: "Nincs rád szükségern". Egy egészséges szer
vezetben az egyes szervek, amelyeknek egymástól eltérő, más-más funkciójuk van,
egymással összhangban, egymást kiegészítve müködnek, így szolgálják az egész szer
vezetet. A valamennyiükben szétáradó élet készteti őket arra, hogy - bár nem értik
egymás felépítését és müködését - bízzanak egymásban, mint akiket ugyanaz a lélek
irányít és szellemít át, akinek a kedvéért léteznek valamennyien. Egynek a betegsége
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valamennyin megmutatkozik, és ha a szervek többségét betegnek nyilvánítjuk, ez azt
jelenti, hogya többi is beteg. Aki nem érti az egész szervezet életét, s csak egy bizo
nyos szerv szempontjából nézi, azt hiheti, hogy nyilván egy másik müködik rosszul.
Vegyük példának a lábunkat. Ilyen tudati korlátoltság mellett bizonyára viszálykodás
támadna a két láb között, amelyek járás közben egymással éppen ellenkező mozgást
végeznek. Pedig éppen ez az antagonizmus a járás feltétele. Ha megégyeznének. hogy
ugyanazt a mozgást végzik, ez azt eredményezné, hogy az ember egy helyben topogna
vagy esetlenül ugrálna.

Nem kell elkenni az egység nevében a hitvallásbeli különbségeket, éppen ellenke
zőleg, rendkívül fontos szabatosan meghatározni őket. De ha közben őszinte bizalom
és szeretet füt bennünket - nem közvetlenül egymás iránt, hiszen mindannyian té
vedhetünk. hanem az iránt, aki az Egyetemes Egyházban él és azt irányítja -, akkor
ezek a különbségek nem a viszályhoz fognak ürügyet szolgáltatni, hanem inkább a
keresztény világ szolidaritásához és az áhítathoz a Gondviselés útjai előtt. Tudjuk,
hogy a Lélek egy, de az adományok különbözőek.De ezt a tudást nem sajátítottuk el.
mindig csak a Lélek egyik, általunk megszokott adományát akarjuk elismerni valódi
nak, az összes többit lebecsüljük vagy egyáltalán nem ismerjük el a Lélek gyümölcsé
nek. Korunk minden felekezete vétkes abban, hogy elfelejtette a "katolikus" szó
eredeti jelentését. Extenzív és mennyiségi értelmet tulajdonít neki, miközben a
xaeosixo; (vagyis: egyetemes - a ford.) elsősorban az intenzitásra és a minőségre

utal. A kereszténység katolikus, hiszen Isten Örök Igéje által lett minden (Jn l, 3),
tehát ha a tudatunkat Jézusra alapozzuk, ez magában foglal minden megnyilvánulást
a maga teljességében és végtelenségében. Fölülről, a világosság Atyjától csak jó ado
mány, csak tökéletes ajándék származik (Jak l, 17). Aki nem fogadja el. hogy az Egyház
maga a Teljesség, az lényegénél fogva eretnek és szektás, akármilyen felekezetbőljön
is. Minden egyes hívőnek, minden egyházközségnek, egyházmegyének, felekezetnek
és hitvallásnak vannak korlátai, és ha nem képesek túllépni rajtuk, akkor szektás jel
legűek lesznek. Korlátaink elismerése és az abból eredő törekvés, hogy adományain
kat kiegészítsük azok adományaival. akik a mi csoportunk kerítésén kívül vannak.
egyetemessé teszi hitvallásunkat.

9. A félig hívő mindig attól fél. hogy a teljes hitetlenségbe zuhan, ezért kapaszkodik
olyan görcsösen a vallásos élet formáiba, s mivel nem látja meg bennük a Lélek és az
Igazság müködésének kikristályosodását, valamiféle jogi kódex normáiként tartja
számon öket. Viszonya hozzájuk merőben külsőséges. Egy külső tekintély feltételes
követelményeinek tartja őket, s nem ablakoknak, melyeken át Krisztus világossága
ragyog. A keresztény felfogás jól tudja, hogy az egyházi előírások nem esetlegesek, és
az Egyház az üdvösség előnyös feltételeiként ajánlja őket. A keresztény társadalom
egészséges lelki életének szabálya és előírása ez. A keresztény gondolkodás számára
mindig világos volt, hogya lelki higiéne előírásai bizonyos feltételek között felcserél
hetők másokkal: az egyházi előírások szellemének betartása (melynek lényege az üd
vösség elősegítése)olykor betu szerinti megszegésükhöz vezet, és fordítva - betű sze
rinti megtartásuk ellentétben állhat szellemükkel.

