
SZENNAY ANDRÁS

"... MERT TETTEIK ELKÍSÉRIK ŐKET"

A hetvenéves Karl Rahner és az "anonim keresztények"

Nem tarthatjuk feladatunknak, hogy e helyen a 70. életévét betöltő Karl
Rahnernek bármiféle laudációját végezzük el. Ezt tiltja számunkra az ünnepelt köz
ismert szerénysége, Célkitűzésünk nem egyéb, mint néhány gondolattal rámutatni
és .részben igazolni, hogy Rahnernek az anonim keresztényekről szóló gondolatai
világszerte visszhangra találtak a különböző országokban és nyelvterületeken. így
hazánkban, Magyarországon is. Szóltak és írnak róla nálunk keresztények és mar
xisták egyaránt. Ez a visszhang talán azt igazolja, hogy Rahner tudományos mun
kásságának egyik [ellemzője épp az az ősi, valóban "ekkleziasztikus" szellem, mely
nem mutat fel semmiféle önelégültséget, és nyitott kifelé, minden ember felé.
"ünnepi" témaválasztásunkat az a tény is javallja, hogy amikor közvetlen munka
társai és tanítványai megkérdezték: milyen alaptéma körül mozogjon a 70. életévére
ajánlott tanulmánykötet? - Rahner azt kérte, hogy az "anonim keresztények" gon
dolatával foglalkozzék.

Karl Rahner írásait olvasva és számos előadását meghallgatva elmondhatom:
sohasem akart a "mindent tudó" vagy éppen mindent "jobban tudni vélő" szak
ember szerepeben fellépni. Ha most csak egyetlen budapesti előadására gondolok,
újra fülembe csengenek a számos "ich trage mich", "man könnte vielleicht denken"
és ehhez hasonló, valódi tudósi töprengésről és szerénységről tanúskodó kijelentések.
- Ugyanakkor azonban azt is megállapíthatom: Karl Rahner a tudós elhivatott
ságából fakadó magabiztossággal és célratöréssel munkált ki "saját teológiájában"
több gondolatot, melyek nemcsak "schlagwortok" lettek a népszerűsítő irodalomban,
hanem termékenyítőleg hatnak - és minden bizonnyal fognak is hatni - az egy
ház teológiájában. Igaz, ő maga szerényerr azt írta folyóiratunkban : nem érdekli,
hogy az "ő teológiáján" rajta legyen személyének bélyege. Az egyház tanítását kí
vánja csupán magyarázni ... igehirdetését szóhoz juttatni (vö. Vigilia 1972. 721. o.).
Úgy véljük. ebben a "magyarámtban" és "igehirdetésben" egyik legjelentősebb he
lyet valóban az "anonim keresztényekről" szölö gondolatai foglalják el. Ebben a
gondolatvilágban evangélium és élet, hit-tan és explicit vagy implicit hit szerínti
gyakorlat szervesen kapcsolódnak és hatnak egymásra.

Köztudott - ha nem is mindig gyakorolt, megélt - tény, hogy a híttudomá
nyos munka nem tehet tanúságot a "köztünk megjelent életről", az Élet teljessé
géről ezoterikus módon. Krisztus nemcsak a "beavatottak" számára hozta el a meg
váltás kegyelmeit, és a tőle küldött Lélek kegyelmi kiáradásának semmiféle jogi
keret és korlát nem szabhat határokat. A magáról az "életről", Krisztusról tanús
kodó teológiai munkának tehát egyre több és gazdagabb életet kell kibontakoztat
nia az ember világában, az Egyház látható határain belül - de kívül is. Virágzó
és kívánatos életet. Ezért is nélkülözhetetlen ma az az "egzisztenciális teológia",
mely míndíg szem előtt tartja az éppen megélt órának, az adott történeti kornak
szükségleteít, fölszólítását. Krisztus megtestesülése óta és ma is az időfelettiségnek

és az idők szavának kell találkozni a kíbontakozásra váró teológiai munkában. En
nek a mindig "korszerű" munkának egyik ma élő szorgalmas és szerény munkása
a jubiláns Rahner.

