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Rudolf Bultmann élete és munkássága
Korunk teológiai és szentírási szemléletének fejlődésére nagy hatással volt

a marburgi protestáns teológus, Rudolf Bultmann. A hitről adott értelmezése,
a "történeti Jézus" megismerhetetlenségéről vallott véleménye; a Szentírás "mí
tosztalanítására" irányuló törekvése mindmegannyi kihívás volt a katolikus és
protestáns teológusok és biblikusok számára. Ellene vagy mellette foglaltak állást,
és ezzel tudatosan megfogalmazták saját felfogásukat. A következőkben vázolom
szellemi fejlődését, teológiája alapelvét, a hitről, Jézus üdvözítő tettéről, á "mí
tosztalanításról" és a "végső dolgokról" szóló tanítását.

Szellemi kibontakozása

1884. augusztus 20-án született Wiefelstedeben. Apja az ottani evangélikus
lelkipásztor volt. A család légkörét nagyapja vallásossága és az apa mérsékelt
lutheranizmusa adta meg. A~ oldenburgí gimnáziumba járt. Karl Jaspers-szel
itt kötött barátsága később felbomlott. Bultmann tanulmányait Tübingenben vé
gezte, Berlinben doktorált, Marburgban szerzett tanári képesítést. 1916-ban Bres
lauban rendkívüli tanár. 1921-ben Marburgba hívták meg professzornak, itt
dolgozott élete végéig. .

Ekkoriban a hittudományban a "liberális teológia" irányzata volt uralkodó,
amely a felvilágosodás korától kezdődő teológiából alakult ki, és azt hirdette,
hogy mentes a "dogmák kényszerétől", a hit bibliai forrásait történetkritikai
módszerrel közelíti meg és hangsúlyozottan Jézus személyét allítja a hit közép
pontjába. Gyakorlatban a világ felé fordul, és az emberi munkát közvetlen is
tenszolgálatnak tartja, mert elősegíti Isten országa eljövetelét. E felfogás szerint
Isten a történelem nagy személyiségeíben nyilatkoztatja ki magát; ilyen volt
Jézus Krisztus is. Középpontba került a történeti felfogás, mert a kinyilatkoz
tatás is csak a történelem tanulmányozásával válik hozzáférhetővé.

Bultmann már korán bírálja ezt a liberális teológiát. Úgy látja, hogy az
"embert isteníti". A teológia igazi tárgya 'pedig Isten és nem az ember. A teoló
gia tárgya a keresztről szóló tanítás, ami mindig botrány az embernek, mert a
megfeszített Krisztus "a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgaság,
a meghívottaknak azonban... Krísztus Isten ereje és Isten bölcsessége" (IKor 1,23k).
A liberális teológia ezt a "botrányt és balgaságot" akarja leplezni az ésszerű gon
dolkodás előtt.

Isten a tőlünk teljesen különböző, az egészen Más ......, vallja S. A. Kierke
gaard egzisztencialista filozófus nyomán Bultmann is - ezért Vele csak ott ta
lálkozhatunk, ahol emberi lehetőségeink véget érnek. Majd az akkor bontakozó
"dialektikus teológiához", Karl Barth felé fordul. "Az eszkatológia jelentőségéről

az Újszövetség vallására vonatkozóan" 1917-ben írt tanulmányában Bultmann
kífejtí, hogy Isten országát nem az ember "építi", hanem az Isten titokzatos ha
talma járja' át az ember sorsát, és mintegy "kívülről" tör be világunkba. 1921
ben a "Szinoptikus hagyomány történetéről" ír (Die Geschichte der synoptíschen
Tradition), és ebben a műben bemutatja történetkritikai módszerét. A szentírási
műfajok irodalmi megkülönböztetésével formatörténeti szempontok szerínt szinte
ízekre szedi Máté, Márk, Lukács evangéliumát és azt állítja, hogy mindebből

cmlk .az ősegyház hitenek Krisztus-képét ismerjük meg és ezért nem alkothatunk
magunknak valós képet a történeti Jézus valóságos arcáról. Hasonlóan véleke
dett K. L. Schmidt és M. Bibelius is.

