
Gál Ferenc

..A REM~NVBEN ORVENDEZOK" .. . (Róm 12.12J

Gabri el Marcel szükségesnek tartja. hogy a .föld í vándorról" írt könyvé
ben a reményt is elemezze. mint létünk je llegzetes kifejezőj ét . De az eg
zisztencialista filozófusok meggyőződése szerint nem mint le lki je l enségről

vagy elvont fogalomról beszél ról a. hanem azt fejtegeti. mi nyilvánul meg
abban. hogy . én remél ek" (Homo viator . 1944. 37-86J. A remélő ember fel
méri személyes helyzetét. Tudato sul benne. hogy átéli a hiányt. a neh ézs éqet,
szoronq attat ást, bizonytalanságot . és bízik valakiben . aki segítséget. szabadu
lást hoz. A valódi remény egy személy üzenete a másik szem élyhez. akinek
képességeiről és h űséq érő l. vagy legalább jóakaratáról meggyőződött . A
személyes üzenetben az a sejtés vagy bizonyoss ág is benne rejl ik. hogya.
másik nem érdektelen velem szemben. jel entek számára valamit. Mivel az
ember végességének tudatában és létének veszélyeztetettségében remél Is
tenben. azért magatartásával az .é lö örökkévalóságról " tanúskodik. és be
hatol a t ranszcendens világba.

A vallásos remény Istenre mint személyre irányul, akit hitemmel a kinyi
latk oztat ásból ismerek meg. Meggyőződöm ró la. hogy hajlandó velem tö rődn i,

érdemesít arra, hogy latbavesse értem mind enhatós ágát . mert van benne
irgalom. együttérzés és szeretet. Igazán remélni csak a kiny ilatkozta tás Is
tenében lehet. Az írók és f ilozó fusok istene legtöbbször csak felnagyított.
egyoldalú ember. A hit ezzel szemben olyan Istenről beszél, aki .nern bánja
meg adományait" (Róm 11.29). aki türel mes és megbocsátó, s elkötelezte ma
gát. hogy célhoz vezeti az embert. A megváltást hozzájárulásu nk nélkül, saját
kezdeményezésére vitte végbe. s meghirdette egyetemes üdvözítő akaratát
(Him 2,5) . Azért viselkedett így. hogy legyen bátorságunk feléj e fordulni.
amikor a hitből megismerjük. De kegye lmi hatása oda is elé r , ahol tudatos
hit nem alakulhat ki. mert nem isme rik a kinyi latk oztatást. A kegyelem ha
tására az ún. névtelen keresztényeknél is jelentkezhet valamilyen bizakodás.
Megérzik. hogy az erkölcsi rendnek van szerz ö]e, s hogy az ember többre
hivatott, mint amit konkré tan megél. Ezért mi keres zténye k könnyen megért
jük, hogya remény min t egzisztenciális adottság ott van az emberben, s
állandóan sarka llja , bátorítja és keresésre ösztönzi.

A remény vagy a semmi

Az utóbbi évtizedek tudom ányos és techn ikai haladása teljesen megérlelte
az újkornak azt a gondo latát, hogy a vil ágegyetem központja az ember . s
benne jelentkezik a kozmosznak minden problémája. De amint J . B. Metz
(Christliche Anthropozentrik. München 1962) kifejt i, ez az emberközpontiság
nem szubjektivizmus. Az érdeklődés előterében nem az egyes ember áll , ha
nem az emberiség, az ember történelme, a történelem értéke. s a vég je-

15



lentősége a történelem számára. Ebből a szempontból je lentősek azok a gon
dolkodók is. akik felpana szolj ák. hogy az ember számára nincs remény, vagy
éppen meg akarják szabadítani az embert az illúziónak nevezett reménytől.