Az elkövetkezőkben nem szó szerint vett idézetekkel szeretnők a rahneri teoló
giát, annak egyik alapgondolatát bemutatni, hanem az "anQnim keresztények"-kel
foglalkozó gondolatvilágot kívánjuk a rahneri életmű alapján ismertetni.

Örömhír és korszerűség

A világnézetek és vallások - érthető módon - kínálják saját portékáikat. Eb
ben a "versenyben" a szűkkeblű és félve aggódó, abezárkózó "gettó-kereszténység"
~ vagy ha úgy tetszik, az integrista és klerikális katolicizmus - nem sokáig ma
radhat a porondon. A régi sztereotíp gondolkodásnak és formuláknak jelentősége

egyre csekélyebb lesz világunkban. Változatlanul korszerű, sőt izgató marad azon
ban az evangéliumi örömhír. Az, mely a mindenkit szerető atyáról szól, aki- már
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nem "tárgya" csupán teológiánknak, és aki munkára, jó cselekedetek végzésére küld
minden embert. Ez az atya - a mi Istenünk - a köztünk megjelent, megtestesült
"emberségben" és "jóságban" nemcsak az elitnek monopolbirtoka, hanem feszítőerő

is. Erő, mely minden embert "a benne lévő" és a "rajta kívül álló" titok kölcsön
hatásának feszültségében lendít a cél, a jövő, a kibontakozás felé. Feszítőerő, mely
nem Ietörtséget, a még be nem teljesültnek érzése és tudata nyomán támadó hiány
érzetet kelt, hanem ellenkezőleg: munkára küldi az embert. A Krisztusban meg
jelent élet és erő az örökké kérdező, töprengő ember számára feloldást hozó, öröm
mel" eltöltő, örökérvényű, abszolút felelet.

Kisztus örömhírt hozott. E híradás korszerű volt akkor és ma is - hiszen ki ne
lenne kiéhezve világunkban a mlndig teljesebb és nagyobb örömre? A kétezer éves
örömhírt ma talán így fogalmazhatnők meg: Krísztus emberré válása meggyőzhet

arról, hogy annak, amit az embertestet Ielöltő Isten méltónak tartott arra, hogy
benne saját életét kifejezze, nemcsak értéke, hanem örök értéke is van. Jézus
Krisztus testi és szellemi munkában, jótettekben töltötte el földi életét, igazolva
ezzel az emberi érték-megvalósításnak, munkának, fáradságnak jelentőségét.Minden
ember, aki tudatos módon vagy "csak" ténylegesen ezt a munkában, jótettekben
bővelkedő életutat vállalja, érdemszerző módon él. Így tehát minden értékes emberi
fáradozás és munka forrásává válik a megszentelődésnek, mivel általa az ember
Krisztus útját járja, mi több: az Atya "munkáséletét" mintázza. "Atyám szüntele
nül munkáljcodík, ezért én is munkálkodom" (Jn 5,17). És hogy ez a munka nem
"csak" e világ építése - bármennyire Legyen explicit módon csupán az - azt az
elvégzett jó cselekedeteket (vagy esetleg rosszakat) a földi életen túl is magukkal
vivő emberek saját maguk fogják igazolni, " ... mert tetteikelkísérik őket". Lehet-e
túlzásnak, sablonnak tekinteni csupán a súlyos krisztusi szavakat: "Jöjjetek Atyám
áldottjai ..." (Mt 25,34-40).

