
den ember azért szolidáris Krísztussal, mert ő velünk egy testvérközös
ségből való. Egy ember tette tönkre az emberiséget és egy ember váltotta
meg: "Egy ember által jött a halál, egy ember által jött a holtak feltáma
dása is. Amint ugyanis Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krísztus
ban rnindnyájan életrekelnak" (1. Kor. 15, 2). A szentpáli tanításon ala
puló teológiai felfogás tehát azért hangoztatja míndnyájunk bűn- és üd
vösségállapotát, mert az összes emberek egy, azaz ádámi eredetű fajkö
zösséget alkotnak.

Mindezek után láthatjuk, hogy a monogenizmus kérdése az eredeti
bűnnel való összefüggésében lett jelentős számunkra. Azért fel kell tenni
a kérdést, mi az a minimum a szentírás, a szenthagyomány, a szentírás
ÉS a tridenti tanítás szenint, amit az eredeti bűnnel kapcsolatban tarta
nunk kell. Van egy általános, minden ember személyes döntését megelőző,
átfogó bűnállapot, ami azonban mégis történeti jelenség, nem pedig az
embernek lényegi állapota. Tehát ember hozta létre és nem magából a
teremtményi jellegből következik. "Amint a bűn egy ember által lépett a
világba és a bűn miatt a halál, így a halál minden emberre átterjedt,
mert mindnyájan bűnbeestek..." (Róm. 5, 12). Az általános bűnállapot

naIk ilyen embertörténeti eredete nélkül a rnanícheízmusnak lenne igaza,
vagyis annaik a felfogásn.aik, amely magában a teremtményi létben látja
a bűn elkerülhetetlenségét.

Végűl is így egyetlen nagy kérdés marad: vajon fenntartható-e ez az
egyetemes, személyt megelőző,mégis történeti bűnállapot,ha az emberiség
eredete nem egy kezdeti egyedben lenne? Mint lá'tiharttuk, a szentínásma
gyarázók tágabb lehetőséget adnak, a dogmatíkusok válasza azonban ál
talában tagadó. A dogmatíkusok szerint a közösségí bűnállapot csak ak
kor foroghat fenn, ha egyetlen közös ösben nyerte történeti alapját. Több
"Adám" dogmatikailag nem indokolható. Az egy Ádám magát az embe
riséget kell, hogy jelentse, és nem pusztán egy valakit a többiek közül.
Az egyetlen őstől való származás - mondják a dogmatikusok - nem
egyszerű történeti eset, hanem átlépi léthelyzetünket: transzcendens tör
ténetiségű. A teológiai megfontolás kívánja azt, hogy elutasítsuk a több
törzsből való származás feltevését, mert ez az áteredő bűn tagadásának
a veszélyével járna együtt. -
HozzAD

Mennél inkább megértelek, annál keményebb vagyok hozzád.
Mennél jobban értékellek, annál türelmetlenebb leszek irántad.
Talán egyre kevésbé értelek?
Mennél hangosabban utasítom vissza réleményed, annál ritkábban szólsz.
Végül talán mindig hallgatni fogsz, s én mindig kiabálok.
S ez így fog tartani örökre. mígnem én is eltávozom.
Magamat ak!lrtam elszabadítani tőled,

s uzza], hogy hallgatni tudsz
eltéphetetlen.ségünk e,.eiét bizonyitottad.

Sohasem leszek szabad reled szemben - még az életem árán sem.

Ungt'áry Rudolf
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