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Krisztus újszerűsége és a posztmodern korszak

"Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen. Jöjj el, Uram
Jézus!" (Jel 22,20)

MaraJ1Jl tha, jöjjel, Uram! - az 6segyház e könyörgése Isten Igéjének id6szerűségéről

szól ma is, amikor a világ - nagy és fájdalmas sebek, de még nagyobb el6relépések
nyomán - Krisztus, az igaz Isten és igaz ember eljövetele óta eltelt harmadik ezredévbe
lép. ,

Mindennap eljön az Ur. Eljön múlhatatlan dicsőségben.Tekintetünk el6tt lejátszódó
események tanúskodnak róla, csak hinnünk kell hitünk - a századok során nem me
rült ki Krisztus kifogyhatatlan újszerűsége. Az id6 múlása még csak most kezdi felmu
tatni a kereszténység példátlan eredetiségét.

Tudom, hogy meglep6 ez az állítás. Még mindig a múlt század levegőjét szívjuk,
amikor - például Franciaországban - Auguste Comte pozitivizmusa minden vitát
kizáro, megingathatatlan bizonyosságként hirdette, hogya teológia korszakát előbb a
metafizikai, majd - és mindenekfölött - a pozitív korszak, a tudomány és a technika
vál~a fel.

Azóta századunk nagy filozófusai - Husserl, Heidegger, Habermas - elemezték és
bírálták a modem gondolkodást uraló tudományos objektivitást és formalizmust. Nem
egy teológus - evangélikus éppúgy, mint katolikus - úgy vélte, le kell vonnia az adott
kulturális helyzet tanulságait a keresztény hitnek, mely kiűzetett a világegyetemb6l és a
tényleges történelemb6l, vissza kell húz6dnia a tiszta bens6ségbe vagy valamiféle herme
neutikába

Szekularizáció, laícizálás, kereszténység-kritika, "Isten halála" - mindezek egyazon
meggyőz6dés változatai: a múltból feltörő keresztény kinyilatkoztatás a múlt foglya
marad, ha értelmezése nem követi a jelen adottságait, s nem nyit utat a jövő felé, mely
így nélküle, s6t vele szemben bontakozik ki. A keresztény egyházak körében folyó viták
gyakran hasonlítanak egyezked6 örökösök civakodásaihoz - annak az öröksége felett
marakodnak, amit mindannyian egyformán halottnak hisznek, s ez nem más, mint az
emberiség keresztény jövője.

A modern világ távolról sem vonhatja meg a kereszténység értékeinek mérlegét, nem
mondhat ítéletet felette, és nem léphet túl rajta - épp az ellentétes álláspontot tartom
ésszerűnek. A Nyugat - de az egész világ is - ma oly mértékben megfejthetetlenné
vált önmaga számára, olyan rettenetes és soha nem hallott kérdésekkel kell szembenéz
nie, olyan próbát kell kiállnia, hogy kénytelen belátni: egyedül Krisztus eljövetele adhat
számára er6t sorsa vállalásához. Századunk végén, kellős közepéri annak, amit Nietz
sche nihilizmusnak nevezett, civilizációnk hozzálát, hogy valóra váltsa mindazt, amit
eddig csak elvont értelemben fogadott be: a krisztusi inkarnáció és feltámadás kulturális
üzenetét és erejét.

A társadalmi élet legkülönbözőbb területeinek differenciálódása és növekvő önálló
sága soha nem látott, varázslatos erő birtokába juttatja az emberiséget. Az értékek és
jelentések mindeddig ismeretlen bősége ma újra olyan közös kérdéshez vezeti az em
beriséget, melynek gyakorlati tétje sorsára nézve döntő lehet.

A kulturális feJl6d.és és a mai etikai kérdések nem azt mutatják, hogy az evangélium
kérdései érvényüket vesztették; éppen ellenkezőleg, élességük még nyilvánvalóbban tárul
fel.A szociokulturális változások magukkal hozhatják ugyan bizonyos keresztény szokások
eltűnését, viszont teljesfényükbe állí~k az evangéliumi kinyilatkoztatás meghaladhatatlan
igazságát. Egy olyan korszakban, melyben a társadalom szeretné megteremteIÚ, vagy leg-
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alábbis biztosítani a maga számára az élet és a fennmaradás feltételeit, az evangélium
szavai őser6ként hatnak.

"Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt
vall?" (Mk 8,36) Az emberiség ma talán minden eddiginél inkább hajlik arra, hogy
meghallja ezt a kiáltást, és felismerje üdvözít6 erejét. A történelem bámulatos újdonsá
gai folyamatosan megújuló erővel állítják az ember elé az evangélium örök hívását.

A modern világ evangelizációja nem egy archaikus múlt visszahívása, nem is míto
szokhoz való visszatérés, és nem is megrendült hatalmak restaurálása. Az evangélium
hirdetése azt jelenti, hogy feltárjuk azt az örök, tehát mindig új forrást, melynél az
ember bátorságot meríthet a jöv6höz, az értelem kereséséhez, és megújíthatja erejét. Az
evangélium hirdetése azt jelenti, hogy a modern világ felfedezéseiben és újításaiban
felmutatjuk Isten végtelen gazdagságának, jelenléte, műve, üdvözít6 ereje mindig meg
lepö újdonságának eddig ismeretlen példáját. Korunk kultúrája nem pecsételi meg a
vallás és a kereszténység sorsát. Bizonytalan kísérleteivel inkább azt sugallja, hogy most
következik ezek kezdete. A keresztény korszak kezdeténél tartunk.

Ezt a perspektívát szeretném felmutatni korunknak, és megvilágítani civilizációnk
törekvéseit a krisztusi kinyilatkoztás fényénél.

I. Ádám nai

A tudomány hosszú ideig cáfolta azt a bibliai felfogást, mely az emberiséget úgy képzeli
el, mint egyetlen családot, melyet a testvériség fűz egybe, s melynek sorsa Adám óta
meghatározza mindenki sorsát.

Egyetlen tény kiemelésére szorítkozom. Ha nem fogadjuk el az emberiség közös
eredetét, akkor különbözö származtatásait kell feltételeznünk. Ez a ma széles körben
elterjedt felfogás megfigyelések sokaságára, tudományos módszerekre támaszkodik. Fenn
tartása azonban azzal jár, hogy egymásra vissza nem vezethet6 fajok létét tételezzük fel.
Az egyetemes testvériség tagadásának pedig megvoltak a következményei az elmúlt két
évszázad során:

- els6dlegesen ideológiai téren, a tudományosnak mondott fajelméleti doktrinákban,
- majd a gyakorlatban, a különbségeknek megfelelő bánásmódban a vészkorszak

és a XX. század számos más népirtása során.
Az ember ember általi gyilkolása egyszerű érvvel legitimálható: a hóhér, aki öl 

ember, az áldozat, a másik - nem az (Unmenschen, Untermenschen), Némelyek úgy
gondolják, hogy határozhatnak a másik emberségéről, sorsáról. Amikor az ember azt
hiszi, hogy bárkinek az emberi mivoltáról dönthet, szabaddá válik az út a gyilkosság
előtt. Ez mindaddig lehetséges ésmegjósolható marad, míg egyesek illetéktelenül maguk
nak tulajdonítják a jogot, hogy ítéljenek a többiek méltóságáról, a sajátjukat pedig mások
megsemmisítésével bizonyítsák.

Tudjuk, hogy ezek a veszélyek a biológia és az orvostudomány fejlődésével fokozot
tan fenyegetnek.

A kísértésnek csak úgy állhatunk ellen, ha megfordítjuk a forrásul szolgáló tézist. Az
ember emberségének meghatározása nem az emberre, hanem Istenre tartozik, aki adta
azt. Az ember éppúgy nem választhatja meg emberségét, ahogy megteremteni sem
tudja, hiszen azt a láthatatlan isteni Atya képmásaként kapta. Amikor a Biblia közös,
Adámtól való származásunkról szól, az egyetemes testvériségrőlbeszél. Szent Agoston
szavaival élve, az emberi nem "egytől származik, hogy biztosítva legyen az egyetértés".
(De Civitate Dei XX, 23) Származásunk történetének e különös elbeszélése ma - job
ban, mint valaha - nagy tanulságot rejt magában.

