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A REMÉNY JEGYÉBEN

A bécsi Lelkipásztori Intézet karácsonyi konferenciájának témája a remény
volt, amiben mindenki remélhet.

Heinrich Schneider politológus, bevezető előadása az emberiség reménytelensé
(Jét és aggodalmait ecsetelte. A termelés évi 3 százalékos növekedése folytán hu
szonnégy év múlva megkétszereződik. Húsz év alatt 82 százalékkal növekedik a
társadalmi jövedelem. A jelenlegi életnívóért 1985-ben elegendő lenne heti 22
órát dolgozni. A 35 órás munkahét évi 25 hét fizetett szabadságot biztosítana, vagy
~iS évre szállítaná le a nyugdíjkorhatárt. Ezek a számítások megbízható képet
adnak a fejlődés irányáról a Iejlett ipari országokban - mondotta. Az elmaradott
országokban a dolgozók 30 vagy ennél több százalékát foglalkoztatja az elsődleges

termelés, az USA-ban csupán 5 százalékát. Minél fejlettebb az ország, annál
többen szabadulnak fel kulturális és politikai tevékenységre. A régi görög demok
ráciának az volt a szerkezeti hibája, hogy csupán a társadalom vékony rétege
vehette ki belőle a "részét. A világtörténelemben ma érett meg először a helyzet
a demokráciára. Sok átmeneti nehézség szűnik meg az ipari társadalom kifej
Iődésével.

Túlzott optimizmusra azonban nincs okunk. Bár 100(}-től l840-ig 450 éhín
l'!ég volt Európában, botrány, hogy újból ettől kell félnünk. A világ 3,5 milliárd
lakosából 2,5 milliárd él a fejlődő országokban; s évenként 25-30 millió ember
hal éhen. Harminc év múlva a világ 7 míllíárd lakosából már 5 milliárd esik
a fejlődő országokra, ami - febtételezve a [elenlegí társadalmi viszonyokat - ki
kerülhetetlenné teszi a világméretű éhínséget, Súlyos veszély az elszegényedés
is. Az emberiség összjövedelmének 70 százalékát a népesség 30 százaléka élvezi.
Bár a fejlődő országok hivatalos statisztikája kedvezőbb, valójában egyre romlik
a helyzet. A Közel-Kelet egyik legfejlettebb országában, Libanonban az átlagos
évi jövedelem 350 dollár. Az a baj azonban, hogy a nemzeti jövedelem 60 száza
léka a családok 18 százalékának a kezében van, s a családok 5(} százalékának
be kell érnie a jövedelem 18 százalékával. így van Dél-Amerikában is. (Mibe kerül
az olcsó banán!) Ezekben az országokban lehetertjen a haladás mélyreható tár
sadalmi átalakulás nélkül. A nyomorgó tömegek egyetlen reménye a forradalom.
A nyugat-keleti feszültségnél súlyosabb észak-dél feszültsége. Johnson egyik ta
nácsadója szerint csupán az atombomba, a szegények jelentős hányadának ki
irtása segíthet. A háború a legnagyobb veszedelem. Európában már huszonöt éve
tart az eddig leghosszabb háború nélküli időszak, békéről azonban nem beszél
hetünk. Az elmúlt 25 év alatt 80 háború robbant ki. Ma is háború van Vietnam
ban, Biafrában és a Közel-Keleten. A vietnami .háború áldozatainak száma 
amerikai források szerínt - 400 OOO amerikai sebesült, 10 OOO amerikai,
90 OOO délvietnami és 580 OOO, északvietnami halott. (A cinizmus teteje azt mon
dani, hogy nem hal meg több amerikai katona Vietnamban, mínt odahaza köz
Iekedési baleset következtében.) Biaírában kétmillió halottja van annak a há
borúnak, amelyet valójában Franciaország és Anglia vív egymással. (Lehetetlen
nem gondolnunk OrwelZ félelmetes víziójára. az ,,1984··-re.) A Közel-Keleten új
százéves háború várható - mondotta U Thant. Irakban állandó a kurdo"k tel
kelése, a Csad Köztársaságban afrikai víetnamot készítenek elő a franciák, Dél
Szudánban a keresztényeket pusztítják. A harmadik világháború nem tört ki,
de béke nincs.