Amint az Atyának és Küldöttének munkája arra irányult és irányul, hogy a
világot és abban mínden embert céljához vezessen, hiszen "Isten azt akarja, hogy
minden ember üdvözüljön ..." (1 Tim 2,4), éppen úgy a végső cél szempontjából
- bennfoglaltan vagy kifejezetten - minden ember előtt ott állhat, hogy a jóra
irányuló, azt elvégző emberi munkálkodás nem lehet reménytelen. Jézus korában
is akadtak oyanok, akik a kifejezett hitre nem jutottak ugyan el, de nem is zár
kóztak reménytelenül önmagukba. Jézusnak a pohár vízre, az éhezőnek ételt nyúj
tó tettre való hivatkozása - anélkül, hogy még csak utalás is esnék a hit megval
lására - csak azt jelentheti, hogy Isten elfogadja és megjutalmazza minden ember
jótettét; azokét is, akik nem ismerik még az evangéliumot, nem ismerték fel Isten
küldöttét, Mérhetetlen nagylelkűség, valódi örömhír ez. Amikor ma annyi minden
állít korlátokat az emberek közé - az egyesek, családok, népek életében egyaránt
_. ez az isteni nagylelkűség nem "világnézetek", nem "teológiák" és nem "vallá
sok" szerint állít követelményeket, még csak kifejezetten formulázott hitvallást
sem követel, hanem a keresztény hit mondanivalójának minden jóakaratú ember
számára valóban örömet hozó, rokonszenves vonatkozásait tárja a világ elé. Nem
lehet monopolizálni a földön a jót, a jó cselekedeteket. És nem lehet kirekeszteni
a "jóakaratú emberek" táborából - (nemcsak a jót cselekvőkre, hanem azokra is
gondolunk, akik Isten előtt a megigazulás útján járnak) - az úgynevezett más
világnézetűeket. vallásúakat sem. Sót, ha kifejezetten hangoztatná is valaki, hogy
"nem tudok hinni", de a jót megteszi: az ilyimről is fel kell tételeznünk, hogy
"jótettei követni fogják". Az ilyenek Isten valóságát, nagyságát, nagylelkűségét,

jóságát nem érvekkel. nem az istenről kimondott szavakkal, hitvallás-formulákkal,
hanem tetteikkel igazolják. Tetteik túlmutatnak önmagukon, és - gondolnak-e rá
vagy sem - nyitottak a jó, és a tetteikben útmutatóként előttük álló abszolút jövő

felé. Tudjuk jól, mindez nem új. Egyrészt a maga nyíltságában és egyszerűségében

már az evangélium Iapjain is elénk tárul, másrészt éppen napjainkban bontakozott
ki Rahner teológiájában.

Önkéntelenül is ajkunkon a kérdés: hogyan tudtunk és tudunk erről az örök
ségről, a krisztusi örömről szinte egészen megfeledkezni? Hogyan tudtunk az evan
géliumi nagylelkűség és ör_i)m világa helyett egy önmagunk által szűkre, szlgorú
jogi ketetek közé szabott világba bezárkózni? Tapasztalatunkból - és sokak ta
pasztalatából - ismert tény: egyházunkon kívül, de igen sokan azon belül is, úgy
tekintenek a katolikus "tanra", mint olyanra, mely telis-tele van korlátokkal, ti-
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lalmi vagy éppen kirekesztő rendelkezésekkel. Oly kis világ kialakítását "viszi
előbbre", melyben az ember már nem egykönnyen örvend, még kevésbé tud ki
felé erről az örömről tanuságot tenni; melyben sokan fáznak, bezárkóznak, és unat
koznak - egyszóval "gettó-életet" élnek.

A kereszténységben - ki ne tudná ezt - az élet indította útjára és alapozta
meg az elméletet, a "tanrendszerti? Minden az "élet teljességéből" indult el, hogy
az értelem útján, nemegyszer' keresztútján oda újra felemelkedhessék. A keresz
ténységgel való találkozások, a "kívülállók" egzisztenciálisan megélt kapcsolatai:
kapu az örök misztériumhoz vezető títon. És ebben a kapuban az ember nem a
"doktrínával" és "tételekkel" találja magát szemben, legalábbis nem abban az ér
telemben, ahogy ezeket a kifejezéseket általában használják. A mindennapi tapasz
talat igazolja, hogy igen nagy azoknak a száma, akik "keresztények" anélkül, hogy
a keresztény tanrendszer tételeit akárcsak ele'mi fokon is ismernék. Találkozhatunk
az ilyenekkel már az első keresztény századokban,és éppen úgy napjainkban is.
A kereszténységgel, annak lényegével belső kapcsolatot teremteni képes ember 
'akarva, nem akarva - Krisztussal és kegyelmével találja magát szemben, vagy leg
alábbis úton van e találkozás felé.

Ha maguk a keresztények kellően megbecsülik és élik az evangéliumi örömhírt
hirdető szellemet és életet, akkor a "kifelé" való hatásról a teológiai munka számos
következtetést vonhat le. Ennek a teológiai elmélyülésnek talán legjelentősebb, és
máig sem elégségesen elvégzett feladata, hogy minél világosabban feltárja: miként
lehet ma is az üdvösség közel kétezredik évében "Krisztus felfoghatatlan gazdag
ságából' (Ef 3,8) nemcsak a keresztényeknek, hanem minden embernek örömteli
életet formáló kincseket továbbadni. Továbbá: hogy a végtelen felé nyitott embe
rek mílyen mértékben gazdagodnak ezekből a kincsekből. Ezt a munkát vállalta
több évtizeden át és végzi ma is, 70 évesen Rahner.

Jöjj hozzánk - vagy jöjj velünk?!
Letűnt idők modellje szerínt az egyháznak valamiképpen a világ helyére kel

lett volna lépnie, vagy másképp fogalmazva: a világnak egyházzá kellett volna
válnia. így gondolták, mivel életet, örök életet csakis az egyház biztosíthat, meg
váltás csakis az egyház közbejöttével lehetséges. És már kéznél volt a következ
tetés: az egyházon kívül nincs üdvösség. Anélkül, hogy részleteiben foglalkoznánk
a közismert kijelentéssel, anélkül, hogy annak pozitív módon alkalmazható értel
mezését kifejtenők. csak arra utalunk, hogy az ilyen vulgárissá degradált szóla
mok Isten cselekvését kívánták emberi elképzelésekhez, egyfajta logikához kötni.
Mindenkit még halála előtt meg kell keresztelni, vagy meg kell téríteni - s aki
nek ez nem jut osztályrészül, az szükségképpen elkárhozik. Nagyon "kemény teoló
gia" volt ez; nem a szerétet mértékével, nem a mindenkit üdvözíteni kívánó is
teni irgalom mértékével, hanem saját vaslogíkájával mért és ítélkezett. Az ilyen
"logikus gondolatmenet" ma már természetesen a múlté. Ha ugyanis igazolt vagy
igazolható. lenne, akkor eleve kijelenthetnénk, hogy az emberek túlnyomó többsé
ge a kárhozatra és nem az üdvösségre született, Az egyház ma sokkal szabadabb
és nyitottabb lett, és sokkal inkább akarja követni a Jó Pásztor példáját, aki nem
a világot akarta önmagának megszerezní, hanem életét áldozta a világért.

A koinonia és ekklesia fogalmak megkülönböztetése sok segítséget nyújthat, hogy
itt tisztábban láthassunk. Amíg az ekklesia - az egyház - azoknak az egyesűlése,
akik a meghatározott szó hallatára meghatározott körűlmények között gyűlnek

össze, hogy jelként álljanak az egész emberiség előtt, addig a koinonia az a min
denkire ki1erjedő közösség, melyből az eljövendó Isten országának polgárai kikerül
nek. Bár ennek a nagy közősségnek tagjai életükkel, tetteikkel, szeretetükkel, igaz
ságot mondó és cselekvő magatartásukkal "csak" emberibbé teszik az életet, ugyan
akkor - kifejezetten, vagy nem is tudva róla - Krisztus áldozatos szeretetből vál
lalt, másokért élő útját járják. Már Antiochiai Szent Ignác kimondta a nagy igaz
ságot: ahol Krisztus jelen van, ott van az egyház is. Azaz: ahol krisztusi életet
élnek, ahol krisztusi gondolatok valósulnak meg, ahol krísztusí felszólítást követ
nek - vigasztalják a szomorkodókat, felruházzák a ruhátlanokat stb. - ott jelen
valóvá válik Krisztus, 'Ott jelen van az anonim keresztényekben az egyház is. Szám
talan, ma medernnek ismert problémának megoldásán fáradozni - a javakat igaz
ságosan elosztani, a szabadságot és békét biztosítani, az elnyomottakat védeni stb.
- nem sajátosan keresztény feleletet követelő igények és felszólítások, és mégis,
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ezeken az utakon is krisztusibbá válik világunk. Az irgalmas szamaritánusról szó
ló példázat csattanója nem abban állt, hogy jQt kell tennünk, hanem pontosan
arra mutatott rá, hogy ezt a jót a "kivülállók" teszik meg, sokszor lelkiismerete
sebben, mint "a bent élők".