Ma,amikor az emberiséget megosztjak a fajelmélet kísértései ésa visszautasítás és kizá
rás különféle formái, különösen fontos emlékeznünk Adámig visszanyúló közös erede
tünkre.
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A mai ember jobban mint bárki el6dei közül átérezheti annak a döntő fontosságú
beszédnek a tétjét, felmérheti értékét, melyben feltárul az egyetlen és közös eredet misz
tériuma. A mai emberiségnek el6deinél sokkalta inkább gondolnia kell az összefogásra,
és a békére. Még soha nem értékelhették annyira, mint ma, a Biblia szavának idősze

rüségét és igazságát, mely egy határokat nem ismerő testvériség reményével köt össze
bennünket.

Származásunk elbeszélése egyben közös reménységünk elévülhetetlen újdonságára
is emlékeztet. A bibliai és keresztény kinyilatkoztatás emberemlékezet óta érezhetőereje
a biztosítéka annak, hogy egybegyúlhetnek az emberek gyermekei.

Még mindig a keresztény korszak kezdeténél tartunk.

ILAz idők vége

A század másik szélsőségeaz volt, hogy az idők végér61 szóló evangéliumi tanítást úgy
kezelték, mint valami tudomány előtti kozmológiát. Valószínűleg csak most jutottunk
el odáig, hogy feltárjuk az evangélium történelmi üzenetét.

Ma nincs szükségünk a legfejlettebb asztronómiai elméletekre ahhoz, hogy megért
sük az "idók végének" jelentését és lehetóségét. Ez a hipotézis egyébként is már-már
olyan alapszabállyá válik, melyet a legkülönbözőbb területeken alkalmaznak. Ma már
nem egyszeruen arról van szó, hogy megállapítsuk - mint Paul Valéry -, hogya
civilizációk, s így a mienk is, halandók.

Korunk kérdése ennél sokkal súlyosabb. A csúcsfegyverkezés a fejlett ipari országo
kat olyan - elsOOlegesen nukleáris - rombolóerővel látta el, hogy ma a teljes embe
riség önpusztításának lehetósége nem a képzelet vagy a mítosz terméke, hanem olyan
kockázat, mellyeI számolni kell. Már nem valamiféle archaikus félelemr6l van szó, melyet
a tudatlanság táplál, hanem racionális hipotézisr61, mely a technika hatalmával bármikor
valóra válhat.

A történelem mától fogva véget érhet - nem valamiféle beteljesült "történelem vé
ge" (ahogy ezt Hegel mondta), hanem emberi döntés folytán (ahogy K. Jaspers gon
dolta). Az ember kezébe került a döntés saját történelme felett: választhat, folytatja-e
vagy sem eddigi útját. Az emberiség csak akkor fog élni, ha élni akar -- ezentúl minden
pillanatban az utolsó ítélettel kell szembesülnie.

A történelem ilyen határoltságát tovább erősíti a térbeli zártság. Amikor gyermek
voltam, iskolámban a Montmartre negyedben még láthattam olyan térképeket Afriká
ról, Azsiáról vagy az Antarktiszról, melyeken fehér foltok jelölték az "ismeretlen terű

leteket". Néhány évvel késöbb Claude Lévi-Strauss Amazóniában addig teljesen isme
retlen törzsekre bukkanhatott. A föld tehát még nem volt lezárt, véges.

Mára már a bolygó legrejtettebb zugában is lefényképezték a földfelszínt, megvizs
gálták a talaj belsejét. Minden népet felfedezetek, amibe némelyik aztán bele is pusztult.
Az emberi nem saját maga számára számba vehető, rendszerezhetó, leltározható soka
sággá vált. A napról napra fejlettebb kommunikációs rendszerek pedig fokozatosan
felszámolják a bolygón az embereket és helyeket egymástól elválasztó elszigeteltséget
(de nem a magányt!).

így azonban nemcsak a földet - az emberiséget is körülzártuk. Semmilyen probléma
nem oldódhat meg többé egy új hely, egy új kultúra, egy új történelem felfedezésével.
A jövő válságait a meglévő - meghatározott és véges, bár végtelenül gazdag - lehe
tóségek, körülmények között kell megoldanunk. Az anyagi természetű nehézségek (az
éhezés elleni küzdelem, a betegségek, a kábítószer, a családok széthullása, a munkanél
kűliség) elválaszthatatlanok a kulturális tennivalóktól (kutatás, az analfabétizmus meg
szüntetése, a technika előrehaladása) és az etikai döntésektől.

