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,KRISZTUS BOTRÁNYA ÉS OKTALANSÁGA

A botrány evangéliumi szó. Feltehetőleg magától Krisztustól ered. Pontos jelen
tése az a csapda, kelepce, amely az állatokra csapódik; de jelenti azt a követ,
akadályt is, amely botlással és elbukással fenyeget. Az oktalanság szót Szent Pál
használja annak megvilágítására, hogy Isten bölcsessége, amely mindenek felett
az Úr keresztjében nyilvánul meg, meghalad s megcáfol minden, pusztán emberi
bölcsességet, sőt, értelmetlennek, oktalannak tűnhet előtte. Hogy helyesen ért
sük, tüstént ki kell egészítenünk a páli mondattal: "Isten oktalansága bölcsebb
az embereknél, Isten gyöngesége pedig erősebb az embereknél." (1 Kor 1, 25)

Nézzük előbb a botrány szót, amely ötvennégyszer fordul elő az Újszövetség
ben. Kétféle botrány van: egyrészt a gyöngéket, a kicsiket, a hivőket bűnre csábí
tó emberek botránya. Ők azok, akiknek nyakába malomkövet kellene kötni s a
tengerbe kellene vetni őket. Az ember szabadságát az ember gyengesége fenye
geti: jaj azoknak, akik visszaélnek vele.

De van egy másik fajta botrány is: magának Krisztusnak, mindenekelőttpedig
a megfeszített Krisztusnak botránya, amellyel minden emberi észjárásnak előbb

utóbb elkerülhetetlenül találkoznia kell. Az a botrány, amelyet végső soron ma
ga Isten akar és okoz, hiszen megmondatott: "A botlás kövét és a botrány sziklá
ját teszem le Sionban, s szégyent nem vall, aki hisz benne" (Róm 9, 33).

Ha Isten botrányt támaszt Sionban, azonnal megadja az eszközt is, amellyel a
botrány elkerülhető: aki hisz benne ~ Krisztusról van szó - az nem vall szégyent.
De ki az, aki-hisz s nemcsak egy darabig, mint a tömeg vagy az apostolok több
sége, hanem egészen a botrányos végkifejletig -, miként ama pár asszony s mi
ként Mária és a szeretett tanítvány? Csakis az, aki a végsőkig ragaszkodik hozzá.
Szent Péter megismétli: "Íme, választott, becses szegletkövet rakok le Sionban, s
aki benne bízik, azt szégyen nem éri" (1 Pét 2, 6). S hozzáfűzi: "mivel nem hisz
nek az igének, elbotlanak" (uo. 2, 8); azaz, mivel csak addig hisznek, amíg jónak
látják, amíg ésszerűnek tetszik, s nem addig, amíg az Ige tart, azaz a kereszt gya
lázatáig, amely előtt látszólag minden 'emberi bölcsesség, minden emberi hata
lom értetlenül áll, sőt, látszólag Krisztus minden szava is ellentmondásba ütkö
zik; kihuny minden remény, amit hozzá, a Messiáshoz fűztek. Még a Feltámadás
után is jó időbe telik, amíg a tanítványok meggyőződnekróla, hogy kevés volt a
hitük: az asszonyok híradása "üres beszédnek" (Lk 24, 11) hat számukra; Jézus
nak meg kell rónia őket hitetlenségük miatt (Mk 16, 14).

S ezzel máris a másik szónál, az oktalanságnál tartunk. Csak annak akaródzik
hinnünk, amit emberi bölcsességünkkel felfogunk. Csak annak, ami - mégoly ki
finomult - kategóriáinkba belefér. Isten bölcsessége, amely meghaladja e kategó

. riákat, igazolhatatlannak tűnik számunkra. Mi vagyunk azok a "bölcsek és oko
sak", akik előtt - Jézus szavával- Isten elrejtette misztériumát. A kicsinyek nem

