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ISTEN TEKINTÉLYÉNEK MEGTAPASZTALÁSA

• Isten a mi urunk, ó alkotott, övéi vagyunk, következésképpen tekintélye
van fölöttünk: Ez a szokásos formulázás lsten tekintélyéról, - igazolására
elég lenne egyszerüen a .tekintély" és . a lkot ö" közti etimológiai viszony.'
De ez már inkább . maqyarázat át " adja a tekintélynek, mintsem megnyil
vánulásának módját fedné fel. Kicsit hasonlít a gyerek spontán válaszához.
mikor valami meghatározást kérdünk tóle : "Ez azért van, mert." Mély
felelet, hiszen a meghatározás csakugyan egy . rnert" -re vonatkozik. De
joggal jegyezhetjük meg rá: mielótt .rnert" -et mondunk, meg kell magyarázni
azt, ami .van ". A filozófusok erre azt mondanák, hogy az észrevétel leltára
megelózi a magyarázást: a .fenomenológiá" -nak nevezett tudomány egész
erófeszítése ezt célozza.

Ne várjanak itt holmi filozófiai értekezést. Figyelmünk valójában lsten
tekintélyéról szerzett közvetlen tapasztalatunkra irányul, hogy ezt jobban
tudjuk értelmezni. A Krisztust hallgató zsidók mindenekelótt azt jegyezték
meg, hogy .tekintéllyel" beszélt. ( .Mondották nektek . .. I:n pedig mondom
nektek.") Megjegyzésük nem volt felszínes, mert ez a tekintély varázslatos
eróvel hatott rájuk , még mielótt forrását kikutathatták volna ; lenyügözte
öket, saját hatalmánál fogva, a Jézussal való egyszerü találkozásban.
Megértették - ' olyan tapasztalással, amelyról még nem gondolkoztak, sót
egyesek bizonyára visszautasították volna, hogy gondolkozzanak róla :
Krisztus lsten tekintélyének legtökéletesebb és konkrét megnyilvánulása.

Krisztus megtapasztalásának e világosságánál próbáljuk itt felfedni
Isten -tapasztalásunk útját abban a teljes élményben, amelyet a Biblia
olvasása, a legszemélyesebb imádság és az Egyházban folytatott élet ad.
Nem arról van tehát sz ö, hogy . meqrnaqyar ázzuk" ezt a tekintélyt (egyébké nt
is inkább annak elismerésére hajlunk, hogy saját erejével kerít hatalmába] ,
hanem arról , hogy dönt ő megnyilvánulásában megragadjuk, azután pedig
leleplezzük gyökerében és csúcsán: a szeretet követelményében. abban az
ajándékozásban és önátadásban , amelyet magába zár.

A TALÁLKOZÁS TI:MÁI

Nyilvánvaló, hogy az analógiák igen jelentós szerepet játszottak lsten
tekintélyének biblia i bemutatásában : pl. az úr , aki parancsol arabszolgáknak,
vagy a királyok, akik uralkodnak a népeken . De ezeknek az analógiáknak
ösvénye nem az egyetlen út a tekintély elismerése felé . Magában a Bibliában
is megtalálható egy másik út. Hiszen lsten nem mindig jelentkezett
közvetlenül és kifejezetten úgy, mint a világ Gazdája. aki azért ura, mert
ó alkotta. hanem .eseményszerübben" is megmutatkozik, mint az a Más,
akivel az ember találkozik. Paul TilIIch , a német-amerikai teológus kiemelte
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ennek a második útnak jelentőségét: itt .az ember egy idegenne I találko
zik, mikor Istennel talál kozik. A találkozás esetleges. Nincsenek lényeges
viszonyban eqym ással." 2 Persze nem tartjuk helyesnek e mondat minden
kifejezését; talán az a bizalmatlanság befolyásolta, amelyet a protestánsok
Istenn ek a természet útján való megismerése iránt éreznek . De érdeme ,
hogy egy olyan mozzanatra irányítja figyelmünket. amely d önt ő lsten konkrét
és személyes megismerésében .