A törvény és a szabadság antinómiajában. amely az Újszövetség szövetét alkotja,
egyetlen ige sem halványulhat el: a szombat valóban szent, de az Emberfia ura a
szombatnak is. A "szombat" könnyelma elvetése éppannyira ellentétes a keresztény
séggel. mint a keresztény szabadság feladása. A keresztényt csupán az határozza meg,
hogy ennek az antinómiának az élén próbál a kegyelem segítségével egyensúlyozni.
És fordítva: a kegyelmi élet elvesztése vagy gyengülése óhatatlanul ennek az antinó
miának a kettéhasadását vonja maga után. így minden keresztény felekezet egy mo
dern szadduceus és farizeus pártra szakadt. Csupán a vallásos élet konkrét formái
nak mélyére ható hívő tekintet adja meg a lehetőséget valamennyi felekezetnek arra,
hogy megszabaduljon e két szélsőségtől.
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A vallásos élet formáit éppen úgy kell tekintenünk, mint az élet megnyilvánulásait,
az Egyetemes Egyház közös tudásának hieroglifáit, melyek értelmét meg kell fejte
nünk és magunkévá kell tennünk, mint Krisztus szellemének kifejeződését. Akkor
majd világossá válik számunkra, hogy az Egyetlen Törvényhozó adta ezeket a mi
okulásunkra, s hogy önkényesen nem cserélhetőkfel, s hogy nem szükséges egyidejű

leg minden más betűt eltörölni. Egyes felekezetek ellenséges viszonya más felekeze
tek szent szimbólumai iránt onnan ered, hogy nem lelki módon fogják fel ezeket. S
nem súlyos hiba-e, ha a lelkihez nem lelki módon közelítünk? Nem vezet-e veszélyes
tudatlansághoz?

10. A keresztény világ egyesülése tehát csak a "gondolkodásmód megváltoztatása"
(uetavota) és megfontolás útján lehetséges - elsősorban a saját felekezet határai
között. Aki lelki módon igyekszik a maga hitvallását követni és valóban hű fia akar
lenni egyházának, az Krisztusban egyesül egyúttal a többi kereszténnyel is. Krisztus
ban - mivel csak ez az egység lehet üdvös. Semmi szükségünk emberi számításból ki
alakított mesterséges csoportokra.

Igaz, a különbségek fent említett két okán túl lehetséges még egy harmadik is 
amikor valaki nyilvánvaló tévedésben van. Az Úr útjai kifürkészhetetlenek: az Egyete
mes Egyház építésében olykor a tévedéseknek is megvan a maguk értelme. Semmi
szükség arra, hogy akár egy hívő, akár egy felekezet a másik tévedését igaz útnak
minösítse, s így félrevezesse saját lelkiismeretét. Amíg valaki tiszta szívböl Krisztusra
alapozza az életét, van remény, hogy tévedése idővel eloszlik. Az effajta tévelygések
gyakran éppen abból adódnak, hogy lényegi igazságok tisztázatlanok azok tudatában,
akik nem osztják a téves nézetet és ez végeredményben az igazság tisztázásához
vezet.

Apologetika helyett az egyes felekezeteknek inkább arra van szükségűk, hogy pozi
tív módon kibontsák és megmagyarázzák, mibe vetik reményüket. Így egymás és a
nem hívők számára is érthetőbbé válnak, mint akkor, ha úgy próbálják megvédeni
saját álláspontjukat, hogy rámutatnak az ellenfél érveiben rejlő ellentmondásokra és
következetlenségekre. Különösen csábít a hitetlenségre azoknak a nézeteknek tisztá
zatlansága, amelyek az ember természetére és az egész teremtésre vonatkoznak, és
amelyek implicite benne rejlenek a Krisztusba vetett hitben. Az a világnézet, me ly
hallgat ezekről az alapvető kérdésekről, természetszerűleg bizalmatlansággal találja
magát szemben azok részéről, akik minden figyelmüket és erejüket - jól-rosszul, de
őszintén - éppen ennek a tárgynak szentelik. Pedig a kereszténységnek van mit mon
dania ezekről, és természetesen azt is figyelembe veszi, mi a keresztény hívő köteles
sége az egész teremtéssel szemben.