689



tesznek különbséget aközött, amit még értenek, s amit már nem. Tétovázás nél
kül lépnek előre. Mondhatnánk: egészben nyelik le a falatot. Krisztusnak ugyan
azon igéje szerint Isten egyedül nekik nyilatkoztatja ki titokzatos bölcsességét.
Pál a zsidókat és a pogányokat egyaránt a "bölcsek és okosak" kategóriájába fog
lalja. "A zsidók jeleket követelnek", hogy hinni tudjanak. Csak annak fognak
hinni, amit láttak. Az evangéliumban Tamás apostol az utolsó, aki látást követel.
"A görögök bölcsesség után kutatnak." Ők is csak annak elfogadására szorítkoz
nak, ami bölcsnek tetszik előttük. A legfőbb akadály épp jártasságuk az intellek
tuális dolgok megértésében. Filozófiájuk kidolgozott, de egyszersmind zárt is:
fölfelé eltorlaszolt bölcselet, amelyből hiányzik a nyitottság minden iránt, ami
fölülmúlhatná. Az ismeretlen Isten, akinek oltárt emelnek, nem más, mint jól is
mert Olümposzuk számtalan istenségeinek egyike. S az Olümposzon túl csak a
"végzet" van, amelynek immár semmi köze a bölcsességhez, mivel maga sem
rendelkezik vele.

Mily közel áll mindez korunkhoz; talán még közelebb, mint Jézus korához 
noha a probléma változatlan. Ugyanakkor nagyot léptünk előre a merőben em
beri bölcsesség terén. Akár azáltal, hogy kozmikus, lélektani, társadalomtudo
mányi ismereteink végtelenűl kitágultak; akár azzal, hogy a korábban filozófiai
nak számító s bizonyos értelemben nyíltan vitatható problémák az úgynevezett
"humán tudományoknak" egyszer s mindenkorra elfogadott eredményeivé zsu
gorodtak; akár pedig azáltal, hogy - a pozitivizmus szellemében - a végső ok
(megoldhatatlan) problémája egész egyszerűen tilalom alá került, s maga a prob
léma a világon belüli viszonyok megoldható kérdéseire korlátozódott. Persze
ezeknek az ismereteknek köre tovább tágítható, a halál utáni "odaát" irányában
- ezt meg is teszi a spiritizmus és az okkultizmus -, valamint az egyelőre még ke
vésbé ismert lélektani erők felé, de e kutatásokból az emberi tudomány minden,
a jelen világon túlmutató, hiteles kérdése ki van zárva.

Mind itt tartunk, akár a keleti, akár a nyugati országokat vesszük szemügyre.
Keleten a materializmus, Nyugaton a pozitivizmus uralkodik.

E fejlődési folyamat nem torpan meg az egyház kapui _előtt. Az egyházat ma
minden eddiginél nagyobb mértékben fenyegeti az egész életét átjáró hasadás,
amely két, egvaránt ártalmas táborra szakítja. Ártalmas, mert mindkettő torzí
tott formában jeleníti meg a botrányt és az isteni oktalanságot. Amit "prog
resszizmusnak" neveznek, nem más, mint a botrány nyílt elutasítása: a keresz
tény tanítást a mai ember felfogásához kell igazítani. Némely egzegéták - az óce
án míndkét partján - úgy járnak el, hogy kiküszöbölik mind Krisztusnak saját
halálára és feltámadására utaló szavait - ezek, úgymond, "túlhalallott" nézetek
-, mind a kereszt, mint az Atyának "pro nobis'" éctűnk felajánlott áldozat értel
mét - s ebben neves teológusok is csatlakoznak hozzájuk. Mivel Jézus sem Izra
elre, sem az emberiség egészére vonatkozólag nem beszélt halála üdvösségszer
ző értelméről, a kereszt ilyetén interpretációja, mint mondják, bizonyára csak
Szent Pál és Szent János - későbbi eredetű - teológiájának jámbor találmánya.
Ahelyett tehát, hogy a keresztet a világ bűnéért bemutatott helyettesítő áldozat
nak tekintenénk, az atyai szeretet végső tanúbizonyságát kell látnunk benne. S
mert e szeretet mindig végtelen és feltétel nélküli, nem szorul engesztelésre;
végső soron képtelen a változásra.Nem beszélhetünk tehát valamiféle isteni ha-
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ragról, amelynek ~ a kereszt miatt ~ engednie kell az immár tökéletes szeretet
láttán. Ámde, feleljük, milyen furcsa oktalanság lenne Isten részéről, hogy nem
a bűnök bocsánatára, hanem szeretetének bizonyítékaképpen mutatja meg irán
tunk való ragaszkodását, mídón főként a Zsidólevél gondolata bizonnyal nem ez.