Lehetetlen észre nem venni azt a keserú lemondás t . amely Malraux-val (La
condition hurnalne, 1933) utat nyitott az irodalomban. Ezeknél a szerzőknél

az . emberi lét" a szomorúság, a gond és a bizonytalanság megtestesülése.
Az élet ösvénye ebben a sötét völgyben vezet a semmi fe lé. Ismerjük Camus
nek az élet értelmetlensége elleni lázadását. A helyzet en nem változtat az
sem, hogy vannak, akik havonta könnyűszerre l megkeresnek néhány ezer
dollárt. Itt legföljebb annyi változik. hogy •Trisztánnak nem sok mondanI
valója lesz Izolda számára" . Sokszor az írók nem is akarják eldönteni, hogy
a várás és reménykedés erény-e vagy inkább sajnálatra méltó emberi er öl
ködés (Beckett: Godot-ra várva). Böll és Brecht jónéhány alakja ls az el
szenvedett háború lidércnyomásában él, s f ilozó f iájának az az alapgondo lata.
hogy .e lőbb meg kell tölteni a gyomrot, s utána Jöhet az erk ölcs" (Koldu s
opera) . A görög tragédiák ls szomorúak és sokszor reménytelenek voltak.
Azok a hősök azonban csak egy tipusnak vagy népré teg nek a képviselői. Itt
viszont a szereplők a minden kori embert akarják szimbol izálni.

Ahol az életnek nincs végső célja , ott a remény valóban fölösleges. Sartre
egyszerűen lélektani visszahatásnak mondja . A teljes lemond áson, a kétség
beesésen túl megjelenik a beletörődés: majd csak lesz valahogy, s ebből a
nyugalomból sarjad kl az űj bizakodás, mint az élet egyik hajtása . Freud már
előbb az ösztönös élményekre vezette vissza a reményt. A gyermekben az
anyai kapcsolatokból kifej lődik a boldogs ág vágya, az apai kapcsolatból pedig
a törvény és a félelem. A kettő eredője a reménykedés, főleg az anya köz
benjáró szerepe miatt. Fromm az ellentétet inkább az ember állandó hatalmi
vágyában és a halál fenyegetésében látja. Ennek a kettőnek az ütközése
rajzolja kl a halálon túl a megbocsátó lsten képét . A marxizmus a vallásos
reményt az eli degenedésnek abba a formájába sorolj a bele, amelybe az em
ber a helytelen társadalmi magatartás által jutott. Az állandó fejlődés vágya
benne van az emberi természetben. Célja csak az lehet, hogy kialakítsa az
emberhez méltó közösségi életet, ezt pedig csak állandó forradalommal
éri el. Transzcendens Igényeket azonban nem szabad támasztani, mert
azok gyengítik a földi boldogság munkál ására irányuló törekvést . Ernst Bloch
műve (Das Prinzip Hoffnung) nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a teológusok
jobban kifejtsék az örök élet reménye és a föld i elkötelezettség közötti össze
függést.

A remény többlete

A vallásos remény és a semmi misztériuma között van valami küls ö érint
kezés. Ott bizakodom, ahol egyébként a semmi fenyegetne, ahol nem ígér
kezik semmiféle természetes megold ás. Abrahám .a remény ellenére remélt" .
mert hitt lsten mindenhatóságában. Legyőzte a mindennapi számító gyakor-
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lat iasságot, amely jobbnak ta rtj a a mai vereb et a holn api túzoknál. Sőt kl
tette magát a veszélynek , hogy magatartását ostobaságnak nézik. Nem tudott
más bizonyítékot felhozni , min t ls ten ígéretét , de ez az ígéret csak az ő

számára volt meggyőző. Kife lé addig elm aradt a bizony íték, amíg az ígéret
nem teljesedett. Dávid is átéli a természetes elégte lensé get: . Napjaink a
földön olyanok, mint az árnyék, - remény nélkül " (1Krón 29,15). A terrné
szetfölötti ígéretből mégis erőt merít, és tört énelmet csiná l népe számára.

Az ószövetségi nép vallásos rem ényét nem lehet sem a Freud-féle ösz
tönös tényezőkből, sem a meghiúsul t hatalomvágyból , sem a kéts égbeesé
sen túli kombinációkból levezetni. Az igazi ok teljesen vil ágos: a személyes
Istennel való t alálkozás, illető l eg ennek a talál kozásnak hitb eli átélése. Isten
a szövetségben elkötelezte magát egy népnek, hogy történelmében bemutat
ja üdvösségszerző erejét illetve szándékát. Az ember itt nemcsak termé
szetes elégtelenségét éli át, hanem bű nös voltát is , azért csak a meg
bocsátó és irgalmas Istenben bizakodhat. A remény tárgya a szabadulás, az
ígéret földje, az állandó seg ítség és a Me ssiás elküldése, aki majd valóra
váltja lsten végleges tervét. Egyelőre a túlvil ági remény még távol esik a
vallási horizonttól: lsten ígéreteit csak az é lők birt okolj ák. A hosszú élet
azért kívánatos, hogy minél többet lássanak meg az ígé retek megvalósulásá
ból. Azonban a kinyilatkoztatásnak ez a fok a is elég ahhoz, hogya remény
az elidegeníthetetlen öröm forrása legyen. Ha a pogány vall ásokból kiiktatjuk
azt a költészetet, amelyet a mítoszok tü kröznek , nem marad más belőlük ,