Sokat szóltak és írtak már a múltban és ma is a prozelitizmus ellen. Nem
egyéb ez, mint li "jöjj hozzánk", "állj be közénk" szemléletéből fakadó, olykor
erőszakos toborzás. Sokkal keresztényibb a "jöjj velünk!" vagy "járj velünk együtt
Krisztus útján!" szemléletből fakadó magatartás. A keresztény ember elsődleges

feladata nem az, hogy az egyházba toborozzon másokat, hanem sokkal inkább az,
hogy Kris.ztusho,z vezessen. Meggyőződése ugyanis, hogy az Isten országának itt a
földön is szüksége van munkásokra, férfiakra és nőkre, fiatalokra és öregekre.
akik jó cselekedetekkel gazdagítanak másokat a földön, és ezzel örök javakat gyűj

tenek maguknak is: " ... mert tetteik elkísérile őket".

Krisztus megtagadása. a Krisztussal való szembehelyezkedés nem ott és azzal
kezdődik, hogy nem emlegetjük nevét, nem fohászkodunk hozzá, vagy nem készí
tünk róla képeket és szobrokat, Nem, a döntő kérdés az, hogy mennyire szeréttük

- őt az emberekben. "Amit egynek a legkisebbek közül tettetek ..."
Az Újszövetség szerint a végső ítéleten nem az lesz a döntő, hogy bárki is

így szól Krisztushoz: "Nem ismertelek. téged", :- hanem sokkal inkább az, hogy
Krisztus elfogadja-e őt sajátjaként. Sajátjaként, mert "az éhezőknek ételt adott, ...
a betegeket meglátogatta . . .", jnert cselekedetei fűzték már életében Krisztushoz.
Nem ok nélkül vezethető vissza a Rahner által ma "mQdernizált" gondolat az
anonim keresztényekről Szent Agostonori keresztül a bibliáig. És nem ok nélkül
beszél a protestáns Paul Tillich a mindenütt "rejtőző egyházról", sőt - amint
Dorothee Sölte mondja - "az egyházon kívüli egyházról". De hát hol van a kü
lönbség? - kérdezhetnők. Ki a keresztény és ki nem? A bibliai példában szerep
lő "tékozló fiúra" utalhatnék, arra, aki azt mondja, hogy "elmegyek" - de aki
valójában rnindig a visszatérő marad.

Igen nagy paradoxonnak hangzik, mégis valóságtartalom rejlik Alistair Kee
könyvének pusztán már címe mögött is: "Istenhit nélküli keresztény hit", Kritiku
san foglal könyvében állást - és úgy véljük, nem teljesen alaptalanul - az egy
házaknak azon törekvése ellen, hogy Jézus Krisztust, a vele való találkozást "ki
sajátítják" maguknak. Törvény alá helyezik Jézus Krisztust! Mert lehet-e terem
tő erejűnek nevezni az olyan egyházat, amely. az "alkotó Lélek - Creator Spiritus"
működésének gátat vetve képtelen lenne magába foglalni mindazokat, akik tetteik
ben, reménységükben már keresztények, ugyanakkor azonban semmit sem tudnak
kezdeni az Istenről szóló "normális és jámbor" szövegekkel, beszéddel, Az ilyen
egyház a szó legnyomorúságosabb értelmében a "szegények egyháza" lenne, az
olyan szegényeké. akik önmagukat frusztrálják ; a kicsinyhitűek társasága, akik
nem bíznak a "mindig nagyobb Isten" és az alkotó Lélek erejében.