Tegyük most félre mindazokat az elméleteket, amelyek Jézusban csak a prófé
ták egyikét látják (számos, Jézust Izraelnek követelő zsidó könyvben megtalál
ható e szemlélet). Nem ismerik fel, hogy az Ószövetség vége egyben fordulat is: a
"Szentföld" s az etnikai értelemben vett "nép" végét jelzi. Menjetek el az egész
világra, hirdessétek az Örömhírt minden népnek. Ettől fogva az egész világ
"szent föld", miként azt az egyházatyák végtelen örömmel megsejtették.

Hagyjuk most azokat az "oldalági" és szektás egyházakat is, amelyek kizárólag
a történeti Jézusra vagy a betű szerinti bibliaértelmezésre hivatkoznak, s nem
akarják elfogadni Jézus Szentlelkének örök és tevékeny jelenlétét szent - szent
ségi és intézményes - egyházában, úgy, ahogy azt Jézus megkívánja, aki csorbít
hatatlan egyháza élére Pétert .állította, az egész szent közösség anyjául pedig
Máriát rendelte. Számukra Krisztus furcsamód elvont és megközelíthetetlen,
vagy- ha pietizmussal fordulnak felé - szubjektív és édeskés marad. .

Ez utóbbi megfontolás az isteni botrány és oktalanság új arculatához vezet el
bennünket. Krisztus egyháza a legbensőbb módon részesedik benne, de csak
akkor, ha megvallja az Úr üdvözítő keresztjébe vetett teljes hitét. Egy liberális
és progresszista egyháznak nincs szüksége üldöztetésekre: önmagát végzi ki.

Térjünk ki az ellentétes irányzatra is: a tradicionalizmusra, amely
nem tagadja kifejezett módon Krisztusnak és egyházának botrányát, de érdeklő

dése másra irányul. Azt állítja, hogy nem szabad hozzányúlni az áthagyományo
zott örökséghez, amely számára elsődlegesen a "betűben" jut kifejezésre: V.
Pius miséjének, a: II. Vatikánumot megelőző zsinatok betűjében. Az utolsó zsi
nat, mivel néhány hitigazságot a Lélek szerint értelmezett, a tradicionalisták
meggyőződéseszerint elárulta a betűt, tehát elfogadhatatlan. E magatartás igazá
ban tagadja Krisztus jelenlétét Lelke által, mindenkori egyházában, tehát a mai
ban is. Az a szakadás, amelyet a szélsőséges, Róma-ellenes tradicionalizmus kép
visel, nem egyéb, mint a minden jelentősebbökumenikus zsinat után - Nikaia és
Khalkedon óta megjelenő litteralizmus, vagyis betűtisztelet új formája. Egyfajta
racionalizmus, amely ahelyett, hogy hinne az egyházat kormányzó Szentlélek
ben, saját tudásában, mindent-jobban-tudásában bizakodik. S igy árulást követ el
Isten oktalan bölcsessége ellen, csak azért, hogy saját emberi bölcsességéhez ra
gaszkodhassék.

Végül van egy ezzel rokon jelenség is, amelyről nem szeretnénk megfeledkez
ni. A keresztény botrány és az isteni oktalanság fogalmához lehet oly erősen és
egyoldalúan is kötódrii, hogy globális elmélet válik belőle, amelyből kiszorul
minden olyan isteni bölcsesség, amely fölülmúlhatná e fogalmak tartalmát. Azt
jelenti ez, hogy az isteni oktalanság lelkileg manipulálható, filozófiailag alkal
mazható módszerré, azaz dialektikává lesz számomra. Végtére is ezért beszélhet
a lutheranizmus arról, hogy Isten bölcsességének szükségképpen van diabolikus
oldala is; hogy az isteni jóság egyúttal isteni harag. Az okfejtés a végén Hegel
dialektikus racionalizmusába torkollik. S Hegel számára a kereszt, a Nagypéntek
úgymond spekulatív valóság, az értelem törvénye, akár emberinek, akár isteni-
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nek tartjuk az értúgymond spekulatív valóság, az értelem törvénye, akár emberi
nek, akár isteninek tartjuk az értelmet. A mai filozófusok kultikus tánca a he
gelianizmus körül - amely a filozófiatörténetben tudvalevőleg a materializmust és

, a pozitivizmust megelőző szakasz - terméketlennek bizonyul: önmaga körül forog.
mindinkább megfeledkezve a valódi misztériumról, a keresztről s annak valóságos
jelenlétéről, a Lélek által, minden idők egyházában. Semmiféle emberi bölcsesség
nem manipulálhatja a saját kénye-kedve szerint Isten oktalanságát és a keresz
ténység botrányát. Talán épp erre kell emlékeztetnünk a két Amerikát, noha ideo
lógiájuk sokban különbözik, sőt több pontban szemben áll egymással.