A hatalmi összeütközéseknek a jövőben emberi tétjük lesz. A felosztható javak, területek
és hatalom már nemcsak anyagi, hanem kulturális, szellemi, erkölcsi természetűek is. Az
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embereknek minden ilyen esetben emberségükr61 kell majd dönteniük. A továbbélés
tehát nemcsak fizikai, hanem szellemi értelemben is az emberen múlík, a kulturális és
erkölcsi veszélyek ellenére. Vajon helyzete nem arra inti-e a modem embert, hogy min
denki másnál jobban figyeljen az idők beteljesülését és a történelem ítéletét hirdető

evangéliumi szóra?
A világ végér61szölö elképzelés nem beteges rémlátás és nem is chiliasztikus - vagy

bármifajta más - ábránd. Az idök vége és az egyetemes ítélet, amit Krisztus megjö
vendölt, a mai ember számára alapos megfontolnivaló és komoly erkölcsi reflexió tár
gya; az ember további sorsa valóban veszélybe került Máté apostol szerint Krisztus azt
mondja, hogya szeretet alapján ítélnek majd fölöttünk. Ez a prófétai kijelentés életünk
és - akár földi - továbbélésünk feltételeir61 szól. Könyörületesség, tisztelet és össze
tartás nélkül az emberiség nem tud fennmaradni. Sorsa - akár az egész világegyetemé
- az isteni elrendelések követését61 függ.

Volt-e már ennyire sürgetó, hogy az emberiség megismerje az evangéliumi szere
tetet? Történelmünk során először ellenségeink szeretete az emberiség életér61 vagy
haláláról dönt. A szeretet sorsunk ítél6bírája lett. Ki tanúskodhatna nálunk jobban az
evangélium időszerúségér61 és meggyőző erejér61? Lehet, hogy jelentése csak mostantól
fogva érezhető az emberek között?

Korunk talán csak az első lépés, a keresztény korszak kezdete.

lll. A teremtés

A teremtés bibliai teológiáját a csillagászat és a filozófia nemegyszer naiv antropocent
rizmusnak ítélte. Lemondani arról, hogya"világ királyává" szenteljük magunkat, és
elfogadni, hogy csak egy zuga a mienk (pascal), a XVI. század óta a modem tisztánlátás
alapkövetelménye. Ma az ember megint a teremtés urának tekinti magát. Másképp ítéli
meg azonban ezt a szerepet, amely többé nem gőgös birtoklást, hanem veszélyes és terhes
felelősséget jelent.

Akkor, amikor az ember lemondott az isteni teremtésben őt megilletó központi mél
tösagröl, a "természet urának és birtokosának" nyilvánította magát (Descartes). A tu
domány és a technika biztosították számára ezt a rangot, mely a természeti energiák
megszelídítésével szédító uralommá vált. Csakhogy a német romantika óta sejthető,

hogya természet racionális értelmezése és szisztematikus kizsákmányolása büntetlenül
nem folyhat bármeddig. Amit akkor Novalis, Hölderlin és Schelling nem tudott meg
érteni, azt ma - másfél évszázad múltán - a tények bizonyítják: a természet technikai
és gazdasági kiuzsorázása nem egyszerúen azt jelenti - ahogy ezt az indusztriális
optimizmus állította -, hogy fejlesztjük és hasznosítjuk azt az emberek mindennapi
életkörülményeinek javítása érdekében. Ez a kizsákmányolás tovább megy: a természet
leigázása - végletekig fokozva hatalomakarásunkat és élvezetvágyunkat - azzal a
veszéllyel jár, hogy felbillentjük a létfontosságú természeti egyensúlyt, kimerítjük a
pótolhatatlan erőforrásokat, annyira feléljük az eredeti természeti elemeket, hogy szi
gorú beosztásra kényszerülünk, s egész egyszerúen felszámoljuk a bolygó immunoló
giai védőrendszerét. A környezetvédelem, mely sok országban (ideértve a legszegé
nyebbeket is) döntó kérdéssé vált, ma a legfontosabb feladat az emberiség számára.

