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EMBERI HITÜNK JÉZUS KRISZTUSBAN

Emberi életünk legalapvetőbbélménye, hogy keveredik benne az értelmesség és az értelmetlen
ség, a boldogság és a szenvedés, és hogy a gonoszság, mindenekelőttaz ártatlan emberek szenve
dése vak folt történelmünkben, amelyet sem gyakorlatilag, sem elméletileg nem tudunk megvilá
gítani. Kétségtelenül vannak közöttünk olyanok, akik képesek együtt élni a lét értelmetlenségé
vel anélkül, hogy bármilyen távlatuk is lenne - anélkül, hogy aIét egészének értelmét felvetnék,
vagy ha netán megteszik. akkor azt állítják, hogy egész létünk problémájára nem lehet választ
adni.

Felvethetjük azt a kérdést, hogy az ilyen távlat nélküli életszemlélet egyáltalán tekintetbe ve
szi-e a többi, a szenxedő embert, hogy felfogásával nem hasít-e ki egy lényeges darabot a szenve
dés igazi problémájából? Vajon az ilyen megfogalmazás nem jelent-e csupán egoista életszemlé
letet? Mindenesetre a mi élményünkben, hogy az élet az értelem és az értelmetlenség keveréke,
kézenfekvő a kérdés: vajon lehet-e bízni az életben, vajon megtalálható-e az élet teljes értelme?
Mert csupán elhárítani magunktól az élet értelmét, a szenvedésből való megváltás kérdését, ez
magában véve még nem felszabadulás. Az emberiség szenvedéstörténete éppúgy, mint saját em
beri tapasztalatunk arra késztet, hogy nézzünk szembe ezzel a problémával.

Az őskeresztények Jézus-tapasztalatának legsajátosabb vonása az volt, hogy élményeik során
eljutottak arra abelátásra : Jézus élete és halála éppen az általános - s így az ő saját ~ emberi
problémájukat szólaltatja meg. Jézusnak is tisztáznia kellett magában az emberi élet sikertelen
ségét'éppen úgy, mint az ártatlan és felfoghatatlan szenvedés és kudarc problémáját. Aki Jézus
életének és üzenetének kudarcából az emberi szenvedéstörténet zátonyra futására valami megol
dást akar találni, először is biztosnak kell lennie abban, hogy vajon Jézus élete történetileg ku
dare volt-e.

Egyes teológusok Jézus halálában - I . ..Istentől való elhagyottságot" látnak, mások ellenben
azt állít ják, hogy Jézus halálát nem katasztrófaként élte meg, hanem mint ~ 2. kűldetése tudatos
belső következményét. Így tudta küszöbön álló halálát, amit az üdvösségért felajánlott, egész kül
detésének magvába foglalni. - Vannak, akik feltételezik, hogy Jézus az erőszakos halált szívesen
elfogadta, ugyanakkor hangsúlyozzák: számára a kereszthalálban az volt a legmegdöbbentőbb,

hogy társai egész életének üzenetét elvették. Ebből a szempontból azt kell mondanunk, hogy - 3.
Jézus tudatában volt élete sikertelenségének, fájdalmas tényének. Ha azonban a mi korlátozott,
mégis valódi történelmi dimenziónkban Jézus valóban megtapasztalta élete meghiúsulását ~ ami
teljesen bűn nélküli volt és önhibáján kívül történt -, akkor ebből a kudarcélményből mint törté
neti tényből bátorító, kihívó és kritikai érő árad minden kudarcba fulladó élet, minden szenvedő

ember felé. Így tudjuk Jézusban mi a saját rövidlátó felfogásunkat - hogy ugyanis mit is jelent
valójában a siker és a kudarc életünkben - gyökeresen átalakítani. Ehhez azonban tudnunk kell,
melyik a helyes Jézus sorsának három magyarázata kőzül,

Az Újszövetségből úgy tűnik, hogy az ember-Jézus az Atya-Isten útjait nem mindig értette vilá
gosan. Azt tapasztalta, hogy üzenetének végzetes kimenetele ellentmond az emberiességet közlő

Istennek, és ezzel az ő egész élettevékenységének is. Ezt az ellentmondást Jézus teljesen rábízza
az Istenre: "Atyám, legyen meg a Te akaratod!" Jézusnak tehát egzisztenciálisan kellett össze
egyeztetnie a kudarc emberi élményét a zsidó hit odaadó, Istenbe vetett bizalmával. Itt tehát nem
arról az "önmagával való megbékélés tudatáról" (Sich-versöhntwissen) van szó, amivel egysze-
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rűen elfogadja, hogy az emberi élet részben kudarc, részben siker - hanem a valódi sikernek és
kudarcnak egy egészen másféle értékelése kerül előtérbe.

