
minden egyes emberért halt meg a keresztfá n; mint feltámadt Úr mind en egyes
embert a szívébe zár, mindegyiknek keresésére indul, mindegyiket asztalához
várja . Jézusnak ez a viselkedése nem más, mint az Atyaisten végte len szere
tetének megnyilvánulása, azé az Atyáé, "aki nem akarja, hogy csa k egy is el
vesszen a kics ik közül" (Mt 18,14).

A Jézust mind ig váró ember úgy fogad ja életútját keresztező valamennyi
embertársát, mint Jézus szeretteit, akiket O maga bízott gondjaira. Ezért lesz
képes arra , hogy másokért éljen, és föltétlen szeretetre kötelezze el magát
irántuk. Tudja ugyan is, hogy ha az embertárs néha el is hagy, meg is csal, Jé
zus f e I t é t I e n ü I hűséges , és - miután ezer formá ban jött hozzánk, kérve
várva szeretetünket - el jön végül is mint Vőlegény, hogy bevezessen örök me
nyegzőjére (Mt 25,1-10).

Akik igazán "reménykedve várják" Jézusnak ilyen eljövetelét, azoknak égő

mécses lesz a szíve . Szivük szeretetlángja világít a világ hosszú éjsza kájában,
és meleget terjeszt maga körül , egészen addig, amíg el nem jő a Vőlegény,

az egyes ember számára a halál óráján , az embe riség számára a világtörténe
lem végén . Akkor O ránk talál , és mi is rátalálunk, és együtt megyünk be Urunk
örömébe (Mt 25,21).

Természetesen csak az olyan ember élete lesz ilyen Jézus-várás, aki igazán,
személyesen szereti Jézust, Urunkat, testvérünket, megváltónkat. Ha Jézus lesz
számunkra a minden barátnál jobban szeretett legbensőbb barát , akkor fogj uk
úgy várni őt , mint a gyermek szüleit, min t a szerelmes szerelmesét, mint a tél
ben didergő ember a tavaszt , mint az éjsza ka sötétségé ben szorongó ember
a hajnalt. Akkor fogunk mi is teljes szívből így imádkozni: "Marana tha! Jöjj
el, Uram Jézus!" (1Kor 16,22; Jel 22,20.)

Kereszty Rókus

ESZKATOLÓGIA 105 KEREsZTIONY IOLET

Az eszkatológiával szemben elfoglalt magatartás mindig érzékeny hőmérője

volt a hiteles keresz ténységnek. Ma külön ösképpen is fenyeget az eszkatológi
kus remény eltorzulása. Pedig ennek a reménynek a megértésén és megélésén
múlik életünk egyensúlya. Vegyünk szemre két alapvető , egymással ellentétes
előjelű kísértést. E két vég let egyiké re alkati lag vagy történelmi helyzetünk
folytán mindannyian haj lamosak vagyunk.

Sokan megc sömörlöttek a világ látszólag megválthatatlan gonoszságától,
és a körülöttük dúló tülekedésből bensőséges "privát" vallásosságba menekül
nek. Felfedezik, hogy Krisztus ott él a lel kük mélyén. A rá való figyelésre, a
vele való "társalkodásra", jelenlétének örömére összpontosítják lelkük minden
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energiáját. Úgy érzik, megtalálták azt a kincset, amelynek megvételéért érde
mes mindent eladni. Az őket körülvevő világot, amely "a Gonosz hatalma alatt
áll" (1Jn 5,19), ráhagyják sorsára. Szerintük az a társadalom, amely pl. az Egye
sült Államokban az anyaméhben öli meg a csírázó emberi életet, amelynek
semmi más gondja sincs , mint az anyagi javak felhalmozása és élvezete, meg
érett az ítéletre. Pusztulása csak idő kérdése. Feladtak minden reményt ennek
a társadalomnak a megjavítására. Egyetlen gondjuk, hogy ők maguk megmene
küljenek az "eljövendő harag"-tól.