Az összes félreértés tisztázása után is lehetségesek és elő is fognak fordulni olyan
esetek, melyekben a dühös kiengesztelhetetlenségé és a gőgös elkülönülésé lesz a
végső szó. Világos, hogy itt már nem beszélhetünk Krisztusra alapozott tudatról, még
ha Krisztus ürügyén robbantak is ki az agresszív cselekedetek. Akárhogyan is, a meg
oszlás és ellenségeskedés csökkenne, ha a keresztény világ magáévá tenné az apostol
szavait: "Ki vagy te, hogy más szolgája fölött biráskodol? Saját ura elott áll vagy bukik"
(Róm 14, 4). Nem korlátozhatjuk e szavakat egyetlen "szolgára", ki kell terjesztenünk
a szolgák egész társadalmára.

ll. Szükség van a felhívásra: keresztények, tartsatok búnbánatot. térjetek meg a
félhitből a hitre, Bábel tornyától Isten városába! Ez senkit sem kényszerít, hogy uta
sítsa el a felekezete által elfogadott konkrét formákat, csupán arra szólít fel, hogy ki
ki mélyedjen el a tulajdon hitében és csak ennyit sugall: szellemi aktivitás. Az az óriási
veszély, mely mindazt fenyegeti, ahonnan az erőnket véljük meríteni, késztessen min
den keresztényt felelösségérzetre e felhívás iránt. Saját érdekből is, de gyermekei
jövője miatt is. Gyakran harmadrendűokok miatt van köztünk nézeteltérés egy olyan
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időszakban, amikor a legfontosabb megőrzése végett figyelmen kívül kellene hagyni
a megoszlásra ürügyet szolgáltató elsörendü okokat is. Gazdagnak állítjuk magunkat,
holott szegények vagyunk, mivel kultúránk ügyei arra a felismerésre vezetnek, hogy
tudatunk valójában nem keresztény alapozottságú. Hagyjuk el ezért a gazdagságunk
kal kérkedő hiú gondolatainkat és jól fontoljuk meg, hogy az Egyetemes Egyház leg
nagyobb kincsei csak Krisztuson keresztül lehetnek a mieink, ténylegesen nem képe
zik tulajdonunkat.

A kereszténység legfontosabb feladata most - anélkül, hogy lemondanának bármi
ről is, ami egyházuk sajátja -, hogy kitűzzék a kereszténység lobogóját. Legyen ez fel
hívás a keresztény világ felé. hogy ismerje meg önmagát, építse fel a keresztény kul
túrát, gyüljön e köré a krisztusi nyáj. Ez a zászló ne legyen többszínű: csak azok a
szellemi jegyek legyenek rajta. amelyek nélkül már senki sem nevezheti magát ke
reszténynek. Ezek minimális követelmények. s ha összevetjük őket az egyes felekeze
tek terjedelmes tanaival, egész csekélynek fognak látszani. A keresztény hitnek csak
ilyenfajta, igen tömör kivonata teszi lehetövé jelenleg. hogy figyelmünket a lényegre
összpontosítsuk és ne vitassunk más fontos, de mégiscsak másod-o harmadrendű kér
déseket, amelyeket a kereszténység ma aligha képes egyhangúlag megoldani, ellen
ben megtorpanni előttük azon az úton, melyen Krisztust egy lélekkel valljuk meg
Isten Fiának - ésszerűtlen, sőt bünös cselekedet volna.

12. Ha létrejönne a kölcsönös bizalom és az öszinte egyetértés ( ... ), akkor kétség
kívül megnyílnának az utak a különböző felekezetek további egyesülése felé, emellett
egyes felekezetek természetes és központi összekötő kapcsok lehetnének más, egy
mással különböző jegyek alapján rokon felekezetek között. Akkor az egyes felekeze
tek közötti közelség és távolság fokát belső motívumok határoznák meg, nem valami
féle ködös jogi tényezők. Az élő kapcsolat pedig lehetövé tenné, hogy sok mindent
lényegi szempontból vitassunk meg.

Kovács Péter fordítása

FÁBIÁN GYÖRGY

Szeptemberi próbálkozás
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kiégett grundon.

markomban képzeletbeli fejes
vonalzó. mellyel az emlék
iskolafalát püfölöm;
nagy-hirtelen felgyűrődnek

az atlaszi hátak.

rájövök: ez egy olyan terület.
ahol példanélküliek a
különleges pléh-levelek,
melyek föladója az ősz!
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