
SZENDI JÓZSEF

I MODERN TEOLÓGIA SZEM~LYES JELLEGE
Az első vatikáni zsinat a korabeli racionalista vdlágszemlélettel szemben a

kinyilatkoztatást főképp igazság-jellege szempontjából védte meg. A hitben elsősor

ban természetfeletti dgazság megszerzését látta, mely hihető, sőt hiendő ha nem
is önfénye : a belátás, de a kinyilatkoztató isteni tekintély miatt, A hit az az erény,
"amellyel igaznak fogadjuk el míndazt, amit Isten kinyilatkoztatott" (Denzinger
Schönmetzer 3008). Ehhez a racionális szemlélethez hozzájárult Szent Tamás Sum
májának felületes magyarázata, mely annak articulusaiban csupán a teológia té
teleinek halmazát vagy összegét látta. Szent Tamás viszont művének rögtön az ele
jén (I. 1,7) világosan megfogalmazza annak éltető elvét és szervesen egységesítő

lelkét: teológiájának Isten nem tárgya, hanern alanya. Vagyis Szent Tamás szemé
ben Isten nem a teológus tehetsége és kénye-kedve szerint alakítható tárgy, hanem
a teológiának személyes tudásalanya. aki a kinyilatkoztatásban nemcsak feltárja
saját szernélyiségének titkait, hanem azoknak ísmeretelve, igazoló tényezője is.
Isten - mint miriden önmagáról, saját lelki élményeiről beszámoló személy 
csak saját maga míatt, személyes önátadásban és szerető hitben fogadható el
minden természetes tárgyi bizonyíték kdzárásával. Erről Horváth Sándor, korunk
Egyik legkiválóbb Szent Tamás szakértője így ír: "Aki a Summát Szerit Tamás el
gondolása szerint akarja megérteni, annak az I.l,7-ben felvetett kérdésre adott
feleletet mindíg szem előtt kell tartania és mínden tételt ennek a világosságában
kell megítélnie. Sok hiábavaló harcnak lehetett volna elejét venni, ha az istenfo
galom emez uralkodó jellege a részletkérdések tárgyalásánál kidomborodott volna.
Amde a tudásalany káselejtezésével kiölték a teológia lelkét s utat nyitottak a doc
trina sacra ellaposodásának és elvilágiasodásának" (Örök eszmék).

Az első Vatikánum után ily módon kialakult egy teológiai intellektualizmusnak
nevezhető irányzat, mely ugyan beszélt Istenről és azt állította, hogy meglehetősen

sablonos teológiai műveiben az általa kinyilatkoztatott igazságokat tárgyalja rend
szeresen, mégis azt a benyomást keltette, hogy bennük az Isten mint kinyilat
koztató személy háttérbe szorul kinyilatkoztatott igazságai mögött. A teológia ha
sonlóvá lett az érdekházassághoz. melyben nem annyira a házastárs személye, mínt
a hozománya a fontos. Elsősorban nem az az isteni személy érdekelte, aki kinyi
latkoztatott, hanem inkább azokkal az igazságokkal volt elfoglalva, amiket kinyi
latkoztatott. Ezeknek hitét megmerevedett rendszernek tekintette, mely befejezet
ten fekszik előttünk a Szentírásban és a keresztény hagyomány emlékeiben. Úgy
bánt velük, mint a boncmester a személyüktől elhagyott hullákkal: a kritika és a
teológiai ráció éles késével szedte szét őket gondolatelemeikre (vö. Karl Adam:
Der Christus des Glaubens. Düsseldorf, 1954. 18. oldal). A. dogmatika ezeket igye
kezett racionális érvekkel hihetővé, sót híendővé tenni és rendszerezni. A jogi szem
léletú morálís pedig kazuisztikává silányodott: az erkölcsi életnek lehetőleg minden
helyzetére iparkodott személytelen, objektív normákat megállapítani. Ez az eljá
rúsmód lassanként a teológia többi szakjait is átjárta és azok elszemélytelenített,
objektív tárgyalásához vezetett.