Az elrettenés elvére épülő "béke" nagyon ingatag. Az eszkaláció 44 lépcső

lokát emlegetik; az utolsó fokozatban a háború attól függ, hogy hány halott "ki
fizetődő" még. Az elrettenés a nukleáris rendszer sebezhetetlenségén, a hordo
zórakéták és a hasadó anyagok roppant mérvű felhalmozásán és biztonságos táro-
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lásán alapul. Következménye az antirakéta penetrációs rendszer; az űromnibuszok

10-14 nukleáris töltete a legkülönfélébb Irányokban törheti át az antirakéták vé
delmi rendszerét. A jelenlegi béke alapja a rettegés: nem a közös jóban, hanem
a közös rosszban való megegyezés (Hobbes), A fenyegetés stabilizáció helyett ag
ressziót szül. A pszichológiai circulus vitiosus állandóan rontja a javulás esélyeit.
Ráadásul ez a béke nagyon drága: 1967-ben 600 míllíárd dollárba került. Az elret
tenés általános erkölcsi hanyatláshoz vezet. Hozzászoktat a gyűlölethez. Valóban
"elrettentő" példa'a családi búnkerek körüli amerikai vita: megölheti-e a csa
ládi óvóhely tulajdonosa az erőszakkal betolakodó szomszédját, aki elmula.z
tott magának búnkert építeni? Másik példa egy fiktív leszerelési bizottság je
lentését ismertető bestseller. A rendszer belső stabilitását külpolitikai konfliktu
sok biztosítják. Létfontosságú a háború lehetősége vagy pótléka, például a gigan
tikus méretű űrkutatás. Az "atyák nélküli" társadalomban elgyöngült én agresz
szíóban, az ellenséghez való negativ kötődésben keres biztonságot: jelenleg a béke
legerősebb motívuma a félelem. A háború veszélyét csak a kölcsönös bizalom
szüntethetí meg: ha békét akarsz, készíts békét!

A nyugati világ válságtünetei a terrorcselekmények (Észak-írországtól egé
szen My Lay-íg), a bűnözésele számának és a kábítószerfogyasztásnak a növeke
dése. Az USA-ra belső bajok jelentik a legnagyobb veszedelmet: a városterve
zés hiánya; az, hogy az emberek nem találják helyüket a társadalomban; az órán
kenti ötven gyilkosság stb. Az amerikai diákok 35 százaléka. a nyugati világ diák
jamak 15 százaléka szív Marihuana cigarettát. Svédországban 30 OOO kábítószer
fogyasztó van, tíz év múlva - ha így megy tovább - ez a szám 600 OOO-re nő.

Londonban az elmúlt évben 2000 kábítószerkereskedő ellen indítottak bűnvádi

eljárást, az NSZK-ban 380 kg hasist koboztak el. Svájcban 1967-ben még csak
II kábitószerélvezőt ítéltek el, 1968-ban pedig már 200-at. A hippik, ahelyett,
hogy küzdenének a társadalmi bajok ellen, kivonulnak a társadalomból. Archal
kus tiltakozásuknak szöges ellentéte az "új baloldal" totális kritikája. Marcus/!
szerint a fogyasztói társadalom olyan tökéletesen funkcicnál már, hogy a kon
vencionális bírálatot is magába integrálja. A feje tetejére állított világban a fe
je tetejére áll az önálló gondolkodás is. Ez az oka a diákok bizarr társadalom
krítfkájának, Nemcsak kétségbeeséssei vétünk azonban a remény ellen" hanem
elbizakodottsággal is. Nem minden tiltakozás fakad reményből: Marcuse totális
kritikája totális tagadáshoz vezet.

Hubertus Myranek professzor a vallások és utópiák reményéről beszélt. Az
ember míndig remélte a szabadulást az éhségtől, betegségtől és haláltól. Tammuz,
Attís, Izis, Helios, Serapis az évszakok változásához hasonló megváltást ígért.
Platóni-orfikus hatás a testtől való megváltás reménye. Az emberi szellem egy
ségesítő törekvése hozza létre az egyetlen alapvető rossztól, a haláltól, később pe
dig a bűntől való megváltás reményét.

