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Isten, a szenvedés
és a politikai
teológia
Ratzinger: Most nem arra szeretnék rámutatni, hog y mivel nem ér
tek egyet abból , amit Metz úr az imént elmondott; sokkal
könnyebb számomra felsorolni mindazt, amiben egy állásponton
vagyunk. Ugyanúgy vélekedünk például arról a hermeneutikáról,
amely hajlamos letompítani a bibliai állítások élét, és olyan formá
ba ön teni a bibliai üzenetet, amelyet el tudunk viselni; ugyanúgy
fon tosnak tartom, hogy határozottan kiemeljük, mennyire megüt
köztető mindaz, amit a Biblia mond . Egyetértünk abban is, hogy
életben kell tartanunk az emlékezést a felejtés mai kultúrájával
szemben. És ezért magam is szükségesnek tartom, hogy meghall
juk a szenvedés kiáltását - az önsajnálat és sa ját magunk bámulá
sa helyett sze mbe kell néznünk a szenvedés és az igazságtalanság
nyomasztó valóságával, amely azért olyan botrányos, mert nincs
igazságosság, mert úgy tűnik, nincs Isten .. . Éppen ezért mások
szenvedésének kérd ése mindig is Isten problematikájába tor koll.
Metz úr, Ön egy tág horizontú kifejezéssel ismertetett meg ben 
nünket, az "Isten válsága", az "istenválság" fogalmával - hogy
igazán sze renes és kifejezéssel állunk-e szemben vagy sem, arról
nem szükséges vitá t nyitnunk. Mindannyian tudjuk, hogy mire
gondol.

Metz: Ugyan, ugyan ... Ön talán igen, de...
Ratzinger: Rendben, majd még közelebbről is megvilágítja a

dolgot. Azt hiszen, jómagam nagy vonalakban értem, mire is
gondol. Körülbelül arra, hogy Isten kérdése, ez a nagyszabású,
az embert konkrétan éri ntő, az emberhez kihívást intéző és elke
rülhetetlen kérd és a legbelső középpont, hogy minden más vál
ság végső soron csak ennek alapján érthető, és csak akkor tu
dunk választ találni (ha tudunk egyá ltalán) az egyé b krízisekre,
ha újra az i stenkérdésből indulunk ki. De az volt a benyomá
som, hogy választott témájának konkrét kifejtése során valójában
mégsem sze ntelt akkora figyelmet Isten kérd ésének, mint ahog y
arra szá mítottunk volna.

Metz: Nem azé rt használtam az "Isten válsága" kifejezést,
hogy eltereljem a figyelmet az egy ház probl ém áiról; arra akar-
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tam rámutatni, hogy az egyház válsága mögött egy olyan krízis
húzódik, amely valószínűleg mélyebb és gyökeresebb. Gyakran
halljuk, hogy az egyház válsága a hit válsága... De ha Istenről

van szó, akkor egyáltalán nem csupán az egyházzal és a hívőkkel

van dolgunk. Akkor az egész világ jelenik meg a színen ... És ezért
egyben Isten is, még ha az "Isten" szó nem is hangzik el mindig...

Ön azon volt, hogy megvilágítson néhány összefüggést az idő

kérdésével kapcsolatban, és közben bírálattal illette az autonó
mia fogalmát. Én sem teszek másként, és ezért a német teológia
bizonyos vidékein nem is örvendünk túl nagyelismerésnek. ..
Bennem az a kérdés merül fel, hogy kellőképpen elgondolkod
tunk-e azon, hogy magunk is vétkesek vagyunk a modern sza
badság önértelmezésének kialakulásában, abban, hogya modern
szabadság autonómiaként fogja fel magát. A probléma gyökere,
hogy nem szenteltünk kellő figyelmet a teodicea kérdésének, és
még mindig Ágoston - Ön által hozzám képest sokkal jobban
ismert - felfogását vesszük alapul, s úgy véljük, hogy a világ
szenvedése lényegében az emberek bűne miatt alakult ki. Ágos
ton azért állítja ezt (Markiónnal és a gnózissal szemben), mert a
dualizmus minden formáját távol alarja tartani Istentől. Követke
zésképpen, mivel mérhetetlen a szenvedés a világban, óhatatla
nul óriásira duzzadt az emberek vétkessége. Ily módon pedig az
ember túlságosan is a bűn által meghatározott összefüggésbe ke
rült, a bűn úgyszólván abszolút rangra emelkedett, és a keresz
ténység aránytalanul átmoralizálódott.