Ennek a találkozásnak legmegragadóbb tí pusa Mózes felf edezése : az
égö csipkebokor. Különös , váratlan esemény, amely eltéríti útjából és
valami abszolút szentet nyilatkoztat ki neki , inkább megtapas ztalás, mint
kövétkeztetés útj án (Ex. 3.) . Egy titokzatos Másik tör be életébe, s
betörésével felforgatja és átalak ítj a azt, sőt fel fogj a forgatni és át fogja
alakítani az egész nép életét is.

Más példák sem hiányoznak: az ismeret lenek láto gatása Abrahámnál
Mambré tölgye alatt és a barátság megkötése lsten és Abrahám közt (nem
hiába hívják az arabok Abr ahámot . EI Khalll "-nak, a Barátnak) . Idézzünk még
egy . klsebb", de je l en tős példát: amikor Agár, a pusztába száműzött ,

gyermekével együtt a szomjús ágtól elepedö rabszolganő találkozik Istennel.
Egy angyal forrást mutat neki , mire ö fölegyenesed ik és így kiált : .ó

Istenem, te lát sz engem : Newman kommentárja szerint úgy éri ez öt ,
. rnlnt valami új igazság", mint személyes, egzisztenc iális találkozás valakivel,
akit csak távolról és elméletileg ismert, de most személye s köze van hozzá.

Végül - ez klemelkedö helye t foglal el az egész zsidó-keresztény
történelemben - a Szövetség . Ebben Istent kéts égtelenül úgy ismerjük
meg - éspedig a kinyi latkoztatás fej lődésének és a vall ási tapasztalás
elmélyülésének arányában mind világosabban - , mint mindenki Istenét,
minden nép Urát (ennek a . monotherzrnusnak" kifejezése lzaiásnál válik
kieme lkedővé ) . De Izrael mint Szövetséges sel . tal ál kozott" vele . Ez a
szövetséges - íme a jellemző jegy - kivál asztotta népét , s vi szonzásképpen
a nép őt választotta. A spekulatív tud ás és a .blzony ít ékok" területén túl
itt a szabadság birodalmába lépünk be : kivá lasztón ak és kiválasztottnak ez
a szövetsége pontos an kifejezi két szabadság találkozását. Isten ismerete
Izrael számára nemcsa k azt jelenti most már: tudni, hogy van, hanem:
viszonyban lenni vele .•Ismerem or , ez nemcsak annyit jelent : hiszem , vagy
.tudom", hogy van, hanem: kapcsol atom van vele , ta lálkoztam vele .

Ez a találkozás lsten ismeretének ugyanazon alapján tört énik , mint arni r ő l

a Bibli a beszél , ez a te rmészet által kinyilatkoztat ot t Ist ennek konkrét
aktualizálása. Ez van a keresztény istentapasztal ás . cs úcs án" is és ez
teszi személyessé, ez "realizálja" az Istenről szóló jólismert (talán túlságo
san is ismert, legalábbis ha azt hisszük, hogy már elsaj átí to ttuk) tan ítást.
•I:n vagyok Az, aki van, te vagy az, aki nincs . " Ezt a kij elentést, amelyet
Sienai Katalin Dialógusaiban Krisztus szájába ad,' végül is nem úgy kell
venni , mint a porrázúzott alázat ra való felhívást. Katalin számára végső
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értelme az öröm, mert akkor úgy ragadta meg önmagát , mit . létezö" 
de csakis lsten által létező teremtmény, mint lst en megvalósul t gondol ata,
szándéka.' Itt kiegészül Iste nnek mint "alkotónak" az ismerete , de csak
úgy kapja meg teljes jellegzetességét, ha azonosítjuk a szeretettel. A
szabadság, az . ingyenesség" (vagyis az .ajándék"-jell eg) így nem úgy
je lenik meg többé , mint a létezők megmagyarázásának postscr lptuma: ez
a megismerés fölfedi mély és elhatározó jellegét. Bultm ann azt mondaná:
. egzisztenciális" szemszög ez, amel y túlvisz azon az elszigetelt állí táson,
hogy a Mi ndenség nek egy végső okra van szüksége (ez az állítás nem
. érlnt" bennünket, hacsak nagyon távol ról nem) : még itt is választást
leplez le, Istennek azt a választását, hogy közli magát. és ez végső soron
jóakaratú szabadság, szerető szabadság gyanánt nyi latkoztatja ki őt. Ezért
fordul aztán ez a megismerés - túl a vil ág többé-kevésbé közömbös
szemléletén és objektív rendszerén - a szó legtel jesebb értelmében vett
. Jmád ás" felé: imádja azt a szerétetet. amely csak azért alkot , mert szeret.
.A szeretet örömé nek alapja az - írta szegényes emberi látóhatárával
Sartre -. hogy igazolva érezzük létünket." Következésképpen a Teremtő

tekinté lye új fényben mutatkozik meg, éppen a szere tet fényében. Előtérbe

kerül benne az ajándékozó és el fogadó szabadság szemlélése, és ez
leleplezi a Teremtő teki ntélyében a szerétetet. amely maga a terem tés aktusa,
és viszonzásképpen feltétlen ráhagyatkozásra szólít. Ez a keresztény meg
tapaszta lás magva, gyökerében éppúgy , mint a csúcsán.

Igya teremtő Istennek ez a . megtapas ztalása", amikor magával a
teremtéssel fe lidéz i a szabadság s köve tkező l eg az esemény birodalmát ,
amikor a te remtésbe a •történelmi" perspekt íva bizonyos nemót vezet i be,
úgy mutatja be őt a történelem minden pillanatában, mint aki betör életünkbe.
Ez a betörés szuverén és velünk sz ületett, kirán t ja a talajt lábunk alól és
ugyanakkor megta láltatja velünk önmagunkat. s miközben létünket adja.
megajándékoz bennünket magunkkal. Ismételjük : a szeret et és a szabadság
élménye ez: •Te engem választottál, én Téged választottalak. mert Te 
Te vagy." Egy . J:n" és egy •Te" lénye gi találkozása ez, útban a . rnl" fel é:
okosk odással lehetetlen volt elgondoln i, de megadatott a kegyelem által.

Ez az . átmenet" persze szuverén ül igényes. s követelése totális , amint az
a szeretet természetében rejlik. Az önmagunkból való kivetkőzésben. önma
gunk kiüresítésében jön lét re, ami azonban éppen nem negatív önmegtagadás,
hanem sajátmagunk megtalálását hozza magával. Az önmegtagadás akkor
végső igazságában, legal ábbis az élmény . cs úcsán". anélkül, hogy meg
szúnnék radikális lenni. a világ legédesebb és legig azibb ténye lesz. 
állandóan annak kellene lennie, nem pedig csak futó pillanatokra.

Mindenesetre ebben a légkörben lehet öv é válik az Úr és a Kirá ly képének
kiegés zítése. úgy. hogy tel jes értelmével ruházzuk fel , amely meg
haladja az emberi politi kát. Ennek nem elhanyagolandó előnye: megelőzzük

vele azt a l ehetőséget, hogy a királyok és urak elleni - olykor igazolt -
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forradalom emberi magatartását Istenre alkalmazzuk. (,Se Istent. se urat'
- ezt kétségtelenül Igy kellene Irni: .se urat. se Istent', fölfedve Igy az
emberi úr fogalmának rosszul tisztázott átvitelét magára Istenre.)

Megemlitettünk idáig néhányat oz Istennel való találkozás szentrrási
példái közül. Egyúttal Igyekeztünk felderíteni a keresztény élményben azt,
ami a teremtmény Istennel való viszonyának magva: az i m á d á s
magatartása. teljes és örvendező ráhagyatkozás arra. aki ,igazolja létünket' ,
nemcsak a filozófusok szemében. hanem a magunkéban is. De mindezt csak
akkor értjük meg teljesen és .valösltluk meg' igazán. ha túlhaladunk a
példákon és szimbolumokon és azt a misztériumot idézzük emlékezetünkbe,
amely minden találkozásnak megkoronázása: magának a Megtestesülésnek
mlsztérlumát, nemcsak elvont meghatározásában, hanem legkonkrétabb
körülményeiben. Ez valóban lsten Fiának titka , aki maga is lsten és az
Atyának megnyilvánulása, de kivetkőzik isteni megjelenéséből. hogy .ernberi
ességben és jóságban mutatkozzék meg'. Istennel ekkor úgy találkozunk,
mint ,egyenlővel"• mint emberrel a többi ember között; egészen pontosan:
mint olyan emberrel . aki nem burkolózik a politikai tekintély tógájába , s
éppen ezért zsarnokság nélkül megkívánhatja azt a .telles és édes lemon
dást" , amelyről Pascal beszélt. Az is figyelemreméltó, hogy nem ölti fel
a hatalom palástját, a felhőt és villámokat, amelyek a Sinai hegyre
eml ékeztetn ének. azt utánoznák. Kr isztus visszautasította a felt űn ő és
haszontalan , égi jeleket". Igen gyakran csak bizalmas körben tesz csodákat
és titoktartást kíván. Még amikor hivatkozik is rájuk, mint küldetését igazoló
jogclmre. úgy látszik, csak másodlagos jelentőséget tulajdonit nekik:
,Ha nem hisztek nekem , higgyetek legalább annak, amit cselekszem"
(Jn 10, 38) . Röviden: a csodák. az istenség jelei, végső értelmüket csak
akkor tárják fel, ha Istenhez mint szeretethez közeIf tünk, s legmélyebb
szimbollzmusuk a gyógyulásé, - az egész emberé, nemcsak a testé. Isten
tekintélye végső soron mint a szeretet követelménye nyilatkozik meg.

TEKINT~LY ~S ~RT~K

Mindezeknek a találkozásoknak közös vonása , hogy önmagukban ele
gendők: ,~n tanúságot teszek önmagamról - mondotta Krisztus -. és
az én tanúságom érvényes." Be is fejezhetnénk itt ezt a cikket , mindenkit
saját keresztény élményére utalva, ennek az élménynek csúcsára . amely
mindenkinek meghitten ismerős, akkor is , ha nem mindenki elmélkedte át
és .ternatlz álta". De ez a tapasztalat csak az emberek közötti viszonylatokból
vett képek támogatásával jön létre. Már felidéztük az emberi szeretet
sztmbolumát, amikor az egyik ember átadja magát a másiknak és egyiknek
.teklntélye" van a másik fölött egyszerúen azért. mivel az a másik 
.Te" vagy. Ez a kiváltságos szimbolum. De más képeket is találunk, sőt

elég megdöbbentő, hogy a teológusok és lelki tan ítók ezekkel viszonylag
olyan szúkmarkúan bántak .
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Hagyjuk a . leader" tek intélyének a képét. Bár ez az angol kifejezés
kevésbé erószakos Iz ű. mint a fr ancia , mégis csak egy személy iség
érvényesülését idézi föl a többi fölött, és ez igen vegyes ele mekból áll,
amelyek között nem mind ig legcsekélyebb a hatalom és uralkodás szándéka.
Hivatkozzunk Inkább a tudósnak a maga körében vita nélkü l elismert
tekintélyére - nem szükséges, hogy éppen egyetemi dékán vagy Nobel-díjas
legyen -, egy mesterségét értö technikus tekintél yére , aki nem szolgai lag
alkalmazza a gyártási szabályokat. hanem olyan jól elsa ját ított a, mintha
csak sajátmagából merí tené őket; egy igen tapasztalt, szinte szemfény
vesztóe n ügyes munkás tekintélyé re: egy öreg nagymama tek inté lyére, aki
sokat látott és ő rz ö tt meg emlékében anélkü l, hogy megs avanyodott vagy
beszúkült voln a; egy fia tal menyasszony tekintélyére, aki valóban vállalt a
Iel es éql, anyai , háziasszonyi szerepét. Ki ne vette volna észre kerekas ztalnál ,
adminisztr ációs tanácskozáson vagy összejövetelen (ha nem puszta form a
ságból tartj ák) , hogy egyesek, nem mindig a legjobb sz ónokok , nem is a
legképzettebbek, hanem azok, akiknek van mondani valójuk, másfajta f i
gyelmet váltanak ki , mint az ilyenfajta közléseknek általában kij áró udvariasság
és szabályt isztel et?

Mindezeknek a nem-hivatalos és nem-intézmé nyes tekintélyeknek az a
jelle gzetességük, hogy .ö nrnaqukon belül ' vannak és kényszer és megfé lem
lítés nélkül érvényesülnek. Am ikor a többi ember eli smeri öket , nem érzi
úgy, hogy valam i erószaknak enged . Szabadon fedezik fel ezt él tekintélyt.
s nincs közben az a benyomásuk, hogy uralomnak vetik alá magukat.
Frappáns az analógia egy igazi . érté k" tudomásulvé telével, ahol a kényszer
ért elmet len dolog lenne. (Kinek jutna például eszébe .m egparancsol ni",
hogy értékelj ük Beethoven 3. c-rnol l zongoraversenyét , vagy a . Pathé t lque"
szonátát ?) Valóban, az érté k lényeges vonása, hogy je lentkezésével igazolja
magát, egészen egyedül, küls ö támasz nélkül, Például - és ez a leg
nagyobb példa - miért ér ték az igazság? Bizonyos. hogy hasznos (talán
ez a legvégsó ravaszság a diplomáciában?) , hogy magával hozza a megismerés
örömet, de . ért ékk é" az teszi, hogy .Iqa zséq". Ez elég ahhoz, hogy . ránk
kényszerítse" magát. kényszer nélkü l, anélkül, hogy uralma alá hajtaná azt,
aki befogadja. Kétségtelen, hogy fell ázadhat valaki az igazság ellen, de ez
teljességgel igazolhatat lan lázadás, a bún mis ztériuma leple zódik le benne.
Ez különb en kivételes eset, az ember inek határán helyezkedik el : leggyak
rabban az ember, több é-kevésbé tudatosan. nem akarja látn i az igiJzságot.
és így csakugyan nem is látj a.

Bizonyos - tekintéll yel fel nem ruházott - emberek tekinté lye, minden
társadalmi helyzettól függetlenül, abból ered , hogy értékek hordozói. Nem
csak , meggyózódéseké" (ez minden bizonnyal követe lmény, de nem elegen
dő), hanem igazságoké. Itt különbözik mélyen az igazi tek intély a hatal om
vágy kényszerét ől. és szöges ellenté te az erószakoskodásnak. Valóban:
az értékek hordozóját azért tiszteljük, mert Ö maga megsemmisül az érték
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előtt, amelyet megjelenit. Másrészt testet és vért ad ennek az értéknek,
mig enélkül a .megtestesülés" nélkül talán elvontnak vagy legalábbis ben
nünket nem érintőnek látszanék . A .semleges" nemből (a szép, a jó) ,
amelyben az értékeket rendszerint megfogalmazzuk, átmegy a személyesbe.
De ez mindig az értékeket történetesen hordozó egyénen túlról índul ki ,
miközben ő maga megsemmisül a hordozott érték előtt. Ennek követ
keztében az érték belülről ér el bennünket, sajátmagunk útján, azzal, hogy
- bármilyen szegények és . hamlsak" is vagyunk - egyetértünk az Igaz
sággal és az eszménnyel , lsten felé való - talán nem ls tudatos 
vágyakozásunk erejében. Ezért nem jelentkezik a szóbanforgó tekintély
uralkodói jelleggel; nyelvtanilag sz ölva, nem parancsoló módban fogal
mazódik meg, hanem kijelentő módban, mint tagadhatatlan tény .

Világos azonban, hogy ezek az emberi tekintélyek, legmagasabb meg
nyilvánulásukban ls, mindig csak részlegesek vagy föltételesek. Részlegesek ,
mert lehetetlen még csak elképzelni is olyan embert, akinek hozzáértése
tökéletes és aki valóban megtestesltené az ember-mivolt minden csúcsát.
Feltételesek. mert mindig alá vannak vetve a tartósság és a gyakorlat
próbájának . Egyetlen ember sem érdemel tökéletes bizalmat , amennyiben
ember , és tekintélye mindig alá lesz vetve a gyakorlat igazolásának .
Emlékezzünk csak Tacitus lakonikus mondatára arról a Néróró/, akit mindenki
méltónak Itélt az uralkodásra és aki méltatlannak bizonyult rá: . dignisslmus
imperio, nis i lrnperasset" ( .mindenestül uralkodásra méltó, ha nem uralkodott
volna"). .

Azok az emberi tekintélyek. amelyekről beszéltünk. elhalványodnak a
Megtestesülés el őtt . Nem mintha Krisztus minden emberi hozzáértést meg:
testesitett volna magában (nem úgy mutatkozott be, mint a legjobb technikus
vagy valami Elnsteint is túlszárnyaló tudós . vagy olyan filozófus , aki
egyesiti magában Platónt, Arisztotelészt, Kantot, Hegeit és Husserit) . De
állandóan, veleszületett módon megnyilatkozása volt nemcs ak egy rendkívüli
emberi egyéniségnek a maga egyszeri megj elenésében . hanem az lsten
elótti tökéletes megsemmisülésnek is. Az ó feltétlen tekintélye az Atya
klfejezódése. annak is vallja ( .Az én tanításom nem az enyém, hanem azé,
aki engem küldött"}: ó az út az Atya felé és ó maga az igazság: . I:n vagyok
az út , az igazság és az élet: Csak az Atyával való viszonya következtében
az, aki , mig az emberi tekintélyek bizonyos ut at egyengetnek ugyan lsten
felé és elindulnak feléje, de képtelennek bizonyulnak arra, hogy . meg
[elen íts ék". jelenvalóvá tegyék. Tökéletlen megtestesülések vázlata i - de
gyógylthatatlanul szegényesek .

A TEKINTI:LY AZ EGYHÁZBAN

Úgy látszik, Istennek, valamint Krisztusnak mint az Atya kif ejezésének
ez a tekintélye , ez a nem-uralkodó és ugyanakkor feltétlen tekintély a szó
szoros értelmében átruházhatatlan . Valóban lsten kiváltsága. hiszen egyedül
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Ó követelhet feltétlen engedelmességet. Csakhogy Krisztus azt mondotta:
..Aki titeket hallgat. engem hallgat " . s ezzel szinte mintha teljhatalmat adna
az apostoloknak. utódaiknak, sót minden kereszténynek. amennyiben az Egy
ház nevében beszél és cselekszik.

A valóságban nem teljhatalmat adott : j e I e n I é t e t ígért és adott meg.
Lelkének jelenlétét. és a teológusok nagyrésze joggal teszi pünkösdre az
Egyház végleges megalapítását.

Hitbeli, nem pedig megtapasztalható jelenlét ez. Igazából mindig is így
volt: Jézus első tanítványai, akik "az embert látták" , "az Istenben hittek" .
Szent Agoston jólismert szava szerint. Ok is a Hitben éltek. De Istennek ez
az é rzé ke l hető földi jelenléte is visszavonult a mennybemenetellel. és a Lé
leknek nincs fogha tó vagy látható alakja. Kisiklik az anyagi megtapasztalás
alól: egy bizonyos fajta tapasztalásnak elárulja magát. ezt azonban csak a
hitben éljük meg . s így ismerjük el a Lelket hordozó emberekben lsten
tekintélyét.

Beszéljünk először a szentség élményéről. Isten megnyilvánulásáról a
szentek által , hogy azután ..objektívebb" struktur ákhoz jussunk. A szentek
leggyakrabban erős egyéniségek, és mint mondani szok ás, "temperamentu
mosak" voltak: de szentségük abban jutott kifejezésre . hogy megsemmisül
tek lsten előtt, és így paradox módon magában erős egyéniségükben tárták
elénk lsten tekintélyét. Ok a maguk emberi rnódján - vagyis nem passzíve
- " Isten eszközei " voltak . Tehát életük már felszólítás a többiek számára ,
hogy keressék Istent és adják át maguk at Neki. így a szentek az Egyházban
lsten tekintélyének. ennek a nem-uralkodói . s ugyanakkor szuverénül követel ő

tekintélynek megnyilvánulásai.
Ott van továbbá a lelki tanácsadók tekintélyének élménye. a . sztareceké" .

ahogy az oroszok mondták: eqy-eqy barát. remete vagy világi ember . egyházi
méltóság és hivatalos küldetés nélkül. akihez egyesek kérdésekkel fordulnak.
nem azért. hogy vegye át helyettük életük irányítását. hanem hogy segitse
őket tájékozódni és Istent jobban keresni. fölismerve saját hivatásukat.
"Privát " tekintélyek , mondhatnánk, inkább segítők. mint mesterek.

De találkozunk az Egyházban hivatalos tekintélyekkel is , akik más okok
ból érvényesülnek fölöttünk . mint a személyes életszentség. Nem ok nélkül
írjuk : ..Szent Officium" vagy . Szentaty a" : a kötójel ' nem elhanyagolandó.
mert jelzi. hogy itt nem a szenttéavatás ítéletét mondjuk ki arról . aki
parancsol. Ne feledjük: Siena i Szent Katalin, aki olyan állhatatosan beszél
leveleiben a pápáról úgy. mint "földi Krlsztusr ól" , a nagy egyházszakadás
idején élt és három egymással vetélkedő p ápár ismert . akik közül egyik sem
látszott szenttéavathatónak.

Ennek a hivatalos tekintélynek létrehozása, legalábbis részben . bizonyára
azokból a szükségletekból magyarázható. amelyeket a társasági jelleg
magával hoz. Ez nem puszta emberi bölcselkedés. puszta . szoclolóqla" .
Krisztusra való vonatkozás nélkül. Krlsztus , amikor azt akarta . hogy megváltó
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tevékenysége folytatódjék . hogy kiterjedjen térben és Id őben . és így az
egész emberiséget átfogja. akkor Egyházat akart; következésképpen föl
akarta venni az egész társadalmi test - sokszor súlyos - struktúráit ls .
éppenúgy. mint a Fiú vette magára az egyéni ember struktúráit és súlvatt.
amikor a történelmi megtestesülés által a világba lépett. Ez az Egyházban
l év ő tekintély megalapozott és hagyományos magyarázata . amely termé
szetfölötti okokból törvényes iti a fó tiszteletét. De ezek az okok hasonlók
azokhoz. amelyek a szó legtágabb értelmében vett társadalmi és politikai
tekintélyt igazolják. Valóban világos. hogy magasabb helyzeténél. kiter
jedtebb tájékozottságánál. az élvezett tanácsok sokféleségénél fogva a
tisztánlátást elev e a szerzetelöljáróról. a p üsp ökről, a pápáról kell föltételez
nünk. Ezt elismerni egyszerű szerénység. ami nagyon emberi és nagyon
realista erény. de nincs kizárv a a legbuzgóbb kereszténységból sem. Ez a
szociológiai magyarázat tehát nagyon is érvényes : de elégtelennek bizonyul
mind az egyházfók tekintélyére vonatkoz ólap az Egyházon belül, mind az
Egyház kollektív tekintélyét illetóen a vil ágban.

Arra hajlunk tehát - ez is hagyományos és magából az evangéliumból
ered -. hogy még közvetlenebbül kapcsoljuk össze az engedelmességet a
fón és a hivók tömegén át Istennel. a j e I e n I é t b e vetett hittel : . Nem
hagylak árván titeket . . ." . JÓ nektek. hogy én elmegyek .. ." .M ás Társat
adok nektek: ó hasonló lesz hozzám és megtanit rnlndarra , amit én mondtarn "
(Jn 16). I:s a Péternek mondott szó a tó partján. a feltámadás után. a Szent
Jánostól emli tett epizódban : . Legeltesd báránya imat. legeltesd [uhalrnat"
(Jn 21. 16: vö. Mt 16. 13 sk). a küldetéssel együtt. hogy .erös ttse meg
testv éreit" . A tekintély így nemcsak Jézus egyházalapitó akaratához
kapcsolódi k. hanem Krisztus Lelkének jelenlétéhez is. Az ennek a Léleknek
jelenlétébe vetett hit lényegileg különbözik ennek vagy annak a személynek
szentté nyllvánitásától. és a nem kanonizált pápák. pl. XIII. Leó. XV. Be
nedek és XI. Pius. éppúgy az üdvösség hivatalos eszközei voltak . mint
X. Szent Pius.