Az archaikus vallások reménye nem eIóre mutat, hanem visszatekint. A szer
tartások az ősök, az istenek és félistenek tetteit másolva reprodukálják a kezdett
tökéletességet. Az archaikus gondolkodásban idő és remény kölcsönösen kizárja
egymást. A történelem nem fejlődés, hanem hanyatlás. Kezdetben volt a paradi
csom. A bűn az, ami nem archetipikus, ami - mert személyes és egyszeri 
nem vezethető vissza az eredetre, A profán időt szüntetik meg az újévi szertar
tások. Az idő természetes elhasználódását jelzi az év utolsó napjainak kultikus
zűrzavara; kicsapongások és a társadalmi rend felborítása. A rend helyreállása
megjeleniti a teremtést, a kezdeti tökéletességet. Ismét "abban az időben" élnek,
amikor paradicsom volt. Ezt jelképezi az újjáélesztett tűz, a lárma és zajongás
(mint aNagykörúton szalveszter éjjel), ami elűzi az ártó erőket. A hold volt a
modell. A holdciklusok az emberi életet reprezentálták; születést, növekedést, ha
nyatlást és a halált. Abból, hogy a hold feltámadása előtt három éjen át halott.
a vegetáció és az ember újjászületésére következtetnek. A hold a remény archetí
pusa. A mítosz visszarnézés közben nem kockáztat semmit; hiszen bíztos a megúju
Jás. A katasztrófák a kozmikus tél végét jelzik, és éppen ezáltal a kozmikus
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oyár kezdetét. Az iráni vallásban világégés pusztítja el a földet. A tűz tisztító
1'ürdője a történelem végleges megszűnésének a reményét kelti. Altalában azon
ban a mítoszok örök visszatérést tanítanak, A mítosz optimista, mert nem pusz
tul el visszavonhatatlanul semmi; pesszimista, mert kikerülhetetlen a kozmikus
tél, bár ez sem az utolsó szó. Az örök visszatérés igazi mondanivalója a lét ro
molhatatlansága, A kör visszatérése önmagába a világ mínőségí jegye.

A filozófia is rnindig archaikus, mert az "archét" és a dolgok mívoltát ke
resi; a múltba tekintve arra néz, ami volt. Platón sem tud jobb választ az örök
körforgásnál. A lét archaikus modellje az állandóság. A történelem nem a léthez,
hanem a mozgáshoz tartozik; az esetleges és változó nem nyújthat biztonságot sem
a szívnek, sem a szellemnek. A görögöknek a jövő a míndig létezőnek meghosszab
bítása, ami gyökerében szünteti meg a remény bizonytalan biztonságát. E reménytelen
ség szélsőséges képviselője a sztoikus közömbösség, túl féleimen és reményen. Az
ószövetségi Prédikátor is lemond a reményről. 'I'örténetíségünk a lét biztosításá
ra irányuló hősies erőfeszítés a fenyegető pusztulással szemben. Még Nagy Szent
Albert és Aquinói Szent Tamás sem szabadul meg teljesen a visszatekintő gon
dolkodástól. Az újkorban Kepler, Tycho de Brahe, Spengler, főként azonban
Nietzsche örök visszatérést hirdet: "A világ önmagából él. saját ürülékével táp
lálkozik". A világnak nincs célja: ha lenne, akkor már régen el kellett volna
érnie, A marxizmus spirálisan emelkedő és visszatérő világfolyamatról beszél.
Közel áll ehhez a modern fizika lüktető vílágmodellje, amelyben 80 milliárd
év múlva kezdődik minden elölről. Az örök visszatérés azonban nem ad reményt
sem az egyénnek, sem a közösségnek,

A futurológia is csak a múlt alapján közelítí meg a jövőt. Ernst Bloch sem
tud kitörni az örök visszatérés köréból. Az a remény, amely nem múlja felül
míndazt, ami "volt", amely nem emelkedik a világ fölé, nem nyújthat igazi vi
gasztalást. A blochi "ország" nem kerülheti el a "legszörnyúbbet, a halált"
,Nietzsche}. Levegőben lóg a remény míndaddig, amíg nincs olyan szeretet, amely
erősebb a halálnál. Bár a szeritírásban is megtalálhatók mindezek a gondola
tok, egyikkel sem azonosul Isten szava, hanem velük' fejezi ki fő témáját: Isten
igéretének a történetét. A szeritírás nem prognózist, hanem ígéretet ad. Aki re
mél, az visszatekint a már beteljesült ígéretekre. elsősorban Jézus Krisztusra
és belőle merítí az egészen beteljesült jövő bízalmát. A remény arra az egészen
újra irányul, amelyet a jövőben kapunk. A történelem valósítja meg az üdvös
séget, de nem a kozmosz erejéből, hanem Isten kegyelméből, aki megajándékozta
azzal a lehetőséggel, hogy végtelenül felülmúlja magát.