Ha az ember nem védi a Földet, ki fogja megvédeni? Az ember azt kockáztatja, hogy
eltúnik földjével együtt. Ez a tudat ma újra visszaadja az embemek a világ iránti fele
lősségérzetét. Hiszen a világ, melyet meg kell védeni, nem magától van, lényegi jegye
az esetlegesség; a semmiből született, a semmi fenyegeti. A bibliai kinyilatkoztatás sze
rint a világ léte esendő; a Teremtó szabad akaratától függ, aki az emberre bízta, hogy
uralkodjék a teremtés felett. A világegyetem esetlegessége és bizonytalansága, valamint
a sorsáért felelős ember középponti helye a természetben olyan mai tapasztalat, mely
ben igazolódik a teremtésr61 szóló bibliai kinyilatkoztatás. Az emberiség számára az a
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közös, sürgetó és elkerülhetetlen feladat, hogy vigyázzon az Istent61 kapott adományra,
és ne pusztítsa el mint valami hadizsákmányt. Ahhoz, hogy megőrizzük vagy újra
megtaláljuk a lényegi egyensúlyt hogy uralkodjunk a világon anélkül, hogy elpusztí
tanánk, az embemek előbb önmagán kell uralkodnia. Le kell mondania képzelt min
denhatóságáról, és el kell ismemie, hogy ő Isten teremtménye, aki a teremtés ritmusát
az Odafenti bölcsességnek rendeli alá. A Föld feletti uralom eredeti parancsának az
ember számára eddig ismeretlen értelme válhat nyilvánvalóvá. Ez a parancsolat nem
azt jelenti, hogy saját vágyai szerint torzítsa el, hanem a Teremtó képe és bölcsessége
szerint alakítsa át a földet. A Bibliai hatalom és alázat közötti egyensúly megtartására
szólít föl - a mai emberiség pedig bárkinél inkább felmérheti, mennyire fontos, hogy
összhangba kerüljön tudomány és lelkiismeret. Krisztus úgy eleveníti föl ezt a bölcses
séget, mint a Szentlélek rejtett és titkos adományát.

A mai emberiség saját bőrén tapasztalja meg, milyen nehezen érhetó el ez a bölcses
ség: a rá háruló óriási felelősségben ma újra az isteni ige visszhangzik, mely odaföntr61
érkező kegyelemként bízta rá az emberre a világegyetemet. A mai ember életében, új
élményeiben csodálkozva ismeri fel, hogy a Biblia sejtései igazolódnak.

Mintha most először, eddig ismeretlen gondok vezetnék el a teljes emberiséget a
teremtó beszéd ősidők óta fennálló igazságához.

Vajon nem a keresztény korszak legkezdetén tartunk-e ma is?

Az imént láttuk, hogya modem világ három nagy kérdése:
- az emberi nem egysége,
- az önfelszámolás képessége,
- a teremtés sérthetetlensége.
A krisztusi kinyilatkoztatás három alapvonásából vezethető le:
- Adám fiainak testvérisége,
- az id6k vége és a népek feletti ítélet,
- a teremtés - az ember javára.

Korunk tudatának e három közös élménye újra az evangéliumi üzenet idöszerüsé
gér6l tanúskodik. Az evangélium újszerűsége teljében mutatkozik meg ma, amikor
kérdéseink - jobban, mint valaha - a kinyilatkoztatás nagy szimbólumainak meg
győző erejér61 és érvényességér61 tesznek bizonyságot. Egy szekularizált korszakban
az evangélium hirdetése azt jelenti, hogy eredeti formájukban segíljük feltámi az evan
gélium kiapadhatatlan újszerűségének példáit és alakjait

Korunkat szokás posztmodernnek nevezni - lehet, hogy az, de nem posztkeresz
tény. Mindaz az ismeretlen, melyet magában rejt - borzalmat kelt6 er6k, szent és sötét
hatalmak -, a bibliai kinyilatkoztatás kivételes eredetére emlékeztet. Az evangélium
újdonsága ma is érvényes: megvilágílja utunkat, 6rzi emlékezetünket. és ledönti bálvá
nyainkat.

Még mindig - ma és holnap is - a keresztény korszak kezdetét éljük.

Két másik szempont is igazolni látszik ezt a felismerést. Korunk arra törekszik, hogy
minden létem korlátjától megszabadítsa az idót és az,információt. Ez a felszabadítás (vagy
uralom) els6dlegesen az emlékezetre vonatkozik. Uj eszközökkel rendelkezünk ahhoz,
hogy összegyújtsük az adatokat, összekössük az információkat, és az igényeknek megfele
lóen továbbítsuk és szervezzük 6ket. De akkor, amikor elektronikus úton kitágítjuk az
emlékezetet, egy új nehézségbe ütközünk még soha nem nyúlt ilyen hosszúra a nevelés
és a tanulás ideje, mely - vélhet6en - biztosítani képes az adatok olvasóinak és értelme
minek felkészítését. Valójában egyre több év kell ahhoz, hogy valaki elsajátíthassa azokat
a nélkülözhetetlen kulturális ismereteket, melyekkel a rendelkezésre álló gigantikus adat
tö~eget értelmezni lehet.

Igy egy paradoxon felé haladunk: mirrél inkább nó a rendelkezésre álló adatok
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mennyisége, annál távolabbra tolódik a lehetóség, hogy ezekkel érdemben bármit kez
deni tudjunk. Mert egy számítógépekb61 álló egységnek lehetnek ugyan memóriái, de
sohasem lehet az övé "a"memória, vagyis a szellem hermeneutikai képessége. A valódi
történelem lehetősége annál távolabbra kerül, minél inkább nő a felhalmozott adattö
meg.

Hogyan lehetne összekapcsolni az el6hívható és a tényleges emlékezetet? Hogyan
lehet az emberiségnek emlékezete? Itt nyeri el teljes erejét és érvényességét a bibliai
misztérium: "Az id6k teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magá
nak mindeneket a Krisztusban, mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek
a földön vannak." (Ef 1,10) Krisztusban, aki "az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég."
(Jel 1,8)

Az emlékezet attól származik, aki a kezdetekt6l fogva létező. A világ emlékezete nem
megvalósíthatatlan eszmény (hacsak nem a regényes képzeletben, mint például Borges
nél), hanem összpontosul Valakiben, Krisztusban, aki meghalt és feltámadott az egész
emberi múlttal, és aki mindig "előttetekmegyen" (Mk 16,7). Emberiségünk valóságos
emlékezete az egyháznak adatott a Szentlélek által: "Ama vigasztaló pedig, a Szent
Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és esze
tekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek." (Jn 14,26) Minden dolgok em
lékezete Isten eredendő emlékezetének a része, melyet a Messiás azért ad át az embe
riségnek a Lélekben, hogy ennek fényénél fejthesse meg saját történetét. így lesznek
mindig a keresztények és a zsidók a történelemben annak tanúi, ami még sohasem jelent
meg, ami rejtve maradt a világ teremtése óta, s ez a választás misztériuma az isteni leszár
mazásban.

Érezhette-e az emberiség valaha, jobban, mint ma, ezt a remélt örömhírt? Az örök
kévaló emlékezete megnyI1t előttünk. A múlt nem sodródik el. A történelem elnyeri és
megőrzi értelmét: megmenekül.

Korunk kedveli a képeket. Minden eddigi korszakot felülmúlva képes termelni és
terjeszteni 6ket. A modem képek azonban nemcsak mennyiségileg, hanem alapjuk te
kintetében is eltérnek a régiekt6l. A már-már anyagtalan, elektronikus alap révén gya
korlatilag korlátlanul terjeszthet6k a térben és id6ben (egyedüli korlát a pénz). A képek
azonban nem reprodukálják a világot - sokkal inkább megkett6zik azt. Az els6 fény
képekhez, a régi filmekhez igazi színészekre, valóságos beállításokra volt szükség. Ma
olyan eszközök állnak rendelkezésünkre, hogya létrehozott képek akár el is szakad
hatnak a valóságtól. Az álom, a hallucináció válik így látha tóvá.

Ilyen körülmények között a képek nem azért reprodukálják a világot, hogy megün
nepeljenek egy szent eseményt - inkább azért kett6zik meg, hogya film ideje alatt
egy más küls6vel álljon előttünk. A képáradat annyira rázúdult a világra, hogy szinte
teljesen éltedi. Lényegében tehát az ősi paganizmus erőszakosvisszatérését szemlélhetjük.
Elárasztanak bennünket a lenyúgöz6en színre vitt fantazmák, melyek valóságosabbá vál
nak, mint maga a valóság.

Vitathatatlan, hogy Vénusz vonzereje nem hasonlítható a címlapfotók hölgyeihez, s
Hermész eleganciája sem mérhetö az aranyifjakéhoz, a mai Mars pedig sokkal véresebb
és kevésbé dics6 hős, mint a régi. Az egykori istenek mindenesetre visszatértek.; fan
tazmáink, vágyaink és rettegéseink félig valósággá vált, félig megfékezett képei ezek,
melyeket azért mutogatunk, hogy kielégítsük, s ugyanakkor legyőzzük őket. Az ilyen
képek a köznapi nyelvhasználat szerint "bálványokat" ábrázolnak.

Itt vagyunk hát, harcban a bálványokkal. Hogyis ne ismernénk fel ma a bálványozást
elítélő Biblia szavának elevenségét, idószeníségét? Nem a zsidó nép törzsi archaizmusáról
van szö. A bálványok elleni küzdelem nem ősi vallásos jelképekre vonatkozik - mai,
vészterhes tapasztalatainkról van szó: a szentségről. A képekre szükség van, hogy lehetévé
váljék az információ terjesztése és feldolgozása, de az ember csak úgy maradhat szabad,
ha megmarad fölöttük a kritika kontrollja és a bálványozás elítélése. Megfosztani a képeket
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a valóság hazug látszatától, a külszín búvereje alatt leleplezni a fantazmák hatalmát,
lerombolni a szabadságról szőtt hamis elképzeléseket - ezek a kulturális és erkölcsi fel
adatok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy megőrizzüka szabadságot, és fejlesszük a demok
ratikus életet. Ehhez az erkölcsi feladathoz azonban olyan szellemi emre van szükség, mely
képessé tesz ellenállni a bálványoknak és elfordulni "t6lük, hogy megtérjünk az igaz, élő
Istenhez. A bűnös helyzetében megrekedt ember ezt az eröt Istent61 kapja; T61e, aki jelenléte
egyedüli val6ságával semmivé zsugorítja a bálványokat. ,

Igy szól a Biblia és az evangélium Orömhíre: "Én, az Ur vagyok, a te Istened, aki
kihoztalak téged Egyiptomnak földjéb61, a szolgálatnak házából. Ne legyenek néked
idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót
azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a
vizekben a föld alatt vannak." (Mförv 5, 6-8) A bálványok prófétai és apostoli elítélése
ma idöszerűbb, mint valaha. Világunkat holnapra nemhogy megfosztanák szentségei
től, hanem épp ellenkezőleg:elárasztják bálványokkal, világi szentséggel, isteni rangra
emelt fantazmákkal. Akkor tudjuk megóvni magunkat ett61 a modem és kifinomult
pogányságtól, ha Isten nevében meghirdetjük a bálványoktól való megszabadulást.
Nem idegenek tőlünk ezek - képzeletünkból, vágyainkból élednek. De Krisztus egy
háza megszabadít tőlük, megtisztítva szívünket a Szentlélek adományával. A Szent
jelenléte megszabadít bennünket bálványainktól. Krisztusban a "láthatatlan istennek"
képe jut el hozzánk. (Kol 1,15)

A modem korban sokszor érezhető volt, hogy Isten és ember viszonya ellentétekkel
terhes. Megfeledkezve a "csodálatos eseréről", mely a Szövetségben rejlik, az ember azt
képzelte, csak az lehet az övé, amit Istent6l megtagad, mintha Isten elvenné tőle, amit
kér. A posztmodern korszakban mindez egészen másként történhetne. Amikor a mai
ember megtagadja Istent, elutasítja a segítséget is, és elveszejti önmagát. A mai embe
riség fennmaradásának feltétele, hogyelismerje Istent és a szeretet törvényét.

Mintha lassanként megvilágosodna, hogy az ember csak úgy juthat el önmagához,
ha ama Dicsőség felé fordul, mely képét eredendően megalkotta. Lyoni Szent Iréneus
azt írta Krisztusról, hogy omnem novitatem attulit, seipsum afferens. Az, aki jön átadja
nekünk önmagát, s így eljut hozzánk Isten tökéletes újszerűsége és az ember fölülmúl
hatatlan eredetisége. Ezért tartozik már a posztmodern korszak is a kereszténység kez
detéhez.
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