Igaz, hogya megfeszftett és feltámadt Krisztus bennünk lakik. De nem elég
szik meg passzív bennlakással , nemcsak a vele való .édeskedésre" hív. Az ő

szeretete emésztő tűz, amelyet nem szabad és nem is lehet az egyén belső

szférájára korlátozni; olyan világosság, amelyet nem szabad és nem is lehet
véka alá rejteni. A bennünk lakó Krisztus arra hív , hogy azzal a szeretettel sze
ressük egymást, amellyel ő szeretett minket, úgy forrjunk egységben közős

séggé, ahogyan Ő egy az Atyával (vö. Jn 17,1-26). Ezért a szeretet, bár az egyén
lelke mélyén fogan meg, nem korlátozódhat az egyénre , hanem szükségképpen
közösséget teremt , éspedig nyitott közösséget, Ratzinger szavaival " nyílt kör"-t,
amely állandóan tágul. Hiszen Krisztus szeretete ellenségszeretet : akkor nyúlt
ki utánunk és halt meg értünk, mikor még elleniégei voltunk. Ezért a mi szere
tetünknek is át kell ölelnie minden embert, az egész társadalmat, amelyben
élünk. Krisztus megígérte nekünk, hogy a Szentlélek által nagyobb műveket

fogunk véghezvinni, mint ő maga földi életében, a Szentlélek elküldése előtt:

a tanftványok szeretete révén az ellenségből lsten barátja lesz, az elvetés re
megérett bűnösökból lsten házanépe. Lassan, egyenként, bűntől és gyengeség
től kikezdve, szinte észrevétlenül, mégis újra meg újra létrejön, növekszik a
Krisztus szeretetétől megváltottak közössége , az Egyház. Ez az egyházi közös
ség és a benne ható szeretet valósága adja meg reménységünk reális , a hitben
megtapasztalható alapját. Megtapasztaljuk, hogy Krisztus szeretete mindennél
erősebb: mindenható isteni erő, amely újjáteremti az embert és az emberi kö
zösséget. Ezért a világtól menekülő vallásosságnak csak részben van igaza.
Valóban mindenek kezdete a bensőséges lelkiélet: a bennünk élő Krisztus min
den kincsünk. De nem vonulhatunk belső emigrációba, hiszen Krisztus szere
tete sürget minket, hogyelinduljunk embertársaink felé. Görömbei András sza
vaival, "ha tenyérnyivé zsugorodott a cselekvés tere, azon a tenyérnyi helyen
kell cselekednünk" .. Ha jelentéktelennek látszik is társadalmi szerepünk, mégis,
az öreg Déry Tibor kifejezésével élve, hatáskörünk arasznyi kertjét nekünk kell
megművelnünk.

Igaz ugyan, hogya keresztény életében a minden tevékenységet átjáró sze
retet a legfontosabb, mivel a szeretetben már birtokolja azt a Krisztust, akinek

••Költő a fekete aszály évad/án. Vázlat Buda Ferencről" Alföld (34) 1983, 7. szám,
öl. o. Ha egy nem-keresztény költő Igy beszél, mennyivel kevésbé van Joga a keresz
ténynekarra, hogy hátat forditson a társadalomnaki
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nyilvánvaló eljövetelét várja . Mégsem csak a szeretet lényeges, hanem cselek
vésünk tartalma is ; nemcsak a mot ivum, a m i é r t tesszük, hanem az is, a m i t
teszünk . Ehhez kapcsolódik a másik nagy kísértés, a bensőségbe húzódó " pri
vát" vallásosság ellentéte : annyira lényegesnek tartja az ember társadalom
és kultúraalakító tevékenységét, mintha ezzel közvetlenül lsten országát épí
tené. Ennek az írányzatnak egyik válfaja a " felszabadítás (Ilberácló) teológiájá"
ban fogalmazódott meg. Képvíselő i elsősorban dél- és középamerikai teológu
sok, akik a gazdasági és társadalmi elnyomás embert romboló és búnt sz ül ő

hatását saját hazájukban tapasztalták meg. Abból a teológíai igazságból indul
nak ki, hogya bún nemcsak az ember szívében rejtőző és egyedi tettekben
megnyilvánuló valóság , hanem gazdasági , társadalmi és politikai struktúrákban
objektiválódik. Tudomásul kell vennünk - mondják -, hogy nemcsak búnös
tettek, hanem búnös intézmények is vannak, amelyekben a bún megtestesül és
állandósul : eltorzítja , önmagától elidegeníti az embert, lehetetlenné teszi a
szabad , emberhez méltó élet kialakítását. Minthogy a bún több, mint az egyéni
tettek összessége, a megváltást sem szabad pusztán az egyéni lelkiélet síkján
keresnünk. Az üdvözítés munkája nem korlátozódhat arra , hogy az egyének
lelkét megmentsük. A kereszténynek arra is kell törekednie, hogy megváltoz
tassa a búnös, embertelenné torz ító gazdasági, társadalmi és politikai struktúrá
kat. Ezért a keresztény bázisközösségek sem szúk íthetik le munkájukat pusztán
lelki tevékenységre, mint pl. közös imádságra és elmélkedésre: a gazdasági
társadalmi átalakulás motorjává kell válniok. Szélsőséges képviselőiben ez az
irány nem különböztet világosan az lsten országa és az emberi haladás célja
között. A hangsú ly az anyagi és szellem i nyomor megszüntetésére, az anyagi
és szellemi javak igazságos elosztására, a társadalom forradalmi átalakítására
tolódik. Az igehirdetés ennek a harcnak programjává és rnódszertanává szúkül.