mint az ember nyomorúságának felpanaszolása és a szabadulás keresése.
Mindez megvan az Oszövets égben is, de ott már a vall ás középpontjában a
közöttük lakó lsten áll , akinek dicsősége ki árad azokra is, akik " ismerik a
nev ét". Az Istennel való ta lálkozásnak ezt az élményszerű örömét nagy
szerűen mutatja be Hans Urs von Balthasar a H e r r I i c h k e i t III/2 kö
tetében.

Az újszövetség a régivel szemb en ls ten teljes ki tárulását , a szeretet
végső szavát, az ember gyermekké fogadását és az örök élet valóságát hozza.
lsten elkötelezettsége már nem egysze rű szövetségkötés, hanem az Atya
áldozatvállalása: . ú gy szerette ls ten a vil ágot, hogy egyszülött Fiát adta
érte" (Jn 3,16). Jézus Kris ztusban maga az isten i személy vette magára a
. semrnl ml szt érlurn át " , és feltámadásában megmutatta a megoldást. Az
Oszövetség ls ten nagy te ttei re hivatkozott, amelye ket az atyák korában vitt
véghez, az Egyház számára a vég leges kinyilatkoztatás Jézus Krisztus halála
és feltámadása: . Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg , amikor a halál
ból feltámasztotta, s a mennyb en jobbjára ültette .. . . Kr isztussal együtt
életre keltett minket, bűneinkben halottakat is , f eltámasztott és maga mellé
ültetett a mennyben" (Ef 1,20; 2,6). A szinoptikus evangelisták nem használ
ják a remény szót, de az erény jutalmát így fejezik ki: övék a mennyek
országa, meglátják Istent, nagy a jutalmuk a mennyben, bemennek az örök
életre. Az első három evangelistánál még kevés a teológiai megvilágítás és
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rendszerezés. de egyet kiérzünk szövegükböl: Krisztus lsten atyaságának be
mutatásával hitet adott azoknak. akik .f áradoznak és az élet terhét hordoz
zák". hogy legyen reményük. s a remény alapján szeretettel válaszoljanak az
Isteni felhívásra.

Pál apostol emlegeti. hogya remény biztosítéka lsten húsége (1Kor 1.9;
lTessz 5.24). de ezzel az ószövetségi kifejezéssel mégsem elégszik meg.
Számára a biztosíték a megváltás misztériuma. de úgy. ahogy abban lsten
teljes bels ő szentháromsági életével felénk fordult. A Római levél 8. fejezete
azt mutatja be. hogy a megváltásba az Atya. a Fiú és a Szentlélek a maga
sajátos személyi jellegét vitte bele. s így a kegyelmi rendben többet nem is
kaphattunk. Az A t Y a saját Fiát nem kímélte. hanem áldozatul adta mlnd
nyájunkért. Hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ha egyszer ö
választott ki és hívott meg. akkor ki emel vádat ellenünk? Orök terve az.
hogy a választottak Fiának a képét öltsék magukra. ezért gondviselését is
ebben az irányban foganatosítja. A F i Ú. Jézus Krisztus azzal mutatta meg
velünk való szolidaritását. hogy külde tésében vállalta értünk a vértanúhalált
is. de utána feltámadt. és .Isten jobbján közbenjár értünk". Irántunk való
szeretete felülmúl minden teremtett hatalmat. ezért abból senki ki nem
ragadhat bennünket. Legföljebb saját hútlenségünktöl kellene félnünk. Itt
viszont segítségünkre siet a S z e n t I é I e k , El ősz ör is új. természetfölötti
öntudattal tölt el. s feledteti velünk azt. hogya semmi fölött lebegünk. s
hogy természetes szempontból az életnek nincs kikötöje. Meggyöz arról.
hogy lsten gyermekei és örökösei. Krisztusnak pedig társörökösei vagyunk.
Ez a dicsöség olyan . hogy .a jelen élet szenvedései nem is mérhetök hozzá".
Ugyancsak a Szentlélek képesít arra. hogy az imádságban megfelelö módon
kifejezzük azokat az igényeket. amelyek istengyermekségünkböl fakadnak.