Karl Hermann Schelkle tübingeni egyetemi tanár az újszövetségi Teményról
beszélt. Feltűnő, hogy a szinoptikusoknál hangsúlyozottan csak egyszer szerepel
a remény (Mt 12,21), valószínűleg azért, mert a Messiás eljövetele beteljesítette
az eddigi ígéreteket (Mt 11).

A remény hirdetője Szent Pál: "Meg vagyunk ugyan váltva, de még re
ménységben élünk" (Ró 8,24). A jövőre irányuló, és a vi'1ág szemében paradox
(Ró 4,18-22) remény alapja Isten üdvözítő tette Jézus Krísztusban : "Bizalmunk
lsten iránt Krisztusból ered" (2 Kor 3,4). Az ígéretek beteljesülésének feHsme
rése megerősíti reményünket: "Mindazt, amit valaha megírtak, okulásunkra írták.
hogy. az Irásból türelmet és vigasztalást merítsünk reményünk megerősítésére"

(Ró 15,4). A remény Isten adománya: •.Urunk, Jézus Krisztus maga, és Isten a
Uli atyánk, aki szeretett rnínket, s kegyelmével örök vigasztalást és jó remény
séget ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, s erősítse meg szóban és
tettben mínden jóra" (2 Thessz 2,16). A remény' gyümölcse állhatatosság (1 Thessz
1,3), öröm (Ró 12,2), nyíltság (2 Kor 3,12), bizalom (Fil 1,20), kitartás (Fil 3,16).
Nem zárja ki a földi küldetést: "Várjuk a boldog reményt: a nagy Istennek
és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét, aki önmagát adta
érettünk, hogy minden gonoszságtól megváltson. megtisztítson és jótettekben
buzgólkodó választott népévé tegyen" (Tit 2,14). Atfogja az egész kozmoszt: "A
sóvárgással eltelt természet Isten fiainak a megnyílvénulását; várja" (Ró 8,20).
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Bár Szent Pál szó szerím értelmezi a Genezist, tulajdonképpeni kijelentése az,
hogy a világgal l együtt vált meg Isten. Megszünteti a halált és beteljesíti az
életet: "Krisztus bennetek a megdicsőülés reménye" (l Kor 1,27). O a remény
célja: "Az Úr az, akinek szolgáltok" (Ró 12,12), "így mindenkor az Úrral leszünk"
(l Thessz 4,18).

A zsidókhoz írt levél a reményt azonosítja a hittel: "A hit reményünk szi
lárd alapja és a nem látott dolgok igazolása" (Zsid 11,1). A remény "lelkünk
biztos és szilárd horgonya" (Zsid 6,19), bizalom a jövőben, amelyet egyedül Is
ten ismer: "Hittel engedelmeskedett Abrahárn a hívásnak, hogy költözzék arra
a vidékre, amelyet örökségül kellett kapnia. Kivándorolt anélkül, hogy tudta
volna, hová megy" (Zsid 11,8). Ezérit biztatja Szerút Péter a hívőket: "Mindig
álljatok készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki reménységtekről kér
dőre von titeket" (1 Pét 3,15). A remény szó hiányzik János evangélíumából,
mert célja éppen a jelenlévő üdvösség hirdetése. Krisztus az út az igazság, az
élet, a kenyér, a pásztor, az ige. Az evangélium a kialakuló gnózis nyelvén azt
mondia, hogy egyedül Krisztus a reményünk.

Az újszövetségi remény tartalma: halál, különítélet, üdvözülés, Krisztus el
jövetele, utolsó ítélet, megdicsőülés. Ezek az eszkatologikus kijelentések nem
képzelhetők el, mert olyasmit mondanak, ami túl van a tér-idő összefüggésen,
képzelőerőnk pedig nem tud kiszabadulni a térből és időből. Ezért nehéz meg
különböztetnünk a tulajdonképpeni kijelentést és az ábrázolást. Valamiféle koz
mológíaí eszkatológia nélkül azonban nem gondolható el az egyéni eszkatoló
gia sem.