Igaz, hogya bún intézményekben, struktúrákban objektiválódik, azaz egyéne
ken túli állandó hatóerővé válik. PI. a legtöbb dél- és középamerikai államban
olyan gazdasági, társadalm i és politikai helyzet van, amely a társadalom nagy
részét embertelen életkörülménynek között tart ja, mintegy " kitermeli " a gyúlö
letet, az állandó véron tást, a polgárháborút. Az is igaz, hogya kereszténynek
minden erejével és találékonyságával törekednie kell egy igazságosabb társa
dalmi rend létrehozására. De a legfejlettebb és legigazságosabb társadalom
sem azonos lsten országával. Továbbá ha ennek a fejlett társadalomnak a tag
jait nem a szeretet, hanem a közömbösség vagy az önzés mozgatja, a legigaz
ságosabb intézmény légköre is embertelenné válhat. Minden újszülött lsten
kegyelme nélkül és bűnre hajlamosnak születik. Ezért az Egyháznak minden
gyermeket, minden nemzedéket újra meg újra meg kell szentelnie, e g y é n i ,
belső megújulásra vezetnie. Különben az egyén a legjobb intézményekkel is
vissza fog élni , sőt csakhamar saját búnei szerint el is fogja torzítani. Igy mind
az egyén lelkének a megszentelése, mind a társadalmi formák megjavítása
állandó és szükségképpen befejezetlen feladat, amelyet mindig csak töredéke
sen tudunk elvégezn i, és minden korban újra kell kezdenünk.
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Egy másik fogyatékossága a felszabad ítás teológiájának, hogy nem hang
súlyozza: a búnt megtestesftő struktúrák nemcsak búnre vezethetnek, hanem
a Krisztus keresztjében való részesedéshez is, amelyből élet és megszentelő

dés fakad akkor is, ha a búnös struktúrát nem tudjuk megváltoztatni. Azt, aki
szereti Istent, semmilyen búnös társadalm i rend sem választhat ja el Kr isztustól.
Összetörheti, keresztre feszítheti, de sohasem kényszerítheti a bún elkövetésé
re. Sőt végső fokon mindez javára válik , eszközzé ahhoz, hogy Krisztussal egyre
mélyebben egyesüljön.

Egy másik form ája annak a kísértésnek, hogy az ember evil ági tevékeny
ségét az lsten országának építésé ve l azonositsuk, a "Secular City" , az "evilági
város" teológiája. Leghalásosabban Harvey Cox fogalmazta meg hasonló címú
könyvében . Eszerint a kulturá lis halad ás és civilizációs munka , az evilági város
építése jelenti az lsten országának megvalósítását. Míg a felszabadftás teoló
giájában az embert önmagától elidegen ítő struktúrák megváltoztatásán van a
hangsúly, itt inkább a civilizáció és kultúra fejlesztésén .

Igaz, hogy az emberi haladás jelentős tényező az lsten országa előkészíté

sében, de nem okozza annak lét rejöttét. A társadalm i együttél és és együttmú
ködés egyre fej lettebb formái, a múvészetek és tudományok művelése a terem
tés elején kapott isten i parancsot valós ítja meg : az ember hajtsa uralma alá
a földet, legyen sáfára, sőt továbbfejlesztője a teremtés művének és ebben a
történeti fej lődésben valósítsa meg az emberi természet egész gazdagságát
(vö. Gaudium et spes 35). Az így növekvő "új emberi család közössége" a
II. Vatikáni Zsinat szerint "némiképp már sejteti az eljövendő világ körvonalait "
(GS 39).