Az apostol levelének ebben a fejezetében a keresztény vallás és vallásos
ság d önt ő mozzanatára tapint rá. A kinyilatkoztatás lehetövé tette. hogy a
hiten. reményen és a szereteten keresztül személyes kapcsolatba kerüljünk a
háromszemélyü egy Istennel. s ez a kapcsolat mint valamilyen kegyelmi él
mény jelentkezzék. Nem az érzelem síkján. hanem mint hitb ől fakadó meg
gyözödés és bels ő világosságra támaszkodó öntudat. amit csak elmélyüléssel
lehet keresni . Az apostol a bennünk lakó Krisztust tekinti a megdicsöülés
reményének (Kol 1.27). ö pedig úgy lakik bennünk . hogy kinyilatkoztatja ma
gát azoknak. akik tanítását megtartják (Jn 14.21). Ma. amikor az egyházi élet
megújulását a teológiai irodalomban is nagyrészt a Szentírás mítosztalaní
tásától és a szociológiai meg a tudományos kategóriák bevonásától várják .
nagyon is szükség van arra. hogy rámutassunk a kifejezetten természet
fölötti elemekre. mint lsten leereszkedésének következményeire .

A reményt a hittel és a szeretettel együtt teológiai erénynek mondjuk,
mivel végsö fokon mind tárgya, mind motívuma maga lsten: az ö bírását re
méljük. mint végsö célt. s azért remélünk, mert kitárta felénk erejét és j6
ságát. Az elóbb láttuk. hogy ezt a motívumot a kinyilatkoztatás részletezi.
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amennyiben utal az isteni személyek üdvtörténeti szerepére. Ezt a szent
háromsági vonatkozást még további krisztológiai és kegyelemtani utalások
kal lehet kiegészíteni. A krisztológiai tények azt tárják elénk, hogy az Atyá
nak Krisztus iránti szeretetében benne van üdvösségünk munkálása . Jézus
fópapi imájában (Jn 17) kéri a megdicsóülést a maga számára. Ebben nem
csak saját feltámadása van benne. hanem az is. hogya benne hivók az egy·
ség megvalósításával tanúságot tegyenek róla a világ el őtt , s hogy az örök
életben vele együtt legyenek, és .Iássák azt a dicsóséget, amelyet az Atyá
tól kapott" . O tehát csak mint közvetlt ö, mint fópap és király dics őülhet

meg, vagyis népével együtt. Az Atya .mindig meghallgatta" öt (Jn 11,41J.
tehát biztos. hogy ebben a vonatkozásban is elkötelezte magát.

Pál apostol ugyanezt a gondolatot fejtegeti. amikor Krisztusnak az Egy
házzal való kapcsolatát veszi alapul. Az Egyház Krisztus misztikus teste és
teljessége. A fó a mennyei dicsóségben is csonk a maradna teste nélkül.
Hozzá kell venni, hogy öt az Atya .tette az Egyház fejévé" (Ef 1,22), tehát
amennyiben neki elkötelezte magát, annyiban azoknak is. akik hisznek Krisz
tusban. A fó ' és a test kapcsolata azonban egyúttal jegyesi kapcsolat is,
amelyet csak az el nem múló szeretet tehet boldogítóvá. Ezért kell. hogy
.testének megváltója legyen" (Ef 5,23). S végül az apostol még arra is rá
mutat, hogy Krisztus gyózelme nem volna teljes, ha mint utolsó ellenséget
le nem gyózné a halált (1Kor 15,26), hiszen az Atya mindent a lába alá
vetett.

A kiragadott szövegek mutatják, hogy reményünk tárgya nem egyszerúen
valami égi jutalom, hanem a gyermek hazaérkezése az Atyához, ahová az
elsősz ülött, Krisztus már megérkezett. Egyben részesedés abban a szent
háromsági életben, amely az Atyából kitárul felénk a Fiú és a Szentlélek el
küldésével. Ez a misztérium lebeg az apostol szeme el őtt, amikor így ír: .Az
Atya gyújtson világosságot a lelketekben, hogy megértsétek. milyen reményre
hívott meg benneteket" (Ef 1,18). A meghívásban benne van az is, hogy
Lelke által .lelki emberré" tesz bennünket, s így tudjuk értékelni adomá
nyait. A testi ember csak testiekre vágyik (Róm 8,5) . a remény ápolásához
hozzátartozik az is, hogy . ne legyünk lekötelezve a testnek" . sót emelkedett
lélekkel tudjuk .elfojtani a test cselekedeteit" . (A .test" és .lélek" sajátos
bibliai ill. szentpáli értelmére nézve vö. pl. X. Léon-Dufour bibliai szót árát.)
Az ilyen keresztény remény valóban lehet hatékony tényezó az életünkben,
és nem álomvilágba kerget. hanem tökéletesedésünket biztosítja.