Észak-Amerika - a technikai, társadalomtudományi, lélektani kutatások élén
hajlamos abszolútummá emelni az észt. E kutatások foglalkoznak ugyan a vallás
jelenségével, mint kitüntetett emberi magatartásformával - de nem törődnek a
különbözó, kinyilatkoztatottként számon tartott vallások objektív oldalával. A
vallások minden - egymással akár teljes métékben ellentétes - dogmatikai vagy
szinte dogmatikai kifejeződése határtalan toleranciával találkozik, s ez ahhoz a
hiedelemhez vezet, hogy mindenki, aki hisz valami szent dologban, a kereszté
nyek szemében anonim keresztény, miként a buddhistákéban anonim buddhista.
A Los Angeles-i telefonkönyvben hosszú oldalakon át sorakoznak az egyházak
legkülönfélébb árnyalatai: templomaik gyakran vándorolnak egyik szekta tulaj
donából a másikéba. Nincs ebben semmi botrányos, s az oktalanság is inkább
emberi, mint isteni. Olyan oktalanság, amely senkit sem zavar. Az Egyesült Álla
mokban - hasonlóan Olaszországhoz, ahol megszüntették az elmegyógyintézete
ket - jóindulatúan tűrik az emberek vallási hiedelmeinek többé-kevésbé ártal
matlan bolondságait. S megjegyezhetnénk azt a nyugtalanító tényt is, hogy az
egész kontinensen elképzelhetetlen olyan egyházi közösség üldöztetése, melynek
középpontjában a keresztény botrány áll. Mivel a keresztény a társadalom szá
mára elfogadható módon viselkedik, békén hagyják. Az erkölcsi közfelfogásnak
nyert ügye van; a keresztény tanúságtétel, amely meggyőződésünkszerint a vér
tanúság útja, e közfelfogás hatalmába kerül. Persze létezik fajok (és nem osztá
lyok) harca is, s Martin Luther King - nagyszeru keresztényként - csakugyan
vértanúja e harcnak, de halála inkább egy emberfaj, mint egy vallás diadala.

.Dél-Amerikában egészen másfajta racionalizmussal találkozhatunk: a keresz
ténység kétféle felfogásának (mindkettő racionalista és politikai) küzdelmével.
Kár lenne sokat időznünk az úgynevezett elnyomók úgynevezett katolicizmusá
nál. Ez csaknem mindig arra a tradicionalizmusra korlátozódik, amely lehetővé

teszi, hogy az uralkodó osztály klasszikus kifejezését adja egy, a Credo elmondá
sára és a szentségek vételére szorítkozó katolíkus hitnek. Botrány, oktalanság
kizárva; ugyanakkor katolicizmus és politikaJ jogok szoros szövetségben állnak.

E furcsa ötvözet ellenzékét már jóval nehezebb meghatározni. A felszabadítás
teológiájaként vált közismertté. Jó volna tudni, milyen értelemben van itt szó ha
misítatlan keresztény teológiáról - vagy esetleg egyszerűen szociológiai mozga
lommal állunk szemben, amely jogosan-jogtalanul felhasználja az evangéliumot.
Távol álljon tőlem, hogy kétségbe vonjam sokak jóhiszeműségét; még azokét
sem, akik a felszabadítás teológusainak vallják magukat. Az égető kérdés egé
szen más: mi jogon használják fel politizálásra az evangéliumot s annak botrá
nyá!'? Jézus magatartásában központi jelentőségűnek tekinthetjük a szegények
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melletti döntést; de vajon csak az anyagi értelemben vett szegényeket tartja-e
szem előtt, s nem azokat a "szegény ördögöket" - nélkülözőket és gazdagokat -,
akik az Isten Országába való bejutásukat kockáztatják? Persze, nehéz a gazdag
nak átmenni a tű fokán -,~e Jézus szemében nem a pénz és nem a politikai hata
lom osztja két táborra az országot. A minden földi kényelmet nélkülöző szegényt
hamarabb megérinti az örömhír, mint oa gazdasági gondjaival bajlódó tehetőst.