Rahner az anonim keresztények gondolatával voltaképp semmi újat nem mon
dott, mégis kopernikuszi fordulatot hozott napjaink teológiai elméletébe. Felfedez
tük azt, amit régen ismernünk kellett; és igyekszünk jobban ügyelni Krísztus ta
nítására, követése felszólító szavára: hogy mások is, a kívülállók is krisztusi
tettekkel gazdagítsák a nagy közösséget. Kissé talán túlzóan is egyszerűsítünk,

amikor így fogalmazunk: az élet, a minél bőségesebb élet nemcsak szép "csomago
lásban", nemcsak jogi keretek között, nemcsak a Törvény uralma alatt, hanem
szabadon, kötetlenül is osztályrészünkké válhat. Arról a szabadságról szóltunk és
írtunk sokat, melyre Krisztus szabadított föl minket. Talán ideje lenne felismer-"
nünk, hogy ez a szabadság nemcsak a mi kíváltságunk, hanem mindenkié, a kívül
állóké is - Krisztus ajándékának mértéke szerint. Krisztus gazdagsága pedig ki
fogyhatatlan.

Fölösleges probléma?

Nem tartjuk szükségesnek föl sorolni azoknak az írásműveknek listáját, melyek
fenntartással fogadják, sőt elutasítják az anonim keresztények "gondolatát. Igaz,
hogy e gondolatot is el lehet túlozni, végletesen lehet élezni. De az is igaz, hogy
az ilyen megfogalmazások: míért kell elvégezni a "kívülállók" helyett a lelkiis
mereti -számvetést, vagy: míért kell minden áron keresztényeket felfedezni ott, ahol
valójában nincsenek? - túlontúl leegyszerűsítik a problémát. Vagy talán inkább
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szűklátókörűségre, bizonyos ezoterikus f'elfogásra és magatartásra kell az ilyen
vélemények kapcsán gondolni? Akadtak olyanok is, akik szerint az anonim ke
resztények gondolatával csak fékezik vagy felszámolják az egyház missziós lelkű

letét.
Az ilyen és hasonló véleményekkel kapcsolatban - éppoly röviden, mint aho

gyan csak utaltunk ezekre az ellenvetésekre - rá kell mutatnunk az egyház ka
tolicitásának evangéliumi értelemben és távlatokban vett tényére. Ez a "tény" nem
olyan "faktum", melyet az úgynevezett jogi egyház kimerítően vagy akárcsak meg
közclítően elénk tárhat. Úgy véljük, erre itt nem is kell szót vesztegetni. Elég, ha
a második Vatikánum vonatkozó tanítására utalunk, és ennek kapcsán emlékezet
be idézzük a Rahner által oly sokat emlegetett "kisded nyáj" gondolatát. Ez a
kisded nyáj ugyanis nem a kizárólagos és kizáró "elit", hanem Isten egyetemes
népének része csupán. Otthon, melynek nyitva vannak a kapui Isten "nagy család
ja", az egész nép minden tagja számára. Az egyház és az emberiség nem két tőről

metszett valóság, mivel mindkettő Isten teremtő tervében és Krisztus egyetemes
megváltásában már eggyé forrott. Akkor is, ha földi, látható "megragadhatósá
gában" az egyház az emberiséggel való minden egybeforrottsága mellett konkre
tizálható is világunkban. De tovább is mehetünk: ez a konkrét láthatóságában
előttünk ál'ló egyház saját problémáit sem oldhatja meg másképp, öntudatát nem
formálhatja saját teljességére - mely Krisztus teljessége -, csakis az egésznek,
azaz az egész emberiségnek a figyelembevételével. És ez a figyelés nem csupán
tudomásulvételt jelent, hanem az emberiségnek, mint az egyetlen Atya gyerme
keinek, az egyetlen Krisztus testvéreinek, azaz a megváltottaknak és az üdvösség
útján járni képes embereknék realizálását. Merhetjük-e a Szeritlélek kegyelmének
hatékonyságától megérintetteket, mi több, a kegyelem erejében munkálkodókat a
keresztények "nagy családjából" kirekeszteni ? Az persze természetes, hogy az ilyen
"keresztényeknek" - az anonimoknak- léte a hitet kifejezetten is elfogadó és
megvalló kereszténységben válik Isten felé nemcsak nyitottá, hanem teljessé is.