A katolikus tanítás ezt az alakuló módszert - amely jelentősen kiemeli az.
ősegyház igehirdetését és az evangéliumi szentírók szerkesztői munkáját - elvá
lasztja. a belőle levont túlzásoktól és pozitív módon értelmezi. "A-legrégibb ta-
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nítást, amít eleinte csak szóban, később írásban is terjesztettek, ... a szentírók
az egyház használatára a maguk elé tűzött célnak legmegfelelőbb formában je
gyezték fel a négy evangéliumban. Egyet-mást a gazdag hagyományanyagából
merítettek, némely részeket összefoglaltak, megint mást az egyházközségek hely
zete szerint magyaráztak. Mindannyian arra törekedtek, hogy olvasóik az el
mondottak megbízhatóságát is felismerhessék" (A Pápai Biblikus Bizottság út
mutatása "az evangéliumok történeti igazságáról", 1964).

Az értelmezéstudomány (hermeneutika) arra törekszik, hogy megértse a szer
ző szándékát, ezt pedig csak azzal éri el, ha azonosul annak saját belső önértelme
zéséveI. Így közelit Bultmann a szentírásí szövegekhez, hogy megtalálja azok eg
zisZtencialista értelmét. Ebből a köztudatba csupán a negatíven értelmezett "mí-
tosztalanitás" került. .

A marburgi teológus kutatásaival Jézus Krisztus egyházát akarta szolgálni
és ezért fájt .nekí, hogy eIítélték és tévtant hirdetőnek, sőt hitetlennek mondták
őt olyanok is, akik talán egyetlen sort sem olvastak tőle. A württembergí Class
püspök -volt tanítványa - írja róla: Bultrriann minket, mint hallgatóit a' la
kásán tartott ún. ,nyílt estéken' különösen biztatott a valláscsságra. Osszejövetele
inket gyakran ezzel az imával zárta: "Istenem, add, hogy meglássuk üdvössége
det! Hogy semmi mulandóban ne bízzunk, semmi hiúságnak ne örüljünk! Add,
hogy itt a földön úgy járjunk előtted, mint a gyermekek: egyszerűen. jámborul,
vidáman!" - 1976. július 30-án hunyt el. Itt foglaljuk össze fontosabb műveit:

A szinoptikus hagyomány története (1921); Jesus (1926); Hit és megértés I-IV.
(1933-1965); János evangéliuma (1941); Kérügma és Mítosz I-IV. (Több más
teológus nézetét is kifejti a mítosztalanítás problémájával kapcsolatban.); Az
Újszövetség teológiája (1953); Marburgi igehirdetések (1956); A mítosztalanítás
problémájáról (1963).

A bultmanni teológia alapja

A teológia feladata, hogy Istenről széljon. Istenről beszélni - lehetetlen feladat!
állapítja meg Bultmann. Lehetetlen, mert ő nem tárgya megismerésünknek,

hiszen egészen Más, mint a világ, Róla inkább csak a "tagadás útján" (via ne
gationis) beszélhetünk. "Istennel csak akkor találkozunk, ha ő adja magát ne
künk. Csak úgy ismerhetjük meg, ha kinyilatkoztatja magát" (GV r. 18). Am
a magát kinyilatkoztató Istenről sem beszélhetünk, mert ez azt jelentené, hogy
őt gondolkodásunk "tárgyává" tesszük. Ha kinyilakoztatásról szólunk, egyúttal
önmagunkról is beszélünk. - Istennek és embernek találkoznia kell egymással,
és ebben a találkozásban tárja fel magát lsten. A marburgi teológus ezt a ta
lálkozást az emberi barátság, bizalom, szerelem példáival szemlélteti. Akit sze
retek, akiben bízom, az nem lehet gondolkodásom, megismerésem "tárgya", 
mert ha így fogom fel, márís véget ér a közvetlen kapcsolat. Nem úgy szeretek
egy embert, hogy előbb megállapítom: Ez (mtnt tárgy) szeretetre méltó! - ha
nem csak magában a barátságban veszem észre jóságát. A szeretet magában a
szeretet tényében va~ jelen. Írhat valaki tudományos könyvet a barátság lélek
tanáról anélkül, hogy akár egyetlen, igazi jó barátja is lenne. Az igazi barátság
hoz hasonlít Isten-kapcsolatunk is. Bultmann szerint a "tárgyiasított isten" már
nem Isten, és ezért úgy véli, hogy az Isten létezését vagy nem létezését termé
szettudományosan bizonyítani akaró tudomány "ateista" - azaz nélkülözi Istent
-, és mivel tárgynak tekinti őt, nem is találkozhat vele. Isten valósága nem
"metafizikai lényeg", nem a világ éterszerű közege, nem is "titokzatos erők