Josef Sudbrack a teológia emberi fordulatáról beszélt. A remény teológiája
nem Teílharddal, Rahnerrel, Barossal és Moltmann-nal kezdődik. hanem az új
szövetséggel: a transzcendencia nem zárja ki az immanenciát, az örök boldog
ság a földi boldogságot, az istenszeretet az emberszeretetet.

Bultmann azt rnondja, hogy a keresztény hit állandó engedelmesség Isten szavá
nak. Mivel ez az engedelmesség Isten ajándéka, azért a hit nem szorul rá sem a
természetfeletti csodáknak. sem Jézus feltámadásának történelmi bizonyítására. Mint
történész nem tudja bizonyítani Jézus feltámadását, mint teológus azonban "átfunk
clonál": a feltámadás történeti bízonyíthataülanságát teszi meg az igazi hit alapjává.
A hit bensőségessége nem bontható szét különböző információkra. Bár a hit ben
sőségességének a hangsúlyozása valódi nyereség, a kerígmatlkus Krisztus nem sza
kítható el a történelmi Krisztustól. Kiisemann szerint a hit névmása nem "én", ha
nem "mr'; egymagában az ember nem tud hinni. Bultmann tulajdonképpeni problé
mája a hit egzisztenciális elkötelezettségének és információtartalmának összehan
golása.

Az előadó a remény teológtájára hivatkozott. A teílhardí abszolút utópia, az
omega-pont, nem elszakadás a vilagtól, hanem a világ felé fordulás. A lét nem
sztatíkus igazság, hanem megnyílás a reményegyertllen biztosítéka, a mindig nagyobb
Isten előtt. Ezt az Istent "láttatja" meg Teilhard. A reményt ki kell tágítanunk
a munka dimenziójával is, hiszen nem elmélet, hanem praxis. A klasszikus teo
lógia egyedül Istent' és a lelket ismeri, és semmi mást. Bár ennek az "egocentrizmus
nak" megvan a történeti szerepe. ma már az egyéni eszkatológia nem elég széles
alapja a kereszténységnek. Az egyén jqvője nem választható el a világ jövőjétől;

evilági befektetésünk kamatozik a túlvilágon is, a remény nem záloga, hanem fogla
lőia a jövőnek.

A remény - mínt a boldogság is - nem közelíthető meg természettudományos
tapasztalással, mégis vannak pillanatok, amikor átéljük. A föld nem síralomvölgy.
Elkezdődött már a paradicsom, ha nem is bontható az üzenete részletes informá
ciókra. Régebben logikailag levezethető biztonságot kerestünk, manapság eljutunk
oda, hogy minden egy középpont felé mutat; ezt azonban csak a hit érheti el. A ré
gebbi modell szerímt Jézus az élet és lét középpontja voLt. Űjabban Isten és Krísz
tus az egész létet átfogó horizont. A mai ember nem Istenből indul ki, hanem azt
mondja: ha van értelme ennek az egésznek, akkor Istennek kell körülfognia. A
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mai gondolkodásban Isten nem a legelső, hanem a legvégső, ,,nem egészen halott"
lGardavsky). A legvégső talányori át jutunk el Istenhez.

Isten nem felettünk, hanem előttünk van. Bultrnannál - és Agostonnál - a
remény függőleges: egyedül Isten és a lélek ügye. A remény azonban vízszintes is:
lsten nem közelí, hanem távoli. Ezt azonban jól kell értenünk. Amikor Isten közeli
volt; negyed- vagy félóra alatt eljuthattunk a templomba, s ott találkoztunk vele.
Vagy napi nyolcórai munka után félórára megtaláltuk az imában. Életünkből 10
százalék volt Istené és 90 százalék az emberé, aminek következtében vagy Istené,
vagy az emberé lett mind a száz százalék. Ha azt modjuk, hogy távol van Isten,
akkor ezen azt értjük, hogy míndíg a határon van: a szerelern határán, a boldogság
határán, a halál határán. A szerelem, a boldogság, a halál határán találkozunk
Istennel, mert sohasem elég sem a szerelem, sem a boldogság, sem az élet. Ha el
veszítjük azt, akit szeretünk, akkor vagy a kétségbeesés a legvégső, vagy Isten és
a feltámadás.