Egyébként az Isten és az ember nagy találkozásában míndíg a teljes embert
kell szem előtt tartanunk. Azt, aki nyitott az Isten nagy tettei iránt (akkor is, ha
nem tudatosan fordul az Isten felé), és aki engedi, hogy hasson rá e nagy tettek
ben Isten kinyilatkoztatása. Aki, ha nem i!> ismeri Krisztust (mert talán érthetet
lenül hirdették számára, mert talán rosszul tettek róla tanúságot) , mégis nyitott
a "tökéletes ember", az emberalakban is megjelent tökéletes jóság és szerétet
felé. Arról talán nem is kell szót ejtenünk. hogy e felé a teljesség felé nyitott
keresztény ember nem lehet bezárult, hogy nemcsak saját problémáival - ha úgy
tetszik, egyháza belső problémáival - f'oglalkozik, hanem nyitott marad a "másik",
a kívülálló iránt is. Együtt vándorol, küzd, töpreng ezzel a "másikkal", Krísztus
ban "ismeretlenül", "névtelenül" testvérével.

Eszkatologikus távlatok

Távlatokról szólunk, de nem az irreális messzeség felé mutatunk. A jövő itt él
és hatékonya mában. A mai tettek készítik elő a holnapot. Sőt ez a holnap már
végleg betört Krisztusban. A Krisztus óta cselekvő ember nem szakadhat ki a
megváltás erőteréből. Krísztus legyőzte a halált, és ebben a győzelemben minden
ember osztozik, ha Krísztus akarata szerinti tetteket hajt végre. Így a mindenkori
jelen horizontja Krisztus második eljöveteléig a végtelent sejteti meg a holnap felé
forduló, a jövőért munkálkodó, a jót cselekvő ember számára; " ... mert tetteik el
kísérik őket". Ezen az úton, ezekben a tettekben válhat eggyé Krisztus megváltói
kegyelmének erejében -rní nden ember, az emberiség. A szeretet rendjének, a szeretet
tetteinek hatóerejében Isten országa érkezik egyre közelebb.

Mindezek és az ezzel kapcsolatos problémák végtelenűl nagy horderejű kérdé
sek, és egyben titokzatos hatóerők az emberi életben, Nemcsak a keresztény életé
ben, de minden emberében. A végső; az abszolút választ, a titok nyitját, bár az
emberi felismerő képesség megsejt heti, megközel ítheti, de fel nem tárhat ja. Ez a
titok hajtóereje marad az emberi történéseknek. és végleges feloldását - ezt ter
mészetesen hitünkben mondjuk - Isten válaszában fogja elnyerni. Igaz ugyan,
hogya titok emberalakban, a munkálkodó, jót cselekvő, szenvedő, meghalt és föl
támadt Krisztusban már megjelent közöttünk. Az örök emberi kérdésre Isten Krisz
tusban kimondta már végső válaszát, de úgy, hogy bár láttuk és tapintottuk a
személyes szeretetet - a titok mégis titok mahd. Ma is az, és az is marad Krísz-
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tus második eljöveteléig. Ugyanakkor azonban nem fékező vagy bénító hatású,
hanem minden ember számára ösztökélő valóság. Krisztus titkában a keresztény
ség már nem egy vallás a sok között, hanem végtelen, határtalan kereszténységgé
vált. A hitére tudatosan reflektáló keresztény, a Krisztust mint Istenét és Megvál
tóját megvalló ember pedig - ennek a határtalan kereszténységnek föltétlenül a
kisebb, de jelentősebb "része".

Mindezek nyomán a gondolkodó emberben feltámadhat, sőt fontos tényező

ként jelentkezhet és tettekre, jó cselekedetekre serkenthet annak számbavétele, hogy
a "szeretet rendjének" kibontakoztatása nemcsak a földi élet utáni életben válik
valóvá, és nem csupán a halálon túlra mutat. Nem, hanem imperatívusz: mely
evilági tettekre ad parancsot. Mindenütt, ahol az emberek merészen és felelősen