Es amikor később, az újkorban, az ember érvényre akarta jut
tatni szabadságát, és érvényre is juttatta, mégpedig mint auto
nóm szabadságot, akkor véleményem szerint többnyire a bűnnek

ezzel az abszolutizmusával szegült szembe. Ezzel magyarázható,
hogya modernitást és a posztmodernt már az üdvösség és Isten
történelme is hidegen hagyja; nekünk, teológusoknak ezért az a
feladatunk, hogy újra megvizsgáljuk a szenvedés és a vétkesség
összefüggését. Jézussal kapcsolatban lényegében az a legfonto
sabb számomra (nem mint egzegétának, hanem mint szisztema
tikus teológusnak), hogy az emberre tekintve Jézus elsősorban

nem annak bűnét látta, hanem a másik szenvedését ...
A kereszténységen belül nagy hangsúlyt kell helyeznünk a

teodicea kérdésére, akkor is, ha megmarad a maga aporetikus
jellegében, és végül Jób néma kiá1tásává kövül. Korunkban mér
hetetlenül sok kiáltás hangzik fel az emberiség körében és köré
ből, az egyházakon kívül is. Ahogyan számtalan imádság is ki
szakad az emberiségből, a hívő közösségeken kívül is... Sokan
azt hiszik, hogy csak a hívő ember imádkozik, és az imádság a
hit felfokozott formája. De fel is adhatjuk ezt a vélekedést, és el
gondolkodhatunk azon, hogy az imádság vajon nincs-e jelen az
emberek szélesebb körében, mint a hit. .. Azt is mondhatnánk,
hogy az imádsággal az ember Istent kéri Istentől. És, bármennyi-
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re is kompetens, ki is vehetné ekkor a bátorságot közülünk (be
leértve Önt is, tisztelt bíboros úr), hogy meghatározza, hol kez
dődik az emberek fiainak nyelve, és hol fejeződik be az az
emberi nyelv, amelyen az emberek Istent kérik Istentől?

Ratzinger: Egészen nagy gondolati ívet rajzolt meg, Metz úr,
és nem csupán elméleti szempontokat sorolt fel, hanem olyasmit
mondott, ami valóban megindítja a szívünket. Jézus arra tanít
bennünket, hogy az imádságban ne legyünk szerények; nem
ilyen-olyan dolgokat kell kérnünk, mert amit Isten ad, az maga
Isten, imádságunkkal ezt az ajándékot kell kérnünk; és ezzel új
fent az istenkérdés középponti jelentőségéhez érkeztünk. ..

Ami a keresztény üzenet bűncentrikussá alakítását, vagy
mondjuk úgy: morális túlterhelését illeti, a magam részéről kű

lönbséget tennék a kettő között. Egyetértek azzal, hogy a keresz
ténység morálisan túlterhelt. Erre pontosan azért került sor, mert
erejét vesztette az Istenről szóló üzenet, mert nem tanúsítottuk
kellő erővel, hogy Isten konkrétan cselekszik, vagyis nem puszta
"horizont". Lényegében mindannyiunkban rejlik valami a deiz
musból: már nem tekintjük olyan szubjektumnak Istent, aki va
lóban cselekszik a történelemben.

Ha pedig így történik, ha végső soron már nem számolunk
azzal, hogy Isten valóban belép a történelembe, és a természeti
törvények ellenére, mindazzal szemben, amit tudunk és amire
képesek vagyunk, mégiscsak a történelem szubjektuma, aki
ténylegesen cselekszik a történelemben, vagyis ha Istent megha
tározatlan horizonttá alakítjuk, amely valamiképpen méltóságtel
jes kupolát helyez a világra, akkor mi magunk vesszük át a cse
lekvő szerepet. Akkor a jó és a rossz egész terhe kizárólag a mi
vállunkra nehezedik. Akkor a moralizmus, az emberrel szemben
megfogalmazott morális igények olyan formát öltenek, amely
óhatatlanul maga alá gyűr bennünket, s amelyet végső soron Is
tentől eredeztetünk, aki ellen ezért fel is lázadunk. Túl szemér
mesek voltunk ahhoz, hogy Istent cselekvő szubjektumnak te
kintsük, és ennek folytán túlságos terhet helyeztünk az emberre;
ennek következményeit jól látjuk, és nap mint nap érezzük is,
miközben megpróbálunk keresztények lenni.

Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy újra meghalljuk,
miként szól hozzánk személyesen maga Isten, s miként biztosít
arról, hogy "bűneid meg vannak bocsátva"; fontos tudnunk,
hogy valóban létezik az, amit kegyelemnek nevezünk. És e té
ren, azt hiszem, arra is jó okunk van, hogy figyelmet fordítsunk
Luther szavaira; mert nem csupán követelmények léteznek ve
lem és cselekvésemmel szemben, nem csupán követelmények az
emberiséggel vagy bármiféle más szubjektummal szemben, ha
nem mindenekelőtt Isten konkrét tette létezik, amely át tud ala
kítani engem...
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Azt hiszem, azt el kell fogadnunk, hogya bűnösség a szabad
ságból fakad, hogya teremtéssel együtt jár a szabadság kockáza
ta, s végső soron nem tudjuk megérteni Isten logikáját, mivel
olykor úgy látjuk, hogya szabadságnak túl nagy ára volt; el kell
fogadnunk, hogy a rossz az emberi tettekben gyökerezik, és a
szenvedés azért olyan elviselhetetlen, mert az igazságtalanság
hoz, az igazságtalanság hatalmához kötődik. És ezért vélemé
nyem szerint Ágostonnál valamiképpen mégiscsak egyensúlyban
vannak a dolgok, mert bár rendkívül nagy hangsúlyt helyezett a
bűn hatalmára, nem a bűnt tekintette a végső mozzanatnak, hi
szen Krisztusra tekintett, és tudatában volt annak, hogy Krisztus
nem csupán látja a szenvedésünket, de osztozik is benne, s hogy
létezik egy semmiféle számítgatással ki nem kalkulálható, mégis
valóságos isteni hatalom, a könyörület hatalma, amely lehetővé

teszi, hogy bűnösségünk ellenére is éljünk, és örömünket találjuk
az életben.

Ön arról beszélt, hogy meg kell látnunk mások szenvedését.
És teljesen igaza is van. Engem mindig is megindított Órige
nésznek az a csodálatos gondolata, mely szerint Isten nem
szenvedhet, de együtt tud szenvedni a szenvedővel. Ha a szenve
désre emlékezünk, nem kell-e világosan látnunk egyben a szen
vedővel együtt szenvedő Istent is (s bár ez az istenismeret nem
kezelhető valamiféle rendszer logikai elemeként, egészen mélyen
átformálhatja szemléletűnket)? Ha csak a megváltatlan szenve
dést látjuk, végül talán csak a harag kiáltása, a kétségbeesés és
egzisztenciánk kudarcának érzése marad meg nekünk. Csakis
azért vállalhatjuk, hogy szembenézünk a szenvedéssel, mert
minden szenvedésben jelen van valaki, aki együtt szenved a
szenvedővel. Ha nem így lenne, akkor le kellene hunynunk a
szemünket, akkor lényegében csak Buddha útját választhatnánk.
Csak azért tudjuk nyitva tartani a szemünket, mert a szenvedés
ben meglátható Isten.

Metz: Én ódzkodom attól, hogya szenvedést közvetlenül be
lehelyezzem Isten életébe. Véleményem szerint a szenvedés
misztériumát meg kell hagynunk az embernek, Istennek egyálta
lán nem szabad szenvedést tulajdonítanunk, hanem imádkozva
vitában kell maradnunk vele, olyan vitában, amely lényegében
nem szüntethető meg - bár természetesen tudatában kell len
nünk annak, hogy Isten megbocsát. Minden engedmény nélkül
ragaszkodom Isten mindenhatóságához - nem a sztoikus filo
zófia szellemében, amely szerint Isten közömbös az emberek ál
tal nap mint nap átélt szenvedéstörténettel szemben. Isten hatal
mának, amelyet a bibliai hagyományok tárnak elénk, az a
lényege, hogy Isten színe előtt a múltbeli szenvedések sem vég
érvényesek. Látnunk kell, hogy a szenvedés összefügg a feltá
madás reményével és az isteni ítélettel, bár elismerem, hogy
csak futólag érintettem ezt az összefüggést. De, azt hiszem, nagy
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hangsúlyt kell helyeznünk rá a szabadságot csak önmagában
hangsúlyozó szemlélettel szemben - hogy meg tudjuk őrizni az
isteni igazságosság pátoszát, és hogy el tudjuk hárítani mind a
marxizmus, mind a liberalizmus felfogását, amelyről az előadá

sában Ön is beszélt.
Annyit még elmondanék, hogy a teodiceai kérdésben az feje

ződik ki, hogya kereszténység elkeserítően kevés reményt táp
lál, alig vár valamit, alig kívánesi még meg nem történt és még
el nem mondott dolgokra, alig kívánesi Istenre. És a teodicea
kérdésével foglalkozva a teológiának azt is tudnia kell, hogy
merényletet követne el Isten ellen, ha az emberi szenvedéssel
szemben valamiféle elmélettel megpróbálná igazolni Istent, és iga
zolási elméletét konkrét tan formájába öntené. Ha ugyanis igazo
lódhat egyáltalán Isten (minden bibliai hagyomány ezt tárja
elénk), akkor csakis oly módon, hogy saját magát igazolja majd,
ha eljön napja.

C..)
Moderátor: Legyen szabad feltennem Önnek, Metz úr, azt a

provokatív kérdést, hogy az új politikai teológia fogalma valójá
ban nem nagyszabású félreértés-e. C..) Egyrészt mert az Ön teo
lógiája (helyesen) távolságot tart a konkrét politikai álláspontok
tól, másrészt C..) mert nem folytat egyházpolitikai polémiát.

Metz: Először is a teológia nyilvános természetéről szólnék
C..). Nézetem szerint a teológia nyilvános tájékozódása, amelyre
a politikai teológia törekszik, szerves része az egyház alapvető

feladatának. Annak az identitásképnek, amelyet egyáltalán nem
csupán üzenete alakít ki az egyházról, hanem azok a nyomorú
ságos viszonyok is, amelyek között ma élünk: nem tennénk szí
vességet az egyháznak, ha korlátoznánk vagy teljesen kiiktat
nánk ezt a nyilvános megnyilatkozásmódot. Ezért határozottan
úgy vélem, hogya politikai teológia nem félreértés, hanem pleo
nazmus. Ha teológiát a politikai teológiától eltérő formában is
művelni lehetne, akkor természetesen másféle teológiát dolgoz
nék ki...

A "politikai" kifejezést éppen hogy nem "pártpolitikai" érte
lemben használom. Az általam oly nagyra tartott protestáns ha
gyományokat szem előtt tartva úgy fogalmaznék: mivel mi, ka
tolikus keresztények, nem olvasztjuk bele az észt a hitbe, és nem
gondoljuk, hogya természetet mintegy magába szívja a kegye
lem, s ezért a politikát sem alakíthatjuk át az üdvösség biztos
tudatává - nos, pontosan ezért kell léteznie politikai teológiá
nak. Ami az ésszel történik, ami annak területén megy végbe,
amit természetnek nevezünk, ami a politikum szférájában zajlik,
az veszélyes lehet saját identitásunk szempontjából, legalábbis a
katolikus hagyomány szerint. Ezért birokra kell kelnünk az ésszel,
ölre kell mennünk il filozófusokkal, mivel feltétlenül szerepük
van annak meghatározásában, hogy mi tekintendő kereszténynek.
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Természetesen nem kell elköteleződnünk valamely konkrét fi
lozófiának, még csak a természet valamely konkrét értelmezésé
nek sem, és magától értetődően a politika egyetlen konkrét for
mája sem kötelez bennünket. De tudatában vagyunk annak,
hogy e szférák új megvilágításba helyezhetik és bírálattal illethe
tik azt, amit kereszténységen értünk. Nem létezik "tiszta",
"pőre" kereszténység. A keresztények a természet és a kegye
lem, az ész és a hit közötti - oly sok vitás kérdéstől átjárt 
szférában léteznek, és nem függetlenek a politika és az üdvösség
feszültségétől sem. Ezért egyáltalán nincs is módjuk arra, hogy
szép csöndben elszeleljenek e területekről, mintha a hitüket itt
egyáltalán nem is érintené semmi. ..

Az I. Vatikáni zsinat még tudta, hogy Isten elsődlegesen az
emberiség kérdése, illetve az ész témája. Hogya teremtett világ
ból bizonyossággal felismerhető Isten mint minden dolog Terem
tője, az egészen rendkívüli állítás. A II. Vatikáni zsinat viszont
már csak az egyházban hirdetett Istenről beszél, és már nem
kockáztat meg efféle roppant tételeket. Ezért a katolicizmus ha
gyománytudatának nevében azt hangsúlyozom, hogy vissza kell
térnie ennek a szemléletnek (. .. ).

Moderátor: Engedjük szóhoz jutni immár a közönséget is...
Grofie-Rüschkampf: Ratzinger bíboros úrhoz szeretnék intézni

egy kérdést. Előadásában Metz úr kiemelte, hogya szenvedők

és az elnyomottak tekintélyének lényegi jelentősége van a teoló
gia szempontjából. A Latin-Amerikában megszületett felszaba
dítási teológia a szenvedők tekintélyének politikai érvényesítését
követelte. Ma délelőtt meglepően nagyfokú egyetértés alakult ki
Önök között, s ezért nem értem, miért nem rehabilitálja a felsza
badítás teoló17iáját, amelyet a nyolcvanas években elítélt.

Kerstiens: En a Ruhr-vidéken teljesítek lelkipásztori szolgála
tot, és azok között voltam, akik először doktoráltak Johann
Baptist Metznél. Ma délelőtt sok mindennel egyetértettem, mégis
rossz érzés fog el, mivel megítélésem szerint az elhangzottak túl
messze vannak azoktól az emberektől, akikkel kapcsolatba kerü
lök. Egyetértés alakult ki akörül, hogy érzékenynek kell lennünk
mások szenvedésére. De én egészen konkrét lennék: az egyházi
vezetésnek érzékenységet kellene tanúsítania a bajba jutott ter
hes nőkkel (. ..) és az újraházasodottakkal szemben (. .. ). Csak
úgy tudunk érzékenyek lenni az emberek szenvedése iránt (az
egyház keltette és az egyházban átélt szenvedésük iránt is), ha
közel vagyunk hozzájuk, és én pontosan ezt a közelséget hiá
nyolom.

Metz: Először is (bár tudom, hogy roppant nehéz kérdésekről

van szó) az emberek számára szenvedést okozó egyházról mon
danék egy szót. Az egyház nélkül, e kétezer éves emlékezet nél
kül, amely sötét és felszabadító tapasztalatokat egyaránt magá
ban foglal, ma már valószínűleg egyáltalán nem beszélnénk

407



Istenről és a teológiáról. Azaz először is megtenném az egyház
nak ezt a... , ezt az engedményt. Ezt a teret, amelyben üdvösség
ről, amelyben Istenről esik szó, az ember nem alakíthatja ki tet
szése szerint. Másodsorban azt szeretném megjegyezni, hogy az
egyházban vannak olyan dolgok, amelyek nem képezhetik pár
beszéd tárgyát, amelyekről nem lehet vitát nyitni, és amelyeket
nem lehet tetszés szerint kezelni. Más szóval: az egyházban léte
zik engedelmesség, amely bizonyos szempontból korábbi a dia
lógusnál, a megértésnél, a vitánál és a konszenzusnál.

Mindez Jézus legfontosabb példázataiban is megmutatkozik,
azokban az elbeszélésekben, amelyekkel beleszőtte magát az em
beriség emlékezetébe. Az irgalmas szamaritánusról szóló példa
beszédében azt a helyzetet mutatta be, amelyben az embemek
nem mérlegelnie kell (hogy mit is kellene most pontosan tennie,
s megállapíthatja-e egyáltalán, miben is áll a helyes cselekvés),
hanem engedelmeskednie. Ebben a helyzetben csak akkor állhat
helyt, ha az út mellett fekvő és rablók kezére jutott emberrel
foglalkozik. Ha Jézus és a jézusi példabeszédek szellemében ki
mondom azt, hogy "Isten", akkor késznek kell lennem arra,
hogy mások nyomorúsága láttán revideáljam eddigi elgondolá
saimat. Egészen alapvető felszólítás jelenik meg itt, amely feltár
ja, hogy az ezeket a történeteket elbeszélő egyház terében létezik
olyan engedelmesség, amelyhez nem viszonyulhatunk kényünk
kedvünk szerint. Ezt a magatartást a szenvedők tekintélyével
szembeni engedelmességnek neveztem. Az említett két szem
pontot rendkívül fontosnak tartom, és azt szeretném, hogy egy
aránt formálni kezdjék az egyházi élet érzékenységét. (... )

Ratzinger: Az első kérdésről: sajnálom, hogy Németországban
sokan még mindig nem hajlandók számot vetni azzal, hogy a
felszabadítás teológiájának bizonyos irányzatai pontosan mit is
mondanak, és mit nem mondanak, illetve sokan azt feltételezik,
hogy a felszabadítás teológiájának bizonyos áramlatait kritikával
illetve az ember teljesen elutasítja az elnyomottak megsegítésére
irányuló erőfeszítéseket, és az elnyomók mellett foglal állást.
Egyszeruen csak azt tudom kémi, hogy próbáljanak túllépni a
"political correctness"-en, amely kétségkívül megtiltja az ember
nek, hogy másként gondolkodjon, és próbálják megismerni ma
gukat a szövegeket. Aki azt ígéri, hogya politikai hatalom gyors
átalakítása nyomán új világ jön létre, és megszűnik az igazságta
lanság, az egészen egyszeruen hamis ígéretet tesz. A politikai fo
lyamatok nem valamiféle megmerevedett dogmatizmus szelle
mében zajlanak, amely csak egyféle véleményt enged meg, és
tudományosnak tűnteti fel azt, ami egyáltalán nem tudományos.
A politikai folyamatok szabad párbeszédet és türelmet kívánnak.
Nyomatékosan hangsúlyozni szeretném tehát, hogy az egyházi
tanítóhivatal idevágó szövegei soha nem foglaltak állást a sza
badság útja, az emberhez méltó társadalom és a nyomorúság
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megszüntetése iránt táplált jogos vággyal szemben. Apápát
mindez már csak származásánál fogva is szenvedélyesen foglal
koztatja, és e szenvedélyes meggyőződésével a kúriában senki
sem tudott volna szembeszegülni, bármennyire is próbálta vol
na ... C..)

Moderátor: Végül még egy kérdést szeretnék intézni az ünne
pelthez: mikor és hol halljuk Isten beszédét?

Metz: Hogy az ember Istenr61 beszél, ami egészen sajátos mó
don a teológia kialakulását eredményezte, a teológiáét, amely
összefügg a kereszténység által képviselendő üzenet egyetemes
ségével - hogy tehát az ember Istenről beszél, az a keresztény
ségben már nem egy konkrét néphez kötődik. Amit Istenről

mondunk, annak az egész embe riséghez kell szólnia, és csakis
minden ember Istenéről beszélhetünk, még mielőtt rávilágíthat
nánk arra, hogy amit Istenr61 mondunk, az eredetileg Istenhez
intézett szavakból fakad. Vagyis az Istenról szóló beszéd egy
egészen más beszédmód reflexív formája, azé, amelyet az imád
ságok nyelvének nevezünk. Nagyon fontosnak tartom, hogy a
teológia is mind ig tudatában legyen annak, hogy "actus
secundus", azaz másodlagas aktus, amely feltételezi a vallást és
az imádságot, vagy éppen az egyházat is. Vagy a reményt, amely
- és ezzel be is fejezem - mindenképpen olyan hatalmas, olyan
roppant, annyira eltúlzott, hogy senki sem reménykedhet pusztán
önmaga javában. .. Erről még sok mindent el lehetne mondani.
De most nyilván megengedik, hogy eltekintsek ettől.

Moderátor: Ma igen, kedves Johann Baptist Metz, de a követ
kező években már nem. Minden jót!
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