Heimo Dolch a keresztények feladatáról beszélt; Természetes, hogy teljesítjük
állampolgári kötelességeinket. De mit tegyünk ezen felül? Az emberi személy méltó
sága a kinyilatkoztatásnak köszönhető. Nem állíthatjuk-e, hogy a kinyilatkoztatásból
fakad mindaz, amit ma várnak és remélnek az emberek, s ezért nem látjuk a
sajátosan keresztényit.

Az együttműködés nemcsak arra a napra irányul, amikor már nem zárják be a
Túros kapuit, "hiszen nincs is ott éjszaka" (Jel 21,26), hanem a' "holnapi napra" is.
A cél ismeretével azonban nem jár együtt szükségképpen az eszközök ismerete is,
5 ezért tanulnunk kell a világtól. Hangsúlyozta, hogy a keresztény remény nemcsak
vízszintes, hanem függőleges is: egyik irányt sem áldozhatjuk fel a másikért.
Bármennyire is tisztelnünk kell az egyéni lelleiismeret döntését Helder Camara, vagy
Camillo Torres esetében, Torres életútja mégsem lehet a példamutatóan keresztény
út. A keresztény remény belső feszültségét azért nem oldhatjuk fel, mert a kinyilat
koztatás nem ad konkrét utasítást a "holnapi napra".

Teilhard azt mondta, ha látjuk az örvényt a folyón, bár az sokkal erősebb

nálunk, mégis k:ikerülhetjük, és megtalálhatjuk a helyes utat: a kereszténynek kö
telessége megkeresnie ezt. Reinhold Schneider szerint Illem az a feladatunk, hogy át
alakítsuk a világot, hanem hogy a kereszt alakítson át minket. Mind Teilhard, mind
Schneider feloldja a remény feszültségét. Az a feladatunk, hogy a világért végzett
munkánkat járja át a kereszt - mondta az előadó.

Bruno Dl'eher nagysikerű előadása a remény hirdetéséről szólt. 1960 óta az
igehirdetés új szakaszában élünk, amelyet nem az evangéliumi üzenet tartalmi is
mertetése, hanem az emberi valóság értelmezése jellemez. A korszeru igehirdetés vá
lasz az emberi kérdésekre, Mindig is ez volt: ezért nem beszélhetünk Jézus Krisztus
evangéliumáról, hanem a Máté, Márk, Lukács és János szeríntí evangéliumról. A
korszerű igehirdetésben a közösségé az első szó; annak érdeklődéséreválaszol a pré
dikáció (vagy felkelti azt). Az igehirdetés elsőrendű követelménye, hogy a lelkipász
torok ne tekintsék az egyházközséget saját személyuk díszes keretének. A korszeru
igehirdetés nem liturgikus, nem egzegétíkus, nem időtlen, nem feddés, hanem antro
pológiai és hermeneutikus. (Nem az evangéliumot kell magyaráznunk, hanem az
evangéliummal kell magyaráznunk az életet l) A legfontosabb a remény felébresztése.

Hogyan? Nem azzal, hogy urios-untalan a remény szót emlezet iük, TIpm"'nvt
ébreszt az egész Krédó, főként azonban az Ige megtestesülése. Arról kell szólnunk,
mit jelent nekünk az, hogy Jézus az Isten Fia, hogy igazán és valóban, becsülete
sen és fenntartás nélkül vállalta sorsunkat. Azt a Jézust kell hírdetnünk. aki meg
testesíti Istenünk emberszeretetét. Isten szolgáját, aki elment a legvégsőkig, aki
nem futott el, aki Illem nyugodott mindaddig, amíg tehetett valamit. Krisztus fel
támadása azt jelenti, hogy nem a halálé az utolsó szó, Hogy tovább csinálja azt,
amibe kezdett, sőt most megy csak igazán előre az ügy. A feltámadás azt jelenti,
hogy Jézus halálos ellensége a halálnak, hogy a főorvosoknak. a vízvezetéksvere
lőknek és a textilmunkásoknak tettestársa. miridenklnek, aki szembeszáll a halállal.
Krisztus feltámadása azt is jelenti, hogy kiengesztelte az embert Istennel, hogy igaza
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van Szókratésznek; jobb ártatlanul szenvedni, mínt másnak ártani, hogyahumoré
az utolsó szó. Húsvét azt jelenti, hogy még a nyomorultaknak, akisemmizetteknek,
éi magányosoknak, a rákosoknak is van kilátásuk. Húsvét azt jelenti, hogy van bűn