Ennek az előkészítésnek a végső eszkato lógikus valósághoz való viszonyát
a Zsinat az Eukarisztia szerkezetével illusztrálja (GS 38). Az eukarisztikus áldo
zat bemutatásához szükség van az ember előkészítő munkájára. A kenyér és
a bor az ember evilági munkájának, gazdaság i és társadaim i együttmű ködést

teremtő tevékenységének a gyümölcse. A kenyérben és a borban tehát nem
a puszta "vad természetet " , de nem is közvetlen ül önmagunkat, hanem a " meg
múvelt természet" gyümölcsét, mint önmagunk és az emberi munka jelképét
visszük az oltárhoz. Mindez azonban csak előkészítés : csak az anyagot szolgál
tatja az áldozathoz. Azt az áldozatot, amely Istennek igazán kedves, mi nem
tudju k előteremteni. Az Ige teremtő szavára van szükség ahhoz, hogya kenyér
ből és borból Krisztus Teste és Vére, az Újszövetség tök életes áldozata legyen.
Az Újszövetség áldozata nem pusztán az emberi munka gyümölc se. A kierke 
gaardi kifejezést ide alkalmazva, "végtelen minőség i különbs ég" van az oltár
hoz vitt kenyér és bor és Krisztus szentségi Teste és Vére között. Hasonlókép
pen végtelen mi nőségi különbség van az ember civilizációt és kultúrát teremtő

tevékenysége és az eljövendő lsten országa között, ahol .Jsten lesz minden
mlnden ben", ahol mintegy az eukariszt ikus színek kite rjeszté seként az egész
teremtés lsten d icsőségét fog ja tükrözni a feltámadásban "átlelkesült " ember
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számára. De amint Krisztus Testének és Vérének jelenvalóvá tételéhez szűk

séges az ember által létrehozott kenyér és bor, ugyanf gy a mennyei Jeruzsá
lem létrejölléhez is szükséges az "evilági város" , az emberi kultúra és civili
záció létrejötte.

Ennek a végtelen minőségi különbségnek a tudatos ítása igen lényeges a
keresztény élet szempontjából. Egyrészt ebből következik, hogy a keresztény
nek mint kereszténynek szfvügye az emberi kultúra és civilizáció, és tőle tel
hetően ő is részt akar venni a tudományok és művészetek embert szolgáló
művelésében: Nem véletlen , hogy bárhol vesse meg lábát az Egyház, a temp
lom feláll ítása után azonnal hozzálát az iskolák és kórházak épitéséhez. Ez is
küldetés ének része. Másrészt a kereszt ény tudja, hogy az Ország lsten ingyen
ajándéka, és nem az emberi munka gyümölcse. Ez a tudat felszabadulttá, a
szó pozitfv értel mében " játékossá" tehetné az emberi kultúrmunkát. Hiszen
mindaz , amit az ember ebben az életben alkot, játék az " igazi"-hoz képest.
Persze ahhoz, hogy az " igazl"-t megkapja, szépen , komolya n kell játszania.
Tartsa meg a játékszabályokat, feledkezzék el önmagáról, egész szfvvel vesse
be magát munkájába. Csak el ne felejtse, hogya legkomolyabb tud ományos
kutatás , a legzseniális abb művészi alkotás is játék: bármennyire is eredményes
és újat teremtő, még mindig csak szárnypróbálgatás, még mind ig nem az "iga
zi" , a "végleges". Ha erre gondol , minden sikere ellenére is gyermek marad ,
a nagyképűség és fontoskodás szelleme nem fogja merewé, koravénné tenni.
A gyermek sohasem képzeli azt, hogy az épftőkockákból felépftell ház az " iga
zi " . Tudja jó l, hogy igazi ollhonát nem ő épf ti fel, hanem szüleltö l kapj a aján
dékba . Játéka leköti , e lbűvöli , de nem úgy, hogy belebetegedjék. A játé kos
magatartás tehát nem jelen t középszerű elkö telezellséget, langymeleg érdek
lódést a világ fejlődése iránt, mintha az erény a közömbösség és a szenvedé
lyes odaad ás számtani középértéke lenne. Az igazi erény a valóságos helyzet
nek megfelelő elkötelezellség, amely Teilhard de Chardin szerint egyszerre
jelent szenvedélyes odaadást és lemondani kész szabadságot az evilági munká
val szemben . A gyermek szenvedélyesen játsz ik, de mihelyt anyja vacsorához
hfvja, mihelyt megcsapja orrát a finom ételek szaga, abbahagyja a játékot és
asztalhoz ül. Hasonlóképpen a keresztény is tel jes energiabevetéssel dolgozik
az evilági város építésén, de kész arra , hogy Ura hívását kövesse, ha eljön az
örök élet lakomá jának ideje.