De szükséges-e hozzásegíteni á szegényt,hogy részt kapjon a gazdagok kényel
méből? Kétségtelenül éles határ húzódik a minden esetben leküzdésre váró nyo
mor és ama szegénység közt, amely kegyelmi szegénység és közelebb visz Isten
Országához. Követésre pedig csak és kizárólag a keresztény szeretet indít: a sze
retet, amely politikát inspirál, de nem azonosul vele. A kettő közt szintkülönb
ség van. Két francia jezsuita minden lehetőt elmond erről. Az egyik P. Francou,
aki Chilében dolgozik s nevezetes könyvvel ajándékozott meg bennünket. Címe:
"Előbb az evangélium" - tudniillik a politika előtt, Visszaállítja Krisztus egyet
len keresztbotrányának érvényét s óva 'int attól, hogy összetévesszűkaz emberi
nyomorúság botrányával. P. Pierre Ganne Szentlélekről szóló új könyvében ki
emeli: "A szövetség alapgondolata az, hogy csak szabad ember képes igazságos
viszonyokat teremteni. A szabad ember igazul meg, s nem az igaz ember válik
szabaddá. A kivonulás szabadítással kezdődik, s azután e szabadulásban (amely
Isten műve) már megfogalmazódhatik a felhívás, hogy a nép teremtsen igazságos
viszonyokat. Az igazságos döntés az embertől indul el. Ha szíve rabszolgaságban
él, nem lehet helyes elképzelése az i~azságos viszonyokról ... Az eltorzult atyás
kodás ilyen kijelentésekhez vezet: »En választom meg jólétedet, boldogságodat«,
A világban valóban gyakran találkozunk azzal a törekvéssel, hogy mások akarják
megmondani, miként legyünk boldogok. Sőt, e törekvés politikai programmá lett.
Az ilyen világban érthetetlenül cseng az evangélium szava."

A másik mód tehát, ahogyan a kereszt botránya eltorzítható, a szerétet politi
kai értelmezése. Ám adjuk meg a latin-amerikaiaknak az esélyt, hogy rendkívül
nehéz helyzetükben maguk találják meg az egyensúlyt, amely lehetővé teszi
teológia és politika egyesítését, anélkül, hogyazonosítaná őket.

A kereszt botránya és Isten oktalansága nem kényünknek-kedvünknek kiszol
gáltatott .jelszavak. A két szó, amelynek értelme azonos irányba mutat, azt a
tényt fejezi ki, hogy az isteni bölcsesség végtelenü! meghaladja elképzeléseinket.
Szetit Pál az összes levelében elismétli ezt. A bölcsesség -felülmúl bennünket, de
nem független tőlünk. Az Apostol, miután elmélyítette a - "pro nobis" elszenve
dett - kereszt misztériumát, így folytatja: "Bölcsességet hirdetünk mi is, de csak
a tökéleteseknek ... Nekünk Lelke által kinyilatkoztatta Isten, mert a Lélek min
dent átlát, még lsten mélységeit is ... Az érzéki ember nem fogja föl, ami Isten
Lelkéből ered. Oktalanságnak tűnik föl neki, s nem képes megérteni, hogy lelki
leg kell azt elbírálni. A lelki ember azonban mindent elbírál ... (mivel) Krisztús
gondolatainak birtokában vagyunk" (1 Kor 2, 6--16).

Birtokában vagyunk, de nem tulajdonunk, hanem mindig adomány. S ezt nem
magunkért kaptuk, hanem azért, hogy továbbadjuk. A megszabadító adomány csak
a közösségvállalásban terjed szét. A közösségvállalás az, ami megszabadít, s csakis
a szabadság teszi lehetővé a közösséget. Sem a szabadságot, sem a közösséget nem
mi hozzuk létre. Mindkettő - s a kettő egysége - Isten tiszta kegyelme.

Mártonffy Marcell fordítása


