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7.

Mai magyar társadalom és mindennapi hit? A helyzet kétségbeejtő
- általában épp ott nincs, ahol "hivatalból", "politikából" beszél
nek róla; ott gőg van és képmutatás, anyagi mohóság, gyűlölködés
- korlátoltság.

8.

Magam is református lévén - az anyakönyvi bejegyzés szerint -,
a debreceni cívis jut eszembe: "Én az én kálomista hitemér' még
magán az Úristenen is keresztül gázolok... "

9.

Vizsgáljuk meg magunkat János evangéliuma 8. részének 43. és 44.
verse alapján. Az evangélium e verseiben Jézus így tanít:

"Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok
az én szómat.

Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait
akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem
állott meg az igazságban, mert nincsen őbenne igazság. Mikor ha
zugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és a hazugság atyja."

Magunkat vizsgáljuk - ne a másikat!

A köze1eti keresztény
• •minimum

A polis keresztény polgára a Hegyi Beszédet tekinti, tekintheti a sa
ját - egyéni és környezetéhez fűződő - életvitelére érvényes al
kotmánynak. A Hegyi Beszéd utópia és ukrónia, mindazonáltal
csak avval a feltétellel tekinthető ennek, téren és időn kívülinek,
történelem-idegennek tehát, ha kiemeljük az Evangélium -- tehát
Isten népével és egyházával kötött Ó és Új Szövetségének - kon
textusából. A Hegyi Beszéd értelme és érvényessége nem önmagá
ban, gondolatainak, javaslatainak egyetemességében, mélysé
gében, magvasságában vagy ésszerűségébenrejlik, hanem a kijelen
tést tevő személyében, aki az etikus - közéleti. hatalmi-politikai,
szociális indíttatású - cselekvés elé a szabadítás-eseményt helyezi.

A "szolgaság házában", ahogyan az Írás az egyiptomi fogsá
got fordítja, idegen istenek uralkodnak, az egyik ilyen bálvány
például folyvást teljesíthető etikai programmá alakítja át a Hegyi
Beszéd alkotmányát, azt a hamis és végső értelme szerint - a
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társadalom egészére nézve is - pusztító látszatot élteti, mely
szerint a hatalom birtoklása elengedhetetlen feltétele a keresz
tény értékrend társadalmi érvényesítésének. Pusztító, nem a po
litikai cselekvés és értékrend, hanem Isten népe és az egyház
szempontjából, amely a szabadítás-eseményt, az emberi mivoltot
a maga teljességében átható és átváltoztató megváltást politi
kai-hatalmi tetté domesztikálja, ha nem is teológiájában, de
odaadó elköteleződésébenmindenképpen. Odatartozni akar, majd
pedig már akarata ellenére is kénytelen, holott szabadsága egyet
len függőségben realizálódik, a hűséges Krisztus-követésben.

Krisztus egyházának és egy a hatalom megszerzésére törő po
litikai alakzatnak a célkitűzései alkalmasint mutathatnak némi
hasonlóságot, valójában azonban különbözőek, ráadásul lénye
güket tekintve állnak távol egymástól. Meglehetősen gazdag pél
dák tárházává vált a történelem abban a tekintetben, hogy Krisz
tus népe kritikátlan azonosulása a politikummal katasztrofális
spirituális következményekkel járt, ennek egyik nyilvánvaló jele
például a misszió ellehetetlenülése, hiszen nem a szabadító
Krisztus vált az üzenet tartalmává és formájává - ő igazság, de
út is -, és nem ő lett a céljává sem, hanem gőgös és önszerető

messianizmusok eszközévé. A történelem azonban olyan tanító
mesternek tűnik, akinek már régtől fogva nincsenek tanítványai,
az viszont aligha kétséges, nem a történelemnek, hanem a törté
nelem Urának van hatalma kijózanítani bennünket rövid távú
hatalmi bepörgéseinktől.

Jézus hívásában - "Jöjjetek énhozzám mindnyájan... " - az
"énhozzám" egyetlen rövid pillanatig sem helyettesíthető más
sal: egyeszmével, ideológiai meggyőződéssel vagy akár jó szán
dékú, másokat mozgósító cselekvő lendülettel. Ha így volna, ak
kor egy gyülekezetnek politikai meggyőződését tekintve egyne
műnek kellene lennie, és ebben az egyneművé válásban teljesed
nék be a Feltámadott missziói parancsa. Ebből már volt részünk,
amikor papjaink biblikus és hitvallásos megalapozottsággal azt
hirdették, az osztály nélküli társadalom a Krisztus által kinyilat
koztatott Isten országa beteljesülése. És még lehet részünk,
amennyiben papjaink biblikus és hitvallásos megalapozottsággal
azt hirdetik, kereszténynek lenni egyértelmű politikai opciót is
jelent, ugyanazt, mint az igehirdetőét. A testvéri együvé tartozás
kritériuma tehát a továbbiakban nem az volna, ki az, aki kihí
vott és elválasztott bennünket; ki az, aki tanítványaiként szólít
meg; kihez tartozunk elszakíthatatlanul; hanem: kit választunk
meg mi, hogy az együvé tartozásunk jelével vagy bélyegével el
lásson minket, és kit ruházunk fel mi odaadó egyneműségünk

reprezentációjának a jogával.
A túlcsorduló, mindent gyarmatosítani kívánó politikum, va

lamint közéleti felfokozottság és szétszakítottság idején jó, ha
visszatérünk, elveszett juhok, a Hegyi Beszédhez, legfőképpen

939



pedig ahhoz, aki szólta és jelen idejűvé teszi ismét számunkra.
Ahhoz, aki parancsolja a szeretetét - "Parancsolom néktek,
hogy egymást szeressétek. .." -, és aki nem szimpátiánkra, lelki
diszpozíciónkra, politikai affinitásunkra bízza ezt. Nem, mert
nem a saját szeretet-készletünkkel szeretünk - Isten óvja ettől

barátainkat és ellenségeinket! -, hanem a megparancsolt és
ajándékozott szeretettel. És amennyiben parancs, értékmérője

nem a barát vagy a párttárs, hanem az ellenfél, sőt az ellenség.
"Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, áld
játok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik ti
teket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik titeket bántanak
és üldöznek benneteket... " Nincs más hátra tehát, csak az, hogy
megnevezzünk valakit, közéleti személyiséget például, akit nem
szeretünk (értsd: gyűlölünk), vagyakiről azt gondoljuk, hogy
bánt és gyűlöl bennünket, és elkezdjünk érte imádkozni.

Mindaddig, amíg a konkrét, személyre szóló szeretet ajándé
kában részesülünk.

Térdre.

VÖRÖS~~: A jó pihen
- esszétöredék és vers -

1.

Nemcsak az évnek, hanem minden napnak is megvan a maga ka
rácsonya. Amikor csak úgy, gépiesen tesszük a dolgunk, az hét
köznap vasárnap is, amikor elgondolkodunk közben, az ünnep.
Márpedig az ember eredendően gondolkodó állat. Ahogya szív
verését is csak néhány kivételes jógi tudja megállítani, úgy a gon
dolkodásból a semmibe is csak néhány kivételes képességű ember
tud átlépni. Nem is kell. Ez a gondolkodás, amire most gondolok,
nem filozófiai szintű elmélkedés, inkább a gondolatokból szőtt fi
nom háló, erőtér az ember körül, vékony, mint a pókfonál, vagy
valami természetes anyagból szőtt szúnyogháló. Összegezzük pil
lanatnyi helyzetünket, rövidtávú terveket szövünk. Védhetővé

tesszük magunk körül a világot még egy zsúfolt buszon is, és csak
a magunk számára otthonossá. Ugyanez a késztetés vezeti a kis
kerttulajdonost, hogy virágokat ültessen, a házmestert, hogy fölső

pörje a ház előtt a járdát, a kutyasétáltatót, hogy kedvence piszkát
egy zacskó segítségével eltűntesse a látható és láthatatlan világból.
Mert mindent kétszer teszünk, egyszer itt a tények világában, és
egyszer a valóságban.
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