Ez az irányzat megfosztotta a teológiát éltető lelkétől: a személyes Krisztustól,
aki a beléje vetett hitünk és önátadó szeretetünk révén egyedül lehet személyünk
ki teljesítője és megváltója. Ez a teológia - annak ellenére, hogy arról az Istenről

.,tárgyalt", aki Szentháromság, tehát háromszorosan is személy - eltárgyíasított,
személytelen igazságok bámulatos rendszerévé vált. Borotvaéles következtetésekre
felépülő gondolatbravúrjai azonban sem a papok lelki életének, sem az igehirde
tésnek nem lettek formálóivá. A kívülállók világától pedig teljesen elszakadt és el
idegenedett: semmi hatással sem volt rá, ellentétben a nagy atyák és a virágzó
középkor teológiájával. A hittitkok tabukká váltak: csak a bennfentes szakembe
rek szólhattak hozzájuk, hisz megértésük rendkívüli elmeélt és iskolázottságot kő-
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vetélt. Az erkölcstan pedig egyre jobban hasonlított a farizeusokéhoz, melyet az
irástudók több, mint hatszáz törvénnyel bástyáztak körül, de amelyet az egyszerű

nép sem megérteni, sem megtartani nem tudott s aminek lelketlen jogászkodásai
ellen Jézus egész magatartásával és tanításával szembeszállt. A kazuista morális
a hivőt erkölcsileg kiskorúvá tette: a sok törvény miatt (a CIC 2414 kánonja!)
bizonytalanná lett. Aggályosságában állandóan szakértőket volt kénytelen megkér
dezni, mitévő legyen, nehogy valami általa nem ismert törvénybe ütközzék. Meg
szünt önállóan, a bölcsességen alapuló szeretetben szabadon dönteni és felelősen

cselekedni, holott Szent Pálnak épp az volt a nagy élménye, hogy az ószövetségi
törvény nyomasztó szolgasága alól felszabadult lsten fiainak szabadságára (vö.
Róm. 8,15).

A II. Vaticanum előtti teológia ily módon legtöbb művelőjében száraz, csupán
néhány szakavatott teológus számára hozzáférhető, személytelen ideológiává lett,
melynek a gyakorlati keresztény életre a sok tilalom kimondásán kívül alig volt
hatása. Ez is csak addig tartott, amíg a középkori vallási tekintély valahogy még
állt. De a második világháború végképp olyan helyzetet teremtett, hogy éz az irány
zat teljesen elszigetelődött a keresztények vílúgí életkörülrnényeitől és gyakorlati
feladataitól. Közben - mint minden emberi alkotás - a racíonalízmus is meg
szünt divatos szellemi áramlat maradni. A modern bölcselet és a lélektan egyre
inkább az ember személyiségében fedezte fel a legnagyobb evilági értéket. A
szernélyiség ugyanis méltóságban, elidegeníthetetlen jogaiban és transzcendens irá
nyulásaiban messze felülmúlja a személytelen tárgyakat. Az új szemlelet az embert
nemcsak gondolkodó lénynek tekinti, aki testből és lélekből áll, hanem szerető,

értékelő, állástfoglaló és cselekvő személynek. aki csak más személyekkel való sze
retetviszonyban teljesülhet ki. Világossá vált, hogy az emberi személyt nem sze
mélytelen javak, tárgyak: például vagyon, még csak nem is szellemi javak: tudo
mány, művészet teszik igazán tökéletessé és boldoggá, hanem csak egy másik sze
mély, akivel Én-Te viszonyba léphetünk a szeretetben, hogy az így kialakuló Mi
közösségben kiteljesüljünk és boldoggá legyünk. Ebben az Én-Te kapcsolatban a
másik személy nem egyszerűen kutatásunk vagy megismerésünk "tárgya", hanem
a szeretetben megnyíló, önmagát ajándékként feltáró alany. Ezért nem is termé
szettudományos módon ismerjük meg, mint a többi tárgyakat, hanem személyes
és mégis megtapasztalható intuicióban. A Te személyes valósága ugyan mmdíg túl
fekszik öntudatunk szűk körén: transzcendens, de ha szeretetben kinyilvánítja előt

tünk magát, mí a viszontszeretetben kiléphetünk önzésünkből és átölelhetjük a
másik személy transzcendens valóságát, hogy benne kiteljesüljünk és gazdagodjunk.
Ezért van az, hogy az igazság és a tudás mint objektív javak csak részben tudnak
boldogítani, mert az emberi személy nemcsak ész, hanem szív és akarat is. Biztos
megállapítást nyert, hogy az embert nem valami, hanem csak valaki: egy másik
személy teheti maradéktalanul boldoggá, aki nemcsak eszünket. de egész szemé
lyünket rabjává teszi a szeretet, barátság vagy a szerelem önátadásában, s akit
mi egész személyiségünkkel mindenestül viszont szerethetünk (vö. Lotz: Ich-Du-Wir).
Ezt az irányzatot perszonalizmusnak nevezzük. Ismertebb képviselői: M. Buber, R.
Guardini, G. Marcel. A századforduló óta egyre erősödik és lassanként minden
teológiai szakot átformál (vö. Vorgnimler cikkét a Lexikon für Theologie und
Kirche "Personalismus" címszava alatt).