komplexuma", még csak nem is teremtő Ös forrás, aki első az okok láncolatá
ban, de nem is "irracionale" hanem az az egészen Más, aki átjárja bensőmet,

meghatározza egzisztenciámat. Túlvilágiságát nem lehet sem térbelileg, sem idő

belileg felfogni. Vele való találkozásom életem személyes eseménye.

Bultmann szerint a kinyilatkoztatás nem közöl új tanokat, nem tár fel tit
kokat, hanem olyan esemény, történés, amely képessé teszi a konkrét embert

.artnak átélésére, hogy minden pillanatban függ a transzcendens lsten hatalmától.
Így a teológia, - amikor Istenről szóló beszéd, egyúttal szól az emberről is.
Isten, az egész világ Teremtője az én Teremtőm is! - Ez nemcsak ténymegálla
pítás, hanem személyes átélés önátadásban és hálaadásban: Isten engem most
teremt! Istenről csak úgyalkothatunk képet, ha megtapasztaljuk életünkben.
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A teológia megvalósítása ilyen emberközelben is' lehetetlen feladatnak bizo
nyul. Ha. magamról beszélek a teológiában, nemcsak saját élményeimről beszélek,
nem is úgy használom Istent, mint "rejtjelet" vagy "titkos írást" a bensőmben

végbemenő folyamatok szemléltetésére, - amint a lélektan alkalmazza. A teo
lógia hitvallás Istennel való találkozásomról. Csak magáról Istenről nem be
szélhetünk, mert nem tudjuk átfogni. Pusztán önmagunkról sem szólhatunk, mert
ezzel "kiesnénk Istenből". Csak a kettőről együtt beszélhetünk. A teológia csak
úgy "tárgyiasíthatja" Istent, ha tudatában marad: ez a beszéd a tárgyiasítás fel
oldásával válik értelmessé. Isten megkívánja, hogy Róla beszéljünk. "Lemondás
a teológiáról - a hitről való lemondást jelentené" - állapítja meg Bultmann
(Das Problem einer theologischen Exegese Des Neuen Testaments, Zwíschen den
Zeiten, 3, 1925. 353.). Isten a Róla szóló beszédet -önmagából fakadó beszéddé te
szi. Isten Igéje, a láthatatlan Isten képmása (Kol 1,15), a Fiúisten személye, aki
ben önmagát megismeri az Atya és ki is mondja önmagát. Ez az "Ige", aki Isten
nél volt és maga is Isten volt "testté lett és közöttünk élt" - (Jn 1,14) a názá
reti Jézus. Jézusnak nemcsak személye, hanem tanításai is "Isten igéje". Isten
igéjének nevezhetjük az egész Szentírást, mert az emberi szerzőkön túl a su
galmazás révén Isten a "főszerzője", és mert középponti tartalma: Jézus Krisz
tus. Ö, az Istenember tette emberi szóvá, emberi beszéddé Isten igéjét. Az ige
hirdető lelkipásztor átveszi ezt a küldetést akkor, amikor alkalmazza Isten szavát
konkrét helyzetünkre és felszólít a hitbeli döntésre. Az igehirdető emberi beszéde
így nem csupán tartalmazza Isten szavát, hanem Isten hozzánk intézett üzenete
lesz, amely elől elzárkózhatunk a hitetlenségben, vagy feltárulunk a hit engedel
mességében .és önátadásában. így találkozunk Istennel: Igéje szól hozzánk, mi
pedig válaszolunk rá szerető önátadásban.

A teológia tehát nem az "Isten-fogalomról" szól, hanem a valódi Istenről és
a valóságos emberről. Az emberi "egzisztencia" - azaz az ember konkrét léte
zési módja - Bultmann szerint csak akkor igazi egzisztencia, ha "hitben léte
zésnek" nevezhető. A "nem igazi egzisztencia" a tudatosan nem hivő, a bűnben

megátalkodó ember létmódja. Láthatjuk, hogy az ember a világban nem csupán
"előfordul", hanem léte "sajátos lehetőség", önmaga lehetősége, és olyan dönté
sekben valósul meg, amelyben önmagát, igazi egzísztencíáját a legteljesebb tuda
tossággal választja. A Biblia szerint tehát az ember nyitva áll az Istennel való
találkozásra. Az ember léte nem kozmikus (azaz a világ rendjébe besorolt, akir751
tudta nélkül döntenek, mint a görög filozófiában) - hanern történeti lét, sorsa
itt és most dől el jóra vagy rosszra. Istennel ebben a döntés pillanatában talál
kozik. A "pillanatnak" ilyen értelmét S. A. Kíerkegaard filozófiájából veszi át
Bultmann. - Eszerint idő és örökkévalóság a "pillanatban" találkozik és az
ember élete ilyen egymástól független, mégis folyamatos pillanatok - döntési
lehetőségek - sorozata. Ezt az elgondolást K. Jaspers viszi tovább, amikor azt
állítja, hogy az emberi egzisztencia a föltétlen döntésben valósul meg és együtt
jár azzal a bizonyossággal: amit most cselekszem, azt az örökkévalóság számára
teszem. Heidegger ehhez hozzáfűzi: A jövő az, ami felé terveink irányulnak.
Ezért az ember a jövőből él és a jövő nyitott lehetőségeire feltárulva vállalja
a múlt terhét. Innen lép tovább Bultmann, amikor azt állítja: A pillanat dön
tésében Isten a saját jövőjét adja nekem úgy, mint önmagam jövőjét, jövendő

önmagamat szerető ajándék gyanánt.

A pusztán természettudományos emberkép személytelen. Elvonja az ember
figyelmét a sors és a halál titkairól. Bultmann itt nem a természettudományok
jogos igénye ellen foglal állást, hanem azzal a törekvéssel szemben, amelyik az
élet célját és értelmét kizárólag a természettudományokból szeretné levezetni.
Az Újszövetség másféle embertanra mutat. Jézus azt hirdeti, hogy Isten országa
- azaz Isten jövőbeli cselekvése - már a jelenben döntésre szólít fel minket.
Kierkegaard és Heidegger az ember lényegát abban a konkrét egzísztenciában
látja, amely mindíg nyitott a jövőre, a találkozásra. Itt találkozik Bultmann
Szentírás-szemlélete az egzisztencialista gondolkodással. és színtézísbe hozza a
kettőt.

_ Miként valósíthatja meg az ember igazi mivoltát? (Eigentlichkeit) - ez szá
mára az üdvösség kérdése. Heideggernél az, hogy az ember önerejéből eljusson
igazi mivoltához, - csak puszta lehetőség. Szerinte az ember "nem igazi létezé
sét" igazinak tartja.vs így feladja a választás szabadságát, hamis biztonságérzetet
táplál magában, ezért bezárul a jövő felé és fokozatosan elidegenedik önmagától.
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Az ember "nem igazi mivolta" (uneigentlíche Exístenz) Bultmann szerint meg
felel annak, amit az Újszövetség "bűnnek" nevez. A személyes Isten engedel
mességet kíván az embertől és azt, hogy fogadja el teremtett voltát. "Egy az
Urunk Jézus Krisztus, aki által minden van és mi magunk is általa vagyunk"
(IKor 8,6). Az adott pillanat döntésében ismételten választanunk kell Isten és a
világ -kozbtt. Az emberi törekvés az életre irányul, az' élet forrása pedig Isten.
Az ember bűnös, mert legtöbbször a rendelkezésére álló világot választja annak
hamis bíztonságával, és ezzel elhibázza életét, mert nem Istenben keresi azt.

A világ azért kísérthet bűnre, mert közvetlenül "rendelkezésére áll" az em
bernek és így az ember nem érzi azt, hogy élete és a világ is Isten ajándéka.
A világ kísértései azért buktatják el, mert fél Istenre bízni életét, hiszen Isten
"nem áll közvetlenül rendelkezésére", rnint a világ, és ettől a bizonytalanságtól
megtorpan. Aki viszont meri vállalni azt a bízonytalanságot, amit Isten választása

"jelent, annak élete lehetőséggé válik az Isten-találkozásra. Szent Pál a bűn életét
"test szerinti életnek" is nevezi; ez nem testí-szexuálís bűnt jelent, mert a test
(hús) a "rendelkezésünkre álló világ". "A testi ember testiekre vágyik, a lelki
ember ellenben lelkiekre törekszik" (Róm 8,5). Szent János is ilyen értelemben
beszél a világról. De ez a világ "valótlanság", nem ad igazi életet, elfordít a
Teremtőtől, hogy odafordítson a teremtményhez. Az- alapbűn ez az elbukottság,
amelyből emberileg nincs kiút. Ezért a Krisztus nélküli ember "egészen bűnös".

Ebből a bűnből ered minden aggódása, szorongása, kétségbeesése, és ebből a
helyzetből csak Isten képes kiszabadítaní őt.

Bultmann felfogásában az emberi gyengeség megnyilvánulhat érzéki vagy egyéb
bűnökben, de "bűnös" lehet még a "jámbor" törvenyteljesítés is, ha valaki azt
hiszi, hogy ezzel - Isten kegyelmétől függetlenül - megigazulttá lesz Isten előtt.

Ezért volt bűnös a jámbor izraeliták vallási gőgje, a- hellenisták "bölcsessége" épp
úgy, mint a mai ember beképzeltsége, -hogy a természettudományok és a technika
segítségével egészen magáévá teheti a világot. Az ember alapbűne "nem pillanat
nyi erkölcsi csőd", hanem olyan hibás, téves életirányulás, ami magával hozza
a .halált, mert "a bűn zsoldja a halál" (Róm 6,23) - és "ha test szerint éltek,
biztosan meghaltok" (Róm 8,13). A bűnös ember azért halott, mert múltjához kötő

dik: és ezzel bezárul a jövő előtt.

Bultmann szerint az eredeti bűn tanítása kifejezi az emberek közös felelősségét.

Ezt a bűnt Szent Pál a lehetséges istenmegismerés megtagadásában látja (vö. Róm
1,16-33). Az Isten kegyelmébe vetett hit hozza el az Istenből fakadó életet.

A hit az üdvösség útja

Az ember igazi élete a hit. Önmagunkat vagy a hitben értelmezhetjük, vagy
a bűnben, harmadik lehetőség nincs - vallja Bultmann. "Ami nem hitből szárma
zik, bűn" (Róm 14,23).

Létünk minden pillanata telve van az öröm, hála, fájdalom, bánat, kötelesség
és szeretet lehetőségeível. Életünk mindig ajándék. "Mid van, amit nem kapt,ál?
Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna?" (IKor 4,7). Az
Istentől ajándékba kapott hittel megszabadulhatunk attól a bűnös rögeszmétől.

hogy magunkban vagy a világban keressük egzisztenciánk végső értelmét. A hit
magában hord bizonyos szorongást is. A hivő ember ugyanis tudja, hogy Istennel
az evilági lét határán találkozhat. Ilyenkor kell a jövőből élnie. Tehát nem saját
kitűzött célunk határozza -meg életünket. hanem Isten. Ezért önmagunktól is füg
getlenítenünk kell magunkat. A jövő önmagunk mindig újabb formáját hozza ma
gával, ezért sohasem érhetjük utol önmagunkat. Ilyen értelemben hinni annyit je
lent, mint készen lenni a döntő pillanatra. - Ezért gondolja Bultmann, hogy a
hit nem bizonyos tanok elfogadása, nem bizonyos istenkép elismerése, hanem
készség a mindenkori istentalálkozásra életünk adódó helyzeteiben, - azaz nem
zárkózhatunk be saját terveinkbe, álmainkba.

Az Istennel való találkozás lehet boldogító élmény és öröm, de lehet csalódás
vagy szenvedés is. Az istentalálkozás átalakít, elszakít régi énünktől, hogy elfo
gadhassuk az igazit. Isten hívását a hétköznapok forgatagában is felfoghatjuk,
munka közben, a közlekedés zajában, maganyos perceinkben vagy az emberek
között. Jézus velünk való találkozásának titka, hogy mindig álruhában, más és más
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alakban közeledik hozzánk, hívó hangja mindig másként csendül föl sokszor olyan
körűlmények között, amikor nem is számítunk rá. Adjuk át magunkat Krisztus
nak, hogy ez a találkozás - mínt Isten szeretetének eseménye - alakítson át
minket (vö. Gotthold Hasenhüttl, Der Glauberísvollzug, Eine Begegnung mit
Rudolf Bultmann aus katholischem Glaubensverstandnís, Essen, 1963. 10.).

A hitet "előzetes megértés" (Vorverstandnís) teszi értelmessé. Forrása az em
beri élet és gondolkodás. Igy például a barátságról is van bizonyos előzetes

ismeretünk, még mielőtt mélyebb tapasztalásunk lenne róla. Megérteni valamit
csak velünk való vonatkozásában tudunk, leginkább az hat ránk, akivel vagy
amivel életkapcsolatban vagyunk. "A kinyilatkoztatásról azért tudunk, mert bele
tartozik életünkbe" (R. Bultmann: Kerygmá und Mythos, II. 190). Ha viszont
magyarázátot akarunk kapni, (valakiről vagy valamiről), akkor egy határozott
kérdéssel közeledünk feléje, mert kérdés nélkül nincs válasz. Kérdést értelmesen
viszont csak az tehet fel, akinek már van valamilyen előzetes fogalma a· kér
dés tárgyáról. Ezért mondjuk az ilyen kérdezést "egzisztenciális értelrnezésnek".
Előzetes értésünket rendezzük, tudatossá tesszük, hogy például egy .szöveget kri
tikailag tudjunk vízsgálni. Egy szöveg értelmezésében hagyjuk, hogy a szöveg
hasson ránk, kérdezzen bennünket (vö. GV II. 228). Tehát nem azt vizsgáljuk,
mít jelent valami önmagában, hanem hogy mit jelent itt és most számomra.

Vonatkozik ez elsősorban a Biblia értelmezésére. Az előzetes értés - vagy
ha tetszik: sejtés - alapja az, hogy életünket áthatják a valóság és az élet
kérdései. A kérdés. tudatlanságunkból fakad, de az is kiderül belőle, hogy az
ember ~ tudatosan vagy öntudatlanul - már eleve sejt valamit az élet forrá
sáról. Ha nem lenne előzetes sejtésünk Istenről, a Biblia szövege néma maradna
számunkra, A megértés alapja az, amit Szent Agoston így fejez ki: "Önmagad
nak teremtettél bennünket és nyugtalan szívünk, míg Benned meg nem nyug
szik". Ezért mondhatjuk, hogy az emberi élet cf6mozgatója az istenkérdés, az
ístenkeresés. Ez a kérdés úgy él bennünk, mint célkeresés, értékek szomjazása,
boldogságvágy. A kinyilatkoztatás Istenről ad üzenetet, befogadásához ezért szük
séges az előzetes értés..Igy "Isten utáni kérdezésem és önmagam felőli érdek
lődésem azonos" (R. Bultmann: Jesus Christus und die Mythologie, 60).

A keresztény hit a Jézus Krisztusban megjelent isteni Szeretetben gyöke
rezik, mert ,,0 előbb szeretett minket" (lJn 4,19). Bultmann szerint a hit alap
ja: "Isten üdvözítő tette Jézus Krisztusban", akiben "benne lakik az egész
teljesség" (Kol 1,19). Isten végérvényes, eszkatologikus, üdvösségszerző tette ma
gában foglalja jövőnket is. Jézus Krisztusban nemcsak teremtettségemet ismerem
fel, hanem azt is, hogy "új teremtmény" lettem (vö. 2Kor 5,17). Jézus "új önma
gammal" ajándékoz meg és a hitnek ezt az ajándékát kapom, amikor elfogadom
Isten Jézus Krisztusban feltáruló kinyilatkoztatását. Amikor Istennek átadom ön
magamat, egzisztenciámat újraértékelem és készen állok a krisztusi önátadásra;
ez pedig teljes nyitottság Istenre, lemondás saját elképzeléseimről, érvényesülési
vágyamról. az evilág nyújtotta látszatbiztonságról. Az önátadás még a barátságban,
szerelemben is nehéz - pedig annak örömét közvetlenül érezzük -, hát még az
Istennek tett önátadás! Honnan merítsünk hozzá erőt? "Minthogy a hit alapja ~s
tárgya Jézus Krisztus, a Megfeszített és Feltámadott, ezért hitünk erejét a ke
reszthalálból és biztonságát az eszkatologikus eseményből merítí" _ (G. Hasenhüttl, \
i. m. 148.). Igy lesz a hit abszolút döntésünk, válaszunk az isteni ige felszólítására.
A hit alapja Jézus halála és föltámadása úgy, amint feltárul előttem az apostoli
igehirdetésben, a kérügmaban. Igy a hitben nem én ragadok meg valamit, hanem
"valami' megragad engem", és ebben az elrágadottságban befogadom az Ajándé
kozó jóságát, elísmerem, hogy szeretetétől függök és ezért merem Isten előtt fel
tárni szívemet. Ha a hit mellett foglalok állást, Krisztus bősézes életét kapom
ajándékba. Ez Isten ajándéka, de egyszersmind az "ember legfőbb tevékenysége"
(Tat és nem Werk) , - hiszen "a hit, ha tettek nem származnak belőle, _. holt
dolog" (Jak 2,17; vö. 2,25). "Az ember a hit által válik ígazzá" (Róm 3,28).

A hit ezért megkívánja az evilághoz fűződö biztonságunk és kötődésünk feladá
sát. Igy lesz "győzelem a világ fölött" (vö. Jn 16,33; 1Jn 5,4). Az önátadás sötét
ségében, a hit tényében önmagunkat teljesenfeladjuk. Ekkor homályba burkol a
világ éjszakája, hiányzik minden emberi biztonság. Jézus követésével beismerjük,
hogy saját szívünkben van a legnagyobb sötétség és ezért készségesen engedjük
magunkat "újjáteremteni". "Magunkban már a halálos ítéletet is elfogadtuk, hogy
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ne magunkban bízzunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat" (2Kor 1,9).
Isten előbb összetör és csak azután ajándékoz meg. Mint az éjjeli tolvaj, megsza
badít önmagunktól. minden tulajdonunktól, szellemünk virágaitól. még a legkedve
sebbtől is. Már ekkor megkezdődik halálunk. "Testem és szívem elenyészik, de
sziklám és. osztályrészem örökre az Isten" (Zsolt 73,26). Emberileg visszaborzadunk
a sötétségtől, de a bízó szeretet és a rettegő félelem látóhatárán felragyog Isten
fénye. Ekkor valósul 'meg az ige: "Aki életét meg akarja menteni, elveszíti. Aki
meg elveszíti értem életét, az megmenti" (Lk 9,24). A hivő ember vállalja a sö
tétséget, ezzel legyőzi szorongását és elengedi magát, hogy Isten kezébe essen,
amint a zsoltáros mondja: "Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz
te velem vagy!" (Zsolt 23,4).

A hit nemcsak önátadás, hanem engedelmesség is. Ez az engedelmesség azt je
lenti, hogy elfogadjuk Isten kegyelmét és önmagunkat rendelkezésére bocsátjuk.
Isten egész valómat kívánja és életem minden szituációjában jelentkezik, Hivatás
beli munkánk úgy iesz istenszolgálat, ha egész szívünk Istené, és kötelességteljesí
tésünk, másoknak végzett szolgálataink azonosulnak a hitben Isten iránti közvet
len, létbeli engedelmességünkkel. - Egy gyermek szülei iránti érzésében, szerete
tében, tiszteletében, engedelmességében értékeli önmagát. így tesz a hivő ember
is: Amikor Istennek feltétel nélkül engedelmeskedik, megtapasztalja szerető talál
kozását és ebben átértékeli egész élethelyzetét. Önmagát újraértékelve az egész
világ új fényben tündöklik előtte (vö. Kerygma und Mythos, II. 201-2.). Jézus
Krisztus az igazi Világosság, aki megszűntetí kínzó kételyeinket, megoldja rejté
lyeinket. A hit megismerésében Isten tárja fel önmagát és átváltoztatja az embert
isteni lényegébe. "Az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Is
tent és akit küldtél, Jézus Krisztust" (Jn 17,3).

Az ember igazi egzisztenciája megkívánja a szabadságot. A szabadság a Szent
lélek ajándéka, általa szabadul ki az ember a halál, a bűn rabságából, megszabadul
múltjától és. "újjáteremtődik". Az eszkatologikus szabadság végső [övőnk ígérete.
Lehetővé teszi azt a radikális döntést, amellyel Istent választjuk és egyben meg
szabadít a világ kötöttségéből (Entweltlichung). A bultmanni "világtól megfosztott
ság" nem azonos a világról való lemondással. A világon és történelmen túli Is
tennel éppen mindennapi életünkben találkozunk. Benne maradunk a világban
úgy, hogy életünk "nem evilágból való" lesz.. "Nem azt kérem tőled, hogy vedd
ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól" - ezt kéri tanítványai
számára Jézus is főpapi imájában (Jn 17,15). Ha a hivő tud élni ezzel a radikális
szabadsággal, úrrá lesz a dolgok felett, hogy úgy használja a világot, mintha nem
élne vele (vö. IKor 7,29-31). Tehát a "minden a tietek" elve nem választható
el a "ti pedig Krisztusé vagytok" igazságától (vö. 1 Kor 3,22k).

A hittény a "döntés pillanatában" jön létre, amit a Szeritírás is hangsúlyoz,
"Bár csak meghallanátok ma a szavát!" (Zsolt 94,8). "Most van a kellő idő, most
van az üdvösség napja!" (2Kor 6,2). Jeruzsálemről mondja az Úr: "Bárcsak te is
felismernéd legalább ezen a napon, ami békességedre volna!" (Lk 19,42), Ebből

tudjuk, hogy elérkezik az az idő, amikor nem lesz alkalom döntésre, amikor már
késő lesz. "Már csak rövid ideig vagyok veletek ... keresni fogtok, de nem találtok"
- mondja Jézus (Jn 7,33.34). Bultmann abszolút jelentőséget tulajdonít a pilla
natnak. Ezzel egybefoglalja az időt és az örökkévalóságot, ahol létrejön a találko
zás Isten üdvözítő tettével: a megváltó Jézussal. Az adott pillanatban [övőnkről,

örökkévalóságunkról döntünk és ez üdvösséget vagy kárhozatot jelent számunkra.
A jelen pillanata learatja a múlt termését és meghatározza a jövőt. A bultmanni
pillanat időben van és mégis időn kívüli. A pillanatot a Krisztussal való találkozás
teszi eszkatologikus idővé, "idők teljességéve" (Gal 4,4), mert egybekapcsol örök
jövőnkkel. A pillanat megjeleníti Isten üdvözítő tettét Jézus Krisztusban, ugyan
akkor feltárja előttünk Isten örök jövőjét, amelyből részesedhetünk. Ez a kettős

ség találkozik az igehirdetés jelenében, amely Isten túlvilágiságát, transzcendenci
áját 'az idő síkján a jelenbe vetíti, ahol megsejtjük, hogy a jövő még nincs birto
kunkban, de már közösségben vagyunk a jövendő Istennel. Az adott pillanat je
lentősége tehát az, hogy találkozom Jézus Krisztussal és Benne döntök örök sor
somról.

(Folytatju1f)

100