bocsánat. Ehhez azonban el kell előbb olvasnunk Camus-t (La chute), hogy megértsük
és megértessük. mi az, amikor valaki nem talál bűnére bocsánatot. Nem arról kell
beszélnünk, hogy honnét származik az ember. Arról beszéljünk, hogy hová visz és
merre vezet az útja. A legértékesebbet sikkasztja el az, aki nem mondia el, hogy
a jövő reményteli. Nem elég arról beszélnünk, hogy a szabályszerűen megvalósított
szentség önmagában véve mindig hatékony, hanem arról is kell végre szólnunk, hogy
mít sem használ nekünk hit,· remény és szeretet nélkül. A szeritség az élet újra
kezdésének a lehetősége, új életstílus, igazi vállalkozó kedv. Azt jelenti, hogy a
kegyelem erősebb a bűrmél, hogy Felicitas és Perpetua erősebb Nérónál és Ca
Iígulánál. A jövő üzenete a Szentlélek. Azt mondja, hogy Jézus után következik II

döntés ideje. A Szeritlélek azt jelenti, hogy Jézus története nem ért véget, hogy
megy előre, hogy 197Q-nek sókkal jobban kell örülnünk, mint 1920-nak. A Szentlélek
azt jelenti, hogy a zarándok egyház sem élhet tartós depresszióban. Abszolute kor
szerűtlen Isten abszolút hatalmáról, tudásáról, tökéletességéről beszélnünk. Azt
kell hirdetnünk. hogy Isten belebocsátkozott a világba, hogy Istennek az emberen
kivül nincs másutt funkciója. Ma már nem imádkozhatunk Isten míndenhatóságá
hoz anélkül, hogy ne realizálódnek ez az ember hatalmában. Hamis azt mondaní,
hogy Isten teremtette a világot, az ember pedig a nagyvárost (esetleg az ördöggel.
karöltve). A nagyváros Úitjaival, hídjaival, gyáraival sokkal inkább Isten teremt
ménye, mint a majorság. A folyók nem olyan csodálatosak, mínt a vízvezetékek.
Isten míndentudása nem különül el az ember tudásától. Aki vakbélrohamot kap, az
először a mentőknek telefonál, s amíg rájuk vár, imádkozik. (Még az is így csinálja,
aki az ellenkezőjét mondja l) Aki repülőgépre ül, Rafael őrangyalhoz fohászkodik, de
legalább ennyire bízik a pilóta idegeiben és szaktudásában, hogy a hóvihar ellenére
is leszáll. Ne azt hirdessük, hogy Isten jóm fordítja a rosszat, hanem azt, hogy
isten az emberrel együtt küzd a rossz ellen. Amikor Reinhald Schneider azt mon
dotta, hogy - Hitler ellen - "csak az imádkozónak sikerülhet", 1940-ben nem a
hit, hanem a melankólia szava volt ez. A "kedvező idő" 1929-30 körül volt; s ami
ezután jött, a mulasztás szörnyű következménye, nem volt más, mírrt a felelősség

kényszerű vállalása.
Külön fejezetet képezne a keresztény erkölcs és a remény kapcsolata. Az kép

viseli a reményt, aki tíz éve nem gyónt három kisgyermekes anyától azt kérdezi,
tud-e mesélní gyermekeinek. Elégtételül pedig azt adja fel, hogy vegyen egy mese
könyvet, és tanuljon meg könyv nélkül legalább tíz mesét. Ha egyetlen szóval akar
juk kifejezni a keresztény reményt, azt kell mondanunk: megéri. Az élet kifize
t6dik.

MINT AKI KÚTBÓL

Mint aki kútból merült föl,
üveges szernsnel körültekintek.
Csak intek
hazug játékra, játékosakra.

Aki még bízik az Időben.

felhők kőtömbjei alatt
is állja a sarat
Jutó lányért, filléres célokért.

Mindent elvégeztem már magamban.
Még hallom tengersós szavai!.

lVlakrai Gyula
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