vállalják az élet szolgálatát, az embernek testvéri megsegítését, önmagukon feltét,
lenül túllépnek. Mindezekkel saját titkukat, az ember titkát boncolgatják, hogy ar
ra a választ - kifejezetten vagy bennfoglaltan - a "teljes emberben", az élet tel
jességében, Krisztusban meg is kapják. Ismerje bár vagy sem az ember a keresz
tény tanítást. forduljon Isten felé vagy járjon magányosan az élet útján - a belső
a benne világító fény' (amelyet nem Önmaga gyújtott lángra) elvezetheti Isten
felé. Aki ezt a fényt önmaga ki nem oltja, világánál eljuthat Krisztushoz, S ha
bár a "hivatalos" keresztény itt vagy ott, egy-egy történeti fázisban vagy helyen
az örömhírt olykor el is torzította, (LZ öröm felé feltárt emberek mindenütt iogent
mondanak arra, amiben - ha rejtetten is - Krisztus világossága itt a földön föl
csi1lan.

Mit szólnak mindehhez a kívülállók ? Esetleg a kifejezetten ateisták? Az úgy
nevezett anonim keresztények? Erre végső soron nekik kell választ adni. Sokéves
tapasztalat nyomán állíthatom, hogy éppen Rahnernek az "abszolút jövőről" és az
"anonim keresztényekről" közzétett tanítása indított el útjára olyan gondolatokat,
teremtett olyan érintkező pontokat, rnelyek nyomán ha nem is egyértelmű meg
értésre vagy helyeslésre, de dialógus-készségre hajlottak ateista partnereink. Ta
lán éppen azért, mert meglátták, hogy a rahnert koncepcióban nemcsak a túlvilági
jutalom reménységében végzi az ember evilági munkáját, nem a mindent Istenre
hagyó magatartást vallja magáénak, hanem keményen meg kell dolgoznia azért,
hogy a béke és szerétet rendje megvalósuljon már itt a földön.

A természetet csodáló és tisztelő, azt átalakítani kívánó ember számára még
egy jelentős momentumot tudunk felmutatni. Minél inkább -akar ugyanis a termé
szettel szövetségre lépni, minél jobban kívánja azt értékes tetteivel átalakítani,
annál nagyobb fokban nő felelősségtudata. Kifejezetten önmaga és. az emberiség,
bennfoglaltan a természet és annak ura, a Teremtő előtt is. Ezt a felelősséget és
annak tudatos formálását feltétlenül a lét tiszteletben tartásának komolysága hat
ja át. Minden haladás így új erényeknek. jótetteknek válhat forrásává. Az a szabad
ságtudat, melyre a modern ember annyira büszke, éppen e felelősségtudat nyomán
válik értékelt, és kifelé, sőt "felfelé" is átélt valósággá, Ez a felelősségtudat - ha
tartózkodó és anonim módon is - de valódi kapcsolatot realizál a teremtett világ
"helytartója", az ember és ura, a Teremtő között.

Talán kissé élezve fogalmazunk, amidőn kijelentjük, hogy imádni régen egyet
jelentett azzal, hogy Istent a dolgok elé helyezzék úgy, hogy azokat föláldozzák
neki. Úgy véljük, a mai ember számára sokkal többet mondana ez a megfogal
mazás: ha az ember testével-lelkével átadja magát az alkotó cselekvésnek, és azál
tal adja át magát Krisztusnak, hogy világát erőfesútései és jó cselekedetei által tö
kéletesíti. hogy szeretetből másokért cselekszik, - mindez által Krisztus megváltói
kegyelmében imádja az Atyát.

Nem kell jósnak lennünk ahhoz, hogy megállapíthassuk: teológiánknak még
csak most kell igazán azokat az ismereteket feldolgozni, amelyeket a rohamosan
fejlődő világ és egyszersmind az evangéliumban való követelő elmélyülés elénk
tár. Számos vonatkozásban az egyháznak és az egyházi tudományosságnak kell
kérdéseket tennie és tanulnia, hogy egyre több természetes igazságot megismerve,
azokat a természetfölöttiekkel szintézisbe hozhassa. Karl Rahner érdeme - úgy
véljük - többek között éppen abban áll, hogy az anonim keresztények problé
máit és az ezekkel összefüggő kérdéseket olyan radikális módon vetette fel, hogya
válaszadás elől. legalábbis a becsületes válaszadás-kísérlet elől nem lehet kitér
niük sem a kifejezett, sem az anonim keresztényeknek.
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