Ilyen előzmények után ült össze a II. Vaticanum, hogy a modern ember üd
vösségre vonatkozó problémáira válaszoljon. Felismerte, hogy nem elméleti, ideoló
giai rendszert kell adnia, nem lis kiközösítő határozatokkal kell elnémítania a té
vedőket, hanem egzisztenciálisan megélt hitben mutatni be önmagát, mint a misz
tikus Krisztust. Azt a Krísztust, aki személyesen van közöttünk egyházában a vi
lág végezetéig, hogy minden őt kereső rátalálhasson és belőle, mintegy szeritség
ből üdvöt meríthessen, A személyes Krisztust láttató és róla tanúságtevő igehir
detés ragyog fel minden dokumentumában. Ez az ősegyházhoz és a szentatyákhoz
visszatérő, szentírási, perszonális lelkület az, ami a II. Vaticanum utáni teológiát
is elsősorban jellemzi és ami visszaadja annak erkölcsi és igehirdető értékét is ..
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Nem teljesen új irányzat ez, hanem régi igazságoknak új kiemelésekkel való
korszerűsítése. Ami eddig apróbetűs jegyzetekben volt található, most hangsúlyo
zottan a középpontba kerül, mert a hangsúlyozástól nagyon sok függ. Az új teoló
giának ezt a hangsúlyozottan perszonális jellegét tükrözi Gál Ferenc IstenrőZ be
szélünk és Teremtett és megváUott ember című két könyve is, melyek hasznos
segítséget jelentettek e tanulmány összeállításánál; az alábbiakban több helyen is
követem gondolatmenetüket és idézek belőlük.

A' modern teológia az ember egzisztenciálisan megélt személyíségébőh indul ki.
Külön fejezetet szán az emberi szernélyíségnek. Az antropológiai szempontokon túl
azért érdekli a személyes méltóság, mert az ember ezen keresztül válik az Isten
felelős partnerévé az üdvrendben. Ma az embert inkább a személyisége oldaláról
tekintjük, amennyiben Én-Te közösséget keres. Mível felismeri Istent, mint sze
mélyt, szeretne vele találkozni, benne akarja megélni tudásvágyának. szeretetvá
gyának teljesedését és nála reméli megtalálni a menedéket létének bizonytalansá
gában. Isten ugyanis nem egy igazság, amire rá kell jönni, nem is valami isme
retlen dolog, amit meg kell találni. Tehát nem tárgya ismeretünknek, hanem
személy és az összes titkok foglalata, aki megszól ít és kinyilatkoztatja magát,
mert úgy teremtette meg az embert, hogy megoszthassa vele életét és boldogságát,
Ezért Isten elfogadása nem csupán egy ismerettartalom tudomásulvétele, hanem
személyes magatartás. Az elméleti megállapítások, melyekkel letét igazoljuk, csak
bevezetőül szelgálnak a személyes kapcsolat kialakitásához. A filozófia a lét sa
játságaiból következtet Isten sajátságaira. Eljuthat a személyesség megállapításáig,
de nem az áll az érdeklődés előterében. A kinyilatkoztatásban ellenben a személyes
Isten szól és cselekszik, A kereszténység meggyőződése, hogy Isten teljes kinyi
latkoztatást adott magáról Jézus Krisztusban, aki azért jött, hogy feltárja előttünk

személyiségének titkát. "Már nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem
tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent tudtul ad
tam nektek" (Ján 15,15). O nem a Szentháromságot akarta kinyilatkoztatni, hanem
a teljességet. De a teljesség éppen a Szentháromság, Krisztus arról az Istenről