Az öröm forrása

A kinyilatkoztatás a mindennapi bajokkal küzdö embernek szól. Nem áltat
azzal. hogy az élet megpróbáltatásai elói elmenekülhetünk, de biztosít arról .
hogy a küzdelmek vége a biztos gyózelem lehet. Ezért a remény összefonó
dik a türelemmel (Róm 5,4; 8,25) . A remény központi helyzetét és lendító
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erejét azonban a Róm 12,12 vil ágitja meg: .A buzgóságban ne lankadjatok,
legyetek tüzes lelkűek: az Úr az, akinek szolgáltok. A reményben legyetek
örvendezők, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban áll hatatosak, segIt
setek azokon, akik szükségben vannak: Tudjuk, hogy az Igéret , amely re
ményünket felébresztette, csak a halálon túl érhető el, de csak azzal a hely t
áll ással. amelyet itt tanús ítunk. A remény pozi tiv erény, nem passzív várás.
Csak abban van meg, aki buzgó a kötelességteljesítésben, tü relmes a nehéz
ségekben, állhatatos az imában és együtt érez mások bajaival. Az öröm abból
fakad, hogya hittel az élet forrása felé Irányítottuk életünket, és tudjuk,
hogy fáradozásunk nem hiábavaló. Igazi öröm csak az lehet , amelyben benne
van amaradandóság blztos ítéka. Krisztus ezt a teljes örömet Igérte (Jn
16,24). de csak azoknak, akik kitartanak mellette, illetve őt követik. Külön
hangsúlyozza, hogy .arnlt az ő nevében kérnek az Atyától ", azt ls megszerzi
nekik.

Az evangéliumi tan ítás tehát nem szakítja el egymástól a túlvilági jutal
mat és a földi kötelességteljesítést, hanem erőteljesen összekapcsolja. Vi
szont az öröm elővételezésével segitséget ad, hogy akkor is helytálljunk,
amikor az erény a kereszt botrányát és balgaságát jelenti. Láttuk, hogy a
természetes előretörés, a haladás vágya ott rej lik az emberben, s az alkotás
gyönyöre az öröm fo rr ása is lehet. Az i lyen öröm azonban nem győzelmes,

mert előbb-utóbb minden kihull a kezünkből. A keresztény remény ott jön
segitségünkre, ahol személyiségünk, öntudatunk igazi értelméről van szö, Ha
nincs beteljesedés, akkor a trag édia hordozójává vál ik az a kevés szépség is,
amit az életben megszereztünk. Ha nincs teljes igazság, akkor mire való a
keresés? Ha nincs örök élet , mi re való a szeretet? Ha nincs Igazságosság ,
mire való az erkölcs i felelősség? A reményből fakadó örömet azok a feleletek
alapozzák meg, amelyeket én, a hivő ember adok ezekre a kérdésekre.

Zichy Aladár

REM~NY A HARM ADIK VILÁGBAN

A következő néhány gondolat kísérlet a harmad ik vil ág reményéről alko
tott véleményünk t isztázására és elmélyítésére. A következtetések egyben
Irányt is mutatnak a harmad ik világhoz való viszonyunk keresztényibb szel
lemben való alakitására.

A közvetlen kérdés ebben az összefüggésben arra vonatkoz ik , hogy mennyi
a remény a harmadik világ számára, azaz mi menny i esélyt adunk neki? De
éppen ezt a kérdést kell egyelőre kikapcsolnunk ahhoz, hogy a problémát
helyes és eredményre vezető szempontból vizsgáljuk. Más szóval: egyelőre

nem úgy beszélünk a harmadik világ vágyairól, esélyeiről és adottságairól,
ahogyan a kívülállók lát ják, hanem úgy, ahogyan mindez a harmadik világ
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