Félreismernénk ezt a hitet. ha csak a biztonságigény jeiét látnánk benne .
ami fölment a megkülönböztetés és a személyes felelósség nehéz
kötelessége alól . Sokkal Inkább a bizonyosság vágya. vagyis az Istennel
való autentikus vlszonyé. I:s az a tény . hogy ez a viszony egy ember vagy
egy közösség által valósul meg, és az egyik is . a másik is mindig tökéletlen .
mindig . súlyos" (amely súlyban mindegyiküknek része van a saját súlyával).
mindegyik szükséges eszköz. de magában hordja azt a kockázatot. hogy
ellenzöv é lesz. - ez a tény a hit folytonos tisztulását követeli . azét a hitét.
amely egyszerre biztos és az érzékletes megjelenést túlhaladó. Ez a
szükséges föltétel e annak. hogy igazán kimondjuk az lsten tekintélyével
való találkozásra jellemzó szót : .Ez Te vagy". még ha a fény. amelyben
kimondjuk. nem is tűnik mindig eléggé káprázatosnak. és az .I:n vagyok"
nem is elsó tekintetre világos benne .
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Ennek a hitnek tehát szüntelenül tis ztulónak és szüntelenül k ül önb öztet ő

nek kell lennie egyszerre; át kell haladnia az emberi indokokon , a rend
egyszerű szükségén és az ezért vagy azért a főért való lel kesedésen
(áthaladnia, nem elutasítania , - ez különben embertelen is lenne), hogy
elérkezzék az .ez Te vagy" felismeréséig , ami a végső igazolás, a Lélek
jelenlétében.

Az I. és II. vatikáni zsinat egyébként az Egyház hagyománya értelmében
felszólított erre a megkülönböztető hitr e, amikor különvá lasztotta azokat az
alkalmakat , mikor a pápa, kifejezetten a Lélek vezetésére hivatkozva, .ex
cathedra" nyil atkozik , és a . rendes magisztériumot" , amely mindig a Lélekre
utal, de kevésbé hivatalos és kevésbé közvet len módon . Ennek kell meq
valósulnia a kollegiális döntésekben is; végül ez van jelen a közösségek
megmozdulásaiban és az egész keresztény közösségben . Mert ott is, anélkül,
hogy ahitélmény lényegesen megváltoznék és a jelenlét elhomályosulna,
változhat a hangsúly az idők szükségletei szerint. médosu lhat az ízlés lelki
téren is , ami nincs minden összefüggés nélkül a divat titokzatos je lenségével,
-- hiszen igazságtalanok lennénk , ha ennek birodalmát csupán semmiségekre
korlát oznánk. (De még ez az utóbbi divat is nem őrizheti-e meg a Lélek
fuvall atának egy kis nyomát?)

Istennek a Szentírásban és a legmélyebb vallásos megtapasztalásban
megragadott tekintély ét csak a szeretette l való viszonyába n ismerhetjük
meg te ljesen , - a szeretetet egész ki terjedésében véve, ahol egyesül a
két parancs: lsten és a felebarát szeretete. VI. Pál pápa egyik legújabb
beszédében, az Egyház ..társasági" je ll egé rő l sz ólva, első helyen ugyan
..az alapvető fogalm at" Idézte , amely . mlndenkinek a lelkében megje lenik
az Egyház lényegére vonatkozó lag: az Egyház közösség . . : , a beszéd végén
azonban a . kolnonla" fogalmához jutott: . Szent János ma jól ismert kifeje
zése: k o i n o n i a. amely magának Istennek életében részesít bennünket
és testvérekké tesz Krisz tusban : · Társadalmi. hivatalos szerkezetében,
minden hol tsúly és az Időnként lehetséges vis szaélések ellenére, az Isteni
tek inté ly híteles fölfedezése csakis a te ljes lsten és emberek Iránti
szeretet útjá n Jön létre. Az Egyház tekintélye akkor úgy jelenik meg, mint
ennek az egység nek istenadta jele és középpontja .

CHRISTUS , 1970. január.
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