Felvázoltuk az eszkatológikus remény két torzulási formáját, és rögzftellük
a keresztény magatart ás néhány alapvető vonását. Most próbáljunk feleletet
adni egy alapvetőbb kérdé sre: mi is az, amit várunk , amire készülünk : mi az
lsten országa? Egyetlen mondallal felelhetünk : az lsten országa a megfeszftett
és feltámadt Krisztus. C a tökéletesen megvalósult lstenországa, a tökéletes
eszkatológ ikus valóság. A Fiú Szentlélektől átlelkesftett emberségében egészen

• A tudomány fejl ődése nem szolgálja automatikusan az embert: a nukleáris energia ,
a genetikus manipuláció el ls puszt lthatla .
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alá van vetve az Atyának : embersége az Atya szeretetének és életének töké
letes kifejezőjévé válik számunkra. Amennyiben ez a Krisztus a Lélekben ben
nünk lakik, annyiban lsten országa már közöttünk élő és hat6 val6ság. Amennyi
ben azonban a bennünk élő és ható Krisztusnak még ellenállunk, akarva vagy
akaratunk ellenére, amennyiben még nem alakItotta át testünket az O meg
dicsőült testének hasonlatosságára, és megdicsőült testünk mintájára még nem
alakította át az anyagi világot, egyszóval amíg Krisztus által lsten még nem
minden mindenben, annyiban még várjuk az eszkatológia beteljesedését. Mindez
azonban még túlságosan elvont teol6giai zsargon . Próbáljuk meg ezt a teológiai
valóságot élményközelbe hozni, leford ítani az emberi egzisztenc ia nyelvére.

Minden emberi élmény mélyén olyan várakozás feszül , amely belső dina
mizmusával az eszkatológiára irányul és csak abban teljesedhet ki. Gabriel
Marcel szavaival minden igazi szeretet azt kívánja, hogy a szeretett lény örökké
éljen . Minden igazi öröm, mondja Nietzsche , "mély, mély örökkévalóságot akar" .
Minden önmagát k özlő ember arra vágyik , hogy a test torzítása nélkül, egészen
á ttetsző en mutathassa meg szívét-lelkét a szeretett lénynek . Minden igazság
talanul szenvedő arról álmodik, hogy egyszer végre maradéktalanul győzzön

az igazság. Mindenki, aki komolyan dolgozik a társadalom jobbításán, az ideális
társadalmi jövő, a "jobb kor" bűvöletében él. I:letünk első felében könnyen
azonosíljuk a tel jesre , az igazira, az örökkévalóra törő vágyainkat evilági él
ménytárgyakkal, azaz bálványokat faragunk. Bálványozzuk szerelmünket, ideali
záljuk barátainkat, hiszünk az evilági ideális társadalom megvalós ítható
ságában. Dacolunk az elmúlással, a dolgok véges, romlandó voltával. Az "em
berélet útjának felén" aztán kiderül, hogy ez a nézőpont Irreális. K önny ű ekkor
cinikussá válni, feladni minden ideált , és csak a lassan fogyó napok élvezetére
adni magunkat. De ha megtesszük, akkor legalábbis az elején sejteni fogjuk,
hogy éppen azt sikerült kiirtani önmagunkból, ami val6jában emberré tesz : a
reményt, az ideálisnak, az egésznek, a teljes jónak, a teljes igaznak a reményét.
Más embert ugyanezek a csalódások megnyitnak a keresztény remény befoga
dására. Felismeri, hogy az "Isten országa" nemcsak teológiai szakkifejezés,
hanem saját legmélyebb vágyainak beteljesedése. Megérti, hogy csak Krisztus
tud megmenteni minden tiszta emberi szeretetet az örökkévalóság számára.
Pilinszky szavaival:

A szeretett lény a szeretö lélek számára: abszolút érték, örök és halhatatlan.
De a szeretet, épp mivel érték, és épp mivel tisztán látó , először fogja föl
Igazán a másik, és ezzel mindannyiunk veszendöségét, földi halandóságát is.

Ebben az összefüggésben érthető csak Igazán Jézus kinyilatkoztatásának
súlya , amikoris arról beszél, hogy az Emberfia azért jött a világra, hogy rneq
keresse, ami elveszett.

Mert ez az igéret nemcsak az egyes bűnösökre vonatkozik, hanem éppen
a szeretet eleve való egyetemességével mindarra, ami mindannyiunkban elve
szett. A szeretet eleve isteni, tragikus boldogsága számára valóban lsten szá
jából hangozhatott csak el a .kiegészités· . Hogy ez a megváltott öröm és rneq
váltott szeretet mit ls jelenthet, földi sziv azt valóságában föl nem foghatja .
(Szög és olaj, Vigilia : Budapest, 1982,336. o.)
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Ha a társadalmat építi, már nem önmagától, hanem Is ten től várja a tökéletes
várost, a vőlegénye számára felékesrtett égi Jeruzsálemet. Még a léleknