
HORVATH RICHARD

Ami az egyházban örök
Hans. Küng professzor kérdi kis könyvében (Was in der Kirche bleiben

muss?), hogy mi az, ami a kereszténységből okvetlenül megmarad, meg kell
maradnia? .

Ami benne a lényeg, ami kereszténnyé teszi, ami döntően keresztény, an
nak kell megmaradnia. Mert hiszen az egyházban is van sok olyan elem, ami
emberi, tehát változó. Maga az emberi is felvetheti a kérdést, hogy mí lenne
a maradandó? Mert az emberi folyton fejlődik, korokhoz kötődik, ezek szelint
változik, a legkülönbözőbb eszmék, ideálok, törekvések nagy kavargásában és
összevisszaságában.

A kereszténység lényege nem egy idea, nem egy princípium, alapelv, alap
magatartás, hanem egyetlen személy: Jézus Krisztus maga. ösztönösen elta
lálták ezt, sok keresés és zagyvaság után, azok a fiatalok, akik Jézust keresik
és hirdetik, groteszk módon, még az ingjeikre, autóikra is az ő nevét hímezve
vagy festve. És akik, ha zavarosan is, de róla szólnak és róla vitatkoznak.
Egyben igazuk van: Jézus Krisztus a lényeg. Az ő személye. Ebből következik
mindaz, amit ő képvisel. .

Ez mintegy kihívás a befelé fordult és önmagukkal talán nagyon is meg
elégedett egyházakkal szemben. Nem tettük-e ezt a Krisztust mi nagyon is ott
honossá, a mi képünkre, elgondolásainkra átfestve a képét? Nem tettük-e egy
"gipsz Jézuskává", "papír Jézuskává"? Minden különös emóció nélkül, mint va
lami örökös díszelnököt? Egy kicsit lekezelve. Egy kicsit unalmassá téve?

A kifelé fordult teológusok nem vesztek-e bele a rosszul értelmezett mo
dernségbe? Nem akarták-e sok lélektannal és szocíológíával megoldani az em
ber problémáit - őhelyette? Anélkül, hogy tudták volna, vagy nagyon izgatta
volna őket a hit lényege? Sok vitával a hogyanról, akkor, amikor nem tudták..
hogy mí "a mi"?

Itt az őszinteség és becsületesség a fontos. A szó azt jelentse; amit jelent.
És mi is így értsük és mondjuk. Az egyházban az a maradandó, ami krisztusi.
Az egyháznak valóban krisztusinak kell lennie. Az egyház nem klub, nem egye
sület, nem hivatal. Bizonyosság, öntudatosság és ugyanakkor mindenkor türelem.

Igaz, jó, szép van az egyházon kívül is. Ezek nélkül nincs kereszténység;
de vonatkozásban kell lenniök Krisztussal. Nem minden jóakaratú hivő és. be
csületes ember egyúttal keresztény is. Ilyenek vannak nagy számmal a keresz
ténységen kívül is. És ott a maguk módján meg is találják az üdvösségüket.
Keresztény az, akinek életében és halálában Krisztus a lényegeset. a döntőt

jelenti. A keresztény egyház nem azoknak a tisztességes embereknek a gyüle
kezete, akik üdvösségük érdekében áhítatos, hivő életre törekednek. Ilyesmi
az egyházon kívül is van. Az Isten nagyobb, mint az egyház. Egyház olyan gyü
lekezet, amelynek tagjai számára Krisztus a végleges lényeg, a végső döntés.

Az emberség önmagában nem kereszténység. Persze, tiszta emberség nélkül
nincsen kereszténység sem. De emberség lehetséges más vallásúak között is, nem
hivő emberek között, ateista emberek között is. Kereszténység ott van, ahol az
emberség Krisztusra vonatkozásában, érte van, azoknak a lelkében és életében,
akik őt követik. .

Ki a Krisztus? Itt nem elég mondani csak, hogy "Uram! Uram!", "Jézus!
Jézus!", vagy ezt énekelni. Nem elég az Újtestamentumot lépten-nyomon idézni.
Attól függ minden, hogy az ember hogyan érti az egyes igét, és hogyan látja,
tudja, akarja az egészbe olvasztani. Milyen lesz az egész.

Jézus nem a mi álmunk Jézusa, bár egyúttal lehet az is. De nem ő az ál
modozó. Ö a valóságos. A valóságos Názáreti Jézus, Aki a valóságos történe
lemben élt, a történeti Jézus. Különösen az utóbbi két évszázad kutatása elég
anyagat ad arra, hogy - ha nem is írhatunk Jézus-életrajzot - őt legalább
a lényeges vonásokban, hatásában, munkásságában fedcserélhetetlenül meglássuk.
Vannak olyan jegyek, amelyek a továbbhaladásra ösztönöznek.

Jeruzsálemben a vallási-politikai berendezkedés éppen elég erős volt. Jézus
nem volt ennek a megteremtője és tartóoszlopa. Jézus még csak' pap sem volt.
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A mai elnevezés szerínt őt, az "örök Főpapot", laikusnak, világinak kel!1ene
mondanunk. Nem volt hivatásos teológus. Nem állított fel hatalmas teóriákat,
Az Isten országának eljövetelét nem "tudományosan" hirdette; csak egyszerű

szavakkal, hasonlatokkal, történetekkel, példázatokkád.
Forradalmár volt? - Voltak abban az időben is forradalmár lelkek, párt is

volt ilyen, zelótáknak nevezték őket. Dél-Amerikában ma sokan ilyennek látják
őt. Ez azonban egyoldalú látás. O nem volt sem poltíkai, sem társadalmi for
radalmár a mai értelemben. Csinált röldref'ormot ? - Mint halála után történt,
elégettette a jeruzsálemi archívumban őrzött adósleveleket? - Felkelést szer
vezett a megszálló rómaiak ellen? - Akkor már régen elfelejtették volna a ne
vét. O az erőszakmentességet prédikálta.

Vagy az ellenkezője volt: aszkézist gyakorló szerzetes? Ahogy sokan gon
dolták a történelem folyamán. Nem. O nem vonult ki az életből, a világból;
követőitől sem kívánta ezt; nem küldött senkit, aki tökéletes akart lenni, a
Holt-tenger melIetti nagy Qumran kolostorba.

Jámbor erkölcstanító volt? - Nem tanított semmi jámborság-technikát, nem
volt érzéke a jogi kazuisztika iránt, nem gyakorolt törvénymagyarázatot, Ezért
voltak a farizeusok.

Sok mindent próbáltak már Jézussal tenni. Ha beskatulyázzák. ő ezétvet
minden sémát. Kihívás ő, jobbra is, balra is. Nyilvánvalóan közelebb su az Is
tenhez, mint a papok. A világgal szemben szabadabb, mint az aszkéták. Morá
Iísabb, rnint amoralisták. Forradalmibb, mint a forradalmárok:

Mit akart tehát? - Hirdette az eljövendő Isten országát. Hogy Isten ügyé
nek győznie kell, győzni fog; hogya jövő az. Istené. És erre az eljövendő or
szágra vonatkozólag egy legfőbb normát hirdetett az ember cselekvéséhez. Nem
törvényt, dogmát, kánont, paragrafust, A legfőbb norma: Isten akarata. Legyen
meg az ő akarata! - Mi ez az "Isten akarata"? Ez nem pusztán azonosság
egy bizonyos törvénnyel, dogmával vagy szabállyal. Amit Jézus cselekszik és
tanít, abból vtlágos, hogy: Isten akarata nem más, mint az ember java. Az em
ber legnagyobb java az ember üdvössége.

Ezért nem riad vissza Jézus, aki mindenben egészen törvényhű, egyes ese
tekben a törvénnyel nem törődő cselekedetektől sem. A rituális korrektség felé
nem mutat érzéket. Az Isten előtti tisztaságot csakis a szív tisztasága adhatja
meg. Nem bizonyos előírások megtartása (tisztálkodás, szembáti nem dolgozás
stb.). Az ember a mértéke a szornbatnak is, és: az előírásoknak is. Régi, beideg
zett szokásokat tesz relatívvá, "A parancsok, az előírások (sok volt ilyen a zsi
dóknál) vannak az emberért, és nem megfordítva".

Fellép a ~.zeretet mellett, a szerétet érdekében, javára. Ez legyen ájtatos és
értelmes, nem zárja ki belőle az ellenfelet, sőt az ellenséget sem. Elmegy le
mondásban a végsőkig, valamint az áldozatban is.

A társadalom megváltoztatása - az egyén radikális megváltoztatásávaL
Szolidáris - a hivők megbotránkozására - minden cgyszerűvel, szegénnyel,

"a szegény ördögökkel"; az eretnekekkel és: szakadárokkal (szamaritánusok); a
morált megsértökkel . (utcalány, házasságtörő asszony); a politikailag komp1'0

mittáltakkal (vámszedő, a rómaiaknak dolgozó); a társadalom kivetett jeivel, az
elhagyatottakkal (bélpokilos, beteg, nyomorgó): a' gyöngébbekkel (asszonyok, gyer
mekek); a néppel, akivel komolyan senki sem törődik. Nem azért, mert ezeket
helyesli, hanem szerétetből. A szerétet megtétett vele a legnehezebbet, az első

lépést. A többi már könnyebb.
A törvény megtortása helyett Isten irgalmát hirdeti és akarja. Igaz, hogy

hiábavalóan, mert nem hallgatnak rá, de irgalmasságot gyakorol, hogy az ember
megtérjen és ő is irgalmas legyen ernbertársához.

Mindez valóban jó hír, a kegyelem, a remény, a szabadság, a szeretet és
öröm híre, küldetése, a valódi evangélium. Megélt általa, aki hirdeti, és Icítűnő

karizmatikus jelekkel, testi és lelki gyógvításokkal kiséri. Isten országa mintegy
belenő a gyógyítással az ember testébe. Sejtelmés előrejelzése a végső dolgok
nak. amelyek majd jönni fognak. Kihívó és megzavaró mindez az akkori ha
talmasokkal és azok törvény-világával szemben.

I\licsoda hatalommal teszi ezt? - kérdezik a barátok és az ellenségek. Vol
'takérmen nem "más" Istent hirdet, mint amit ők hisznek és hirdetnek, akivel
átszövik rendeleteik és törvényeik révén egész társadalmunkat? Olyan Istent,
aki a jámborok helyett a nem jámborokkal tart? A bűnösökkel? Nem tartja-e
mindezzel magát többnek Mózesnél (a törvény), Salamonnál (a templom), Jónás-
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nál (a próféták)? Ö, aki alacsony helyről született, nincs mögötte intézmény,
párt, mint fedezet, ilyen hatalommal és ilyen igénnyel beszél és cselekszik: va
lami különös közvetlenségből Istenhez, mínt atyjához - Istenért, és Isten he
lyett t.

Jézus személye jel, nagy jel. A döntés szignálja. Az ő tanítása és magatar-.
tása sorssá lesz: az életre-halálra szóló konfliktus elháríthatatlanná lesz. A tör
vény őrzői, a morál és a rend védői tehettek mást, mint hogy a törvény meg
szegő]ét, a nép "félrevezetőjét" elpusztítsák? Jobb, ha egy, mintha sok. A tör
vény és a templom megsértőjét a zsidók; mint politikaí rebellist, a rómaiak
ítélik halálra.

Így halt meg, két lator között, mindenben egyenlőként az emberekkel, lát
szólag mindenkitől elhagyatva. Mintha egy Istentől elhagyatott lenne, akit hir
detett, aki szinte vele együtt meghalt.

Es halálával vége lett mindennek? Nyilvánvalóan nem. Mint világtörténeti
tény, bizonyos: a Jézustól származó rnozgalom voltaképpen halála után indult
meg. Mi ennek az oka? Ha nem tekintjük az egymásnak ellentmondó hagyo
múnyokat és átnézünk a legendás csipkézetek fölött, megmarad az első hivők

nek egybehangzó tanúságtétele egy valóban megtörtént eseményről: a Megfe
szített él. Halála nem meghalás volt a semmibe, hanem az Istenbe. Nem a ho
gyan, mikor és hol, hanem az új életnek a "hogyan"-ja, hogy Jézus, az Isten
től elhagyatott, él, folyton él, tovább él Istenben - ez a döntő. Új élet ada
tott neki. Ö a győztes. Igazolódott a küldetése, magatartása, személye. Útja
igaz út volt.

(Mindenki tévedett volna? Százmilliók és százrnilliók - évszázadokon ke
resztül ? Mindenki hallucinált volna? Mindenkit kényszerítettek volna? Mindenki
hazudott volna? Mindenki gyenge idegzetű lenne? Honnan az élő vágy, ma is,
az emberi szívekben és lelkekben? Mindezekhez nagyobb hit kellene, mínt a
valósághoz: az élt és az élő Jézus Krisztushoz.).

Ú j életének és tanításának világosságában lett nyilvánvaló az őt követők
előtt, hogy személyében kezdettől fogva mennyire az Istené volt, Isten volt, és
mennyire az embereké volt és marad is. A kereszt nem a gyalázat fája, hanem
az üdvösség jele lett és Isten országa a kiengesztelődés, a szabadság, az igaz
ságosság, a szerétet és a béke. Egyedülálló a személyének jelentősége mindazok
számára, akik hisznek: ő a Krisztus, a Megváltó. Isten Fölkentje, Isten ember
ré lett Fia, Isten végleges kinyilatkoztatása. A benne hivők az egyház, amely
az ő nevét hordozza, a Szentlélektől vezetett és ihletett. Belépő ajtó bele a ke
rcsztónyséa, egységes a kereszténységben, az ő emlékezetére.

Ö a teljessége az Isten országáról szóló örömhírnek, ő maga a keresztény
örömhír. Ö a keresztény döntés, az Egyház lelke. Ö maga és míndaz, amit ben
ne kaptunk, az, ami az egyházban mindenkor megmarad, meg kell maradnia.

BODA LÁSZLÓ

A MEGÚjULÓ ERI{ÖLCSTEOLÓGIA
ISl\,lERTETŐJELEI

Ami a II. Vaticanum útmutatásai nyomán nagy vonásokban már körvona
lazódott, az egyre tisztábban bontakozik ki a római püspöki szinodus megbe
szelései alapján a megújuló erkölcsteológia irányvételére vonatkozólag. A ke
resztény hivatástudatból fakadó tanúságtétel és ev,angelizáció -eszméje ez. Ha te
hát ma a legkorszerűbb erkölcsteológiai alapkoncepció után nyornozunk, ebben
találjuk meg az egyetlen megnyugtató választ. A tanúságtétel és evangelizáció
eszméje az, amely a mai világban úgy jelentkeztk, mint különösen mélyről fa
kadó igény. Olyan koncepelót kínál, amely tovább lép Tillmann és Haring mo
rálteológtájánál. Ez a moráltcológia a Krisztus-követésre épült; minthogy azon
ban még zsinat előtti, nagyszerű eredményei ellenére sem tudja kidomborítani
kellő módon a tanúságtétel és evangelizáció szemporrtját, amit képileg talán így
lehetne kifejezni: a keresztény ember úgy van Krisztusba oltva, hogy egyben
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