Aza.emberi élmény" itt már nem egy "elmélettel" szembesül, olyan elmélettel, amelynek nincs,
is alapja az élményben, hanem élmény áll élménnyel szemben: az élet kudarcának élménye az Is
ten-közösség élményével. Az emberi kudarc élményét azzal, hogy ebben a kudarcban megnyilvá
nuljon Isten dicsőségének vallásos élménye - elméletileg összeegyeztetni képtelenség.

Ebben az összefüggésben vizsgálva a feltámadás azt jelenti, hogy Jézus áttöri az eddig előtte

rejtett, de mégis valóságos Isten-közelséget, hogy az Isten-jelenlét új 'formában mutatkozik meg,
vagyis: a siker eddig rejtve maradt emberi kudarc formájában. A feltámadás ugyanakkor azt is
jelenti, hogy sajátos keresztény feleletet adhatunk az emberélet kudarcaira. Csakis az képes ke
resztény módra hinni, aki az emberi kudarcban megtapasztalja a rejtett sikernek ezt az egységét
(egy-egy jól értelmezett hitélményben). Pontosabban : éppen ebben a felismerő és azonosító él
ményben gyökerezika keresztény hit. E tapasztalásunk a hitre irányul, ahhoz kapcsolódik, mert
az ártatlanok szenvedését, az élet kudarcát elméletileg lehetetlen az isteni megváltással és felsza
badítássai összeegyeztetni. Mindezt csak ai: önátadás hivő aktusában vagyunk képesek elfo
gadni.

Az emberi szenvedéstörténetnek, a rossz problémájának, mindenekelőttaz ártatlanok szenve
désének a kérdése olyan általános emberi tapasztalat, amelynek megoldására és értelmes magya-
rázatára az ember mind ez ideig hiába törekedett ... A kereszténység éppoly kevéssé tud magya
rázatot adni, és éppoly kevéssé érti meg történelmünknek ezt a vak foltj át, mint bármely más vi
lágnézet. A szenvedés és a gonosz túlburjánzása emberi mivoltunkban sem etikailag, sem herrne
neutikailag, sem ontológiailag nem ésszerűsíthető. Megtalálható történelmünk minden szaka
szában. Az emberiség története a .szenvedés ökumenéje".

A kereszténység nem lehet magyarázó rendszer, a kereszténység út, .Jiodosz'', amint a görö
gök mondják. Ez azt jelenti: a kereszténység olyan életutat nyit meg, amelyen a kudarc elleni
minden erőfeszítésünk ellenére, a szenvedés és a gonosz elleni tiltakozásunk ellenére is - egyre
jobban növekszik bennünk az a tudat, hogy ami itt történik, nem a végső Itörténés. Mindjobban
megvilágosodik bennünk, hogy az embertársainkkal való gyökeres elkötelezettségünk kudarcá
ban és sikertelenségében is jelen van a megváltó erő, még akkor is, ha a "hogyan"-t közvetlenül -,
nem ls tudjuk megérteni. A keresztény feltámadás-hitben már hazugságnak bizonyul az a benyo
más, hogy Jézus személyének, üzenetének és életének kudarcba kellett fulladnia. És ugyanakkor
felül kell vizsgálni pusztán emberi felfogásunkat arról, hogy tulajdonképpen mit is jelent vagy
mit is jelentsen az úgynevezett valódi siker, ami igen gyakran előbb-utóbbcsalásként lepleződik
le. A keresztény hit arra szólit fel, hogy törekvéseink meghiúsulása és életünk minden kudarca, az
akadályok, a sikertelen tapasztalatok ellenére is elkötelezzük magunkat egészen a halálig.

A krisztusi életútban ténylegesen adott a felelet erre az egyetemes emberi problémára. A keresz
ténység épp ezért lehet az üdvösség egyetemes felkínálása mindenki számára. A krisztusi életutat
tehát mindenkinek hirdetnünk kell, hogy mások is képesek legyenek életproblémájukat a keresz
tény életválasszal szembesíteni. Ebben a megfontolásbalt látom Jézus küídetésének egyetemessé
gét, azét a Jézusét, akit a keresztények Istentöl küldött Üdvözítőnek ismernek és vallanak meg.
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