beszélt, aki az Ószövetségben hírt adott magáról s aki már jelezte, hogy népének
atyja akar lenni. Krísztus ezt az Istent különleges módon Atyjának nevezi, saját
magáról pedig azt állítja, hogy ó a Fiú, akit az Atya küldött, ó viszont az Atyával
együtt elküldi a Szentlelket, hogy mellette tanúságot tegyen és művét befejezze
(Ján 15,24). Amellett Krisztus kitart a legszdgorúbb monoteizmus mellett, tehát
az Atya, Fiú, Szentlélek említése nem akar az istenség sokszorozása lenni. Saját
magát egynek mondja az Atyával (Ján 10,30), a Szentlélekről pedig azt állítja,
hogy az Atyától származik s ugyanakkor a Fiútól kapja mindazt, amit kijelent
(Ján 16,16). Istenben tehát csodálatos teljesség van, amit csak az Atya, Fiú, Szent
lélek személyes kapcsolatával lehet kifejezni.

Ha a szavaknak teljes értelmet adunk, azt kell mondanunk, hogy a Szenthá
rornságnak szóban és tettben megvalósult kinyilatkoztatása maga az üdvrend. Hi
szen nem tételek közlésére kell gondolnunk, hanem Isten valóságos közeledésére.
Isten önmagát kínálja fel ajándékképpen az ember számára ebben a természet
feletti, személyes önklnyilatkoztatásban. Neki minden tette hatékony, azért ha mint
Atya nyilatkoztatja ki magát, annak az lesz a hatása, hogy az emberben meg
valósul a fiúság. Ez pedig már a legtökéletesebb személyes kapcsolat, ami létre
jöhet az ember és Isten között. Az egy Isten, mint Atya valóságosan az ember felé
fordul a Fiúban és a Szeritlélekben. Isten az emberiséghez mínt Atya mondta ki a
végső szót a Krisztusban. Isten a szeretet (I Ján 4,8-16). A szeretet teljes érlelem
ben azt jelenti, hogy a személy kitárja és hozzáférhetővé teszi a maga bensejét a
másik számára, akit szeret (K. Rahner: Schriften zur Theol. 1. 141.). Krísztus
eljövetelére tehát szükség volt, hogy megismerjük Istennek végsőkig elmenő szere
tetét. Aki előlegezt a szeretetet, aki megbocsájt. akli türelmes, azt nem önző érdek
vezeti, az nem akar nyerni semmit. Csak az ember nyerhet, mert Isten szeretete
hatékony: természetfeletti értéket, megigazulást, istengyermeki méltóságot olt be
lénk és arra képesít, hogyafelhívásra szeretettel válaszoljunk, nemcsak azzal a
hittel, mellyel igaznak tartjuk az isteni kinyilatkoztatást, rnínt a számító ördögök
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(Jakab 2,19), hanem egész egyéniségünk hálájával és bizalmával, teljes önátadásá
val (vö. II. Vaticanum: Hittani Rendelkezés a Kinyilatkoztatásról 5.). Ebben a hit
ben nem az az elsődlegeserr fontos, hogy mit mond el az üdvözítő, hanem hogy O
mondja. S mikor személyes titkait tárja fel, azt nyilvánvalóan baráti kegyből teszi,
s azokat csak önmagával tudja igazolni. Ezért nem is jelenti ki magát csak annak,
aki szereti őt s erről a szeretetről parancsainak teljesítésével tesz bizonyságot (Ján
14,21). Az isteni kJ.nyilatkoztatás nem a kíváncsiskodó észt akarja új, csodálatos
igazságok birtokába juttatni, hanem személyes, szentháromságos életét akarja M
tala közölní, mert Istenben igazság és élet azonos. Szent Pál számára sem első

sorban az a fontos, hogy mit hisz, hanem hogy kinek hisz (2 Tim 1,12). Mert ha
egész lényünkkel, hittel és reménykedő szeretettel befogadjuk Jézus kijelentéseit,
általuk a Szentháromság életében részesedünk: "Aki szeret engem, megtartja ta
nításomat. Atyám is szeretní fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni"
(.Ján 14,23). Az emberi személy ugyanis csak a Szentháromságban találja meg végső

kiteljesülését. Azzal, hogy az embert saját hasonlatosságára teremtette, beléje ol
totta a személy két lényeges velejáróját: , az elidegeníthetetlen egyediséget és más
személy előtti feltárulást. Az ember egész életén át kapcsolatot keres más szemé
lyekkel, hogy az igazság és szeretet közlése által boldog legyen. De csak ott köt
ki végleg, ahol az igazság és szeretet végtelen személyes létben jelenik meg előtte:

az Igében és a Szentlélekben. Természetünk ugyanis a végtelen igézetében él: sem
rni végleges nem tud lekötni és boldoggá tenni. Azzal, hogy az ember hisz Jézus
nak és a szeretetben átadja magát neki, nemcsak vele, hanem az egész Szent
hárornsággal személyes kapcsolatba lép: ez a megszantelő kegyelem. Arról eddig
kevés szó esett, hogy a kegyelem által Isten személyesen működík teremtményei
ben, illetőleg, hogy az ember személyesen kapcsolódik bele az isteni életbe, mely
nek Jézus Krisztus által részese lett. A teremtő és megváltó Isten ugyanaz, és sze
mélyes kapcsolatra hív: "Igy szól az, aki téged teremtett és alkotott: Ne félj, én
megváltottalak és neveden szólítalak, az enyém vagy" (lz 43,1); "Örök szeretettel
szerettelek, azért tartottam meg számodra jóakaratomat" (Jer 31,3).

Az ember személyes kibontakozását a bűn akadályozza, mert általa megtagadja
transzcendenciáját és önző magát tekinti célnak. A megváltást nem valami hiány
megszüntetése hozza meg, hanem valaki, aki a maga személyes Én - Te közössé
gébe emelés szeretetével rásegít, hogy önzésembe zárult szernélyiségem kitéljesed
jen. Jézus Krisztus, akit az Atya második Adámként küldött ebbe a világba, saját
személyének a halálban való tökéletes önátadása által vitte végbe a megváltást.
hogy feltámadva a halálból örök élet szerzője legyen mindazoknak, akik benne
hisznek. Ezzel megalakítja egyházát, mely neki teste és annak teljessége, aki minde
neket míndenben betölt (vö. Ef 1,20-23). Titokzatos személyí kapcsolat ez Jézus
és az őt szerető hívek között, annyira, hogy aki őket üldözi, (Csel 9,5), amit egy
nek közülük tesznek, magának Jézusnak teszik (Máté 25,40), sőt: aki befogadja azt,
akit én küldök, engem fogad be s aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem
küldött (Ján 13,20). Jézus személyesen él egyházában (Máté 28,20), mely így a meg
testesülés titkának folytatása a történelemben. Az egyház tehát elsősorban nem
jogi kötelékekkel egybefont tökéletes társaság objektív nermákkal. hanem szemé
lyes, kegyelemből kialakuló közösségí kapcsolat a megdicsőült Krisztussal, Hogy
a bűne által önzésébe zárt emberi személy kinyíljon Krisztus és embertársai felé,
az annak a Szentléleknek a műve, aki a három isteni személyt egymás felé kitárja
és ugyanakkor, egy istenséggé kapcsolja össze. A Szeritlélek a szentségekben teszi
lehetővé, hogy megváltó Krisztusunkkal találkozzunk és vele együtt meghalva a
bűnnek isteni életre támadjunk fel. A szentségek az új teológiai szemlélet szerint
nem ex opere operato ható objektív kegyelem-automaták, hanem a Krisztussal
való személyes találkozás létrehozod hitben és szeretetben. Ezt alapvetőerr megva
lósítja a keresztség és a bérmálás, hogy csúcspontját érje el az Eucharisztiában.
melynek ünneplése közben meg kell halnunk önmagunknak, hogy Krisztusban örök
áldozatta lehessünk testvéreink önzetlen szolgálatában. Így az ő halálát hirdetjük
mindaddig, amíg el nem jön. Ez a liturgikus megújulás lényege, mely felszámolja
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a merőben eltárgyiasított rítualízmust és Iíturgíkus legalizmust (Alois Müller: Ke
reszténység - Egyház - új szemmel. Wien, 1970. 33). Krisztus az egész világ'
megváltóta és ebben a megváltott világban biztosítja követőinek kegyelme által
azt az életteret, ahol kibontakoztathatjuk erkölcsi személyíségünket, amennyiben
embertársainkat ő érte szelgáljuk tevékeny szeretetben. Hiszen ha O szeretett és
valamennyiünkért meghalt, akkor akik élnek, már ne önmaguknak éljenek, hanem
annak, aki értük meghalt és feltámadt (2 Kor 5,14-15). A keresztény erkölcs a
modern morálteológus, Bernhard Haring szerint nem rajtunk kívül álló normák
személytelen, objektív teljesítése, hanem a Krisztus Jézusban való élet (Moral
verkündigung Nach dem Konzíh Frankfum a. M. 1966.93). Amorális megúju
lása mind az előadótermek tudományos tárgyalásában, mínd az igehirdetésben
csak a Krfsztus-mísztériummal és a rajtunk megvalósuló üdvtörténettel való ele
venebb kapcsolatból következhet be (uo.). A keresztény és pogány egzisztencializ
mus című fejezetben Haring kimondja, hogyamoráLis középpontjának míndig
Krisztus személyét kell tartanunk és ezért a morális míndig Kriszbus követése (48
49. oldal). A Zwei Grundformen des Personalismus című fejezetben Ebner és Buber
nyomán ismerteti a bibliai perszonalizmust, annak Én - Te - Mi kapcsolatát, mely
annyit jelent, hogy igazi énemet csak Istennel való önátadásban találhatom fel,
amennyiben őt embertársaim közösségeben szolgálom (110. o.).

A II. Vaticanum a papság képzéséről hozott határozatában igy intézkedik:
"Különös gondot kell fordítani az erkölcstan tökéletesítésére : ennek a tudományos
kifejtése táplálkozzék jobban a Szeritírás tanításából és világítsa meg a hívek
Krisztusban való elhivatásának a magasztosságát és azt a kötelességünket, hogy a
világ életéért szeretetben gyümölcsöt hozzanak" (16). A keresztény erkölcs nem
magatartás-receptek betanulása sablonos helyzetekre, hanem személyes, szabad
szolgálat a bennünk lakó Szentlélek ihletésére. Ez az Isten gyermekeinek szabad
sága. Kinek-kinek egyénd adottságai szerint különböző, de mindenkiben felelős

áldozatvállalás és önkiüresítés Isten országának eljöveteléért. A keresztény míndig
személyes, egyéni, soha meg nem ismétlődő konkrét feladatok előtt áll és annak
megoldására nemcsak esze és ügyessége, de egész személyísége fel van híva. Ah
hoz, hogy eljusson a férfiúi életkorra, melynek mértéke Krisztus, a szerétetben
egész személyiségét latba kell vetnie (vö. Ef 4,11-16). Ezért főparancs a szeretet
(Máté 22, 37-40), mely Krisztus sajátosan új parancsa (Ján 15,12). Ez örökös ál
dozat, mert önzésünk tiltakozik ellene, de a nyolc boldogság paradoxonjának az a
lényege, hogy "aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de akli Krisztusért el
veszíti életét, megtalálja azt" (Máté 16,25). A keresztény tökéletesség csak kereszt
hordozás árán érhető el: "H.a valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye
fel keresztjét és kövessen engem." (Máté 16,24). Ezért - mondja Szent Pál - nem
tartozunk a testnek azzal, hogy test szerint éljünk. Ha ugyanis test szerínt éltek,
meg fogtok halni. De ha Lélekkel megölitek a test cselekedeteit, élni fog
tok, Akiket Isten Lelke vezérel, azok lsten fiai. Nem a szolgaság lel
két kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiú
ság Lelkét kaptátok, melyben azt kiáltjuk: Abba! Atya! Maga a Lélek tesz
tanuságot lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk, ha pedig fiai, akkor örökösei
is: örökösei Istennek, Krisztusnak pedig társörökösei. Előbb azonban szenvednünk
kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk (Róm 8,]2-17). Mert O újjá
alakítja gyarló testünket és hasonlóvá teszi az O dicsőséges testéhez azon erejénél
fogva, mellyel hatalma alá vethet mindent Wil 3,20-21). Midőn pedig minden alá
lesz vetve neki, akkor a Fiú maga is aláveti magát annak, aki mindent alávethet
neki, hogy az Isten legyen minden mindenekben (IKor 15,21-28). Persze attól
még messze vagyunk, hogy valaki Szent Tamásként tudatosan az egységes tudás
alanyra építse fel a teljes teológiát, hogy Krisztus személye álljon a középpont
ban a teológia minden ágában. De a fenti idézetek azt mutatják, hogya fejlődés

n bibliai perszonalizmus bensőségesítő iránya felé mutat. Annál is inkább, mert
az első nagy teológus, Szent Pál is a Krísztus titkából építette ki teológiájának
nemcsak dogmatikáját. hanem erkölcstanát is.
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A modern perszonális látásmód szerint a kereszténység nem tan, nem is ideoló
gia, hanem egyetlen élő személyben foglalható össze: a kereszténység Krisztus!
Krisztus nemcsak szerzője, hanem egész tartalma is a kereszténységnek. Ebben kü
lönbözik minden más vallástól és ideológiától, melyek létezhetnek szerzőjük sze
mélyétől függetlenül :is (vö. Karl Adam i. m. 11-16.). S ha a teremtett személy
csak a Jézus Krisztusban köztünk megjelent és egyházában a világ végéig élő,

végtelen isteni személyben teljesülhet ki, akkor számunkra a mai idők nem re
ménytelenek, hanem nagyszerű lehetőséget kínálnak, ha hitelesen teszünk tanú
ságot nemcsak igehirdetésünkben, de szolgáló szeretetünkkel is a bennünk élő

Krisztusról, aki egyedül képes megkönnyíteni és boldoggá tenni a fáradt és meg
terhelt embert. Az embereknek elsősorban nem tanok kellenek, hanem olyan
élő személy, aki végtelenűl tökéletes, és aki a hozzá jövőket tökéletessé is tudja
tenni a szeretetben. Nekünk tehát nem az a dolgunk, hogy varázsrecepteket ke
ressünk az emberek bajaira. Nem is az, hogy napnál világosabban bebizonyítsuk
Krisztus tanítását, mert az minden emberi értelmet felülmúló misztérium. Hisz két
emberi személy barátsága is az. Nem is az a feladatunk, hogy objektív törvénye
ket hirdetve moralizáljunk, mert ezzel csak elidegenítjük az embereket. Nekünk az
a kötelességünk, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a kegyelme által bennünk
élő Krisztusról, az ő öröméről és békéj éről, melyet ez a világ meg nem adhat.
Ehhez azonban az kell. hogy az evangélium paradoxonjait előbb mí magunk is
átéljük, és önző módon ne magunknak éljünk, hanem számunkra az élet Krisz
tus legyen (Fil 1,21).

A pasztorális levelek és Szent Ignác leveleinek püspöke

GYÜRKI LÁSZLÓ

,E PI SZHOPOSl, PRESBI TEH, PÜSPÖ!I
Az újszövetségi Szeritírásban szereplő "episkopos" - püspök - nem fedi a

mí "püspök" fogalmunkat. Az "episkopos"-nak nincs meghatározott és pontos je
lentése kezdetben. Ugyanakkor Szent Ignác leveleiben már a mai értelemben vett
püspököt jelenti az "episkopos". Milyen fejlődésen ment át ez a kifejezés? Tud
juk-e pontosan kísérni ezt a fokozatos fejlődést? Sok szempontból csak hipotézi
sekre hagyatkozhatunk, még akkor is, ha ezek jól megalapozottak. Az Újszövetség
írásai a kezdeti állapotot tükrözik, bennük még csak a maggal találkozunk, amely
nek szárba kell szöknie. Ezt a fejlődést szeretnénk röviden megvízsgálni.

Az ősegyház hierarchiája

Az első pünkösd után még elég kezdetleges volt az egyház szervezete.' Meg
találjuk a "t,izenkettőt" - az apostolok testületét - és a tanítványokat. Az apos
tolok közül kezdetben kiválik Péter, rnínt feje a tizenkettőnek. A jeruzsálemi kö
zösség nem szakadt el azonnal a zsidóságtól. Az Apostolok cselekedeteinek tanú
sága szerint gyakran látogatják a templomot (2,46; 3,1; 5,42). Lassan kezdtek csak

. szervezkedni. Az apostolok erejét meghaladta a munka, s ekkor választották a dia
kónusokat (Apcs 6). A diakónusok nemcsak anyagiakkal foglalkoztak, hanem ige
hirdetéssel és keresztéléssel is.

A Palesztínán kívüli keresztény közösségeket a jeruzsálemi mintájára szer
vezték meg. A közösségeket valamelyik apostol alapította, s időről időre megláto
gatta őket. Az apostol a fej, ő irányít. Sokszor levelei útján, máskor meg tanít
ványai, megbízott jai útján. De az apostoli vezetés és irányítás mellett kialakul a
helyi hierarchia is - zsidó mintára. Minden zsidó közösségnek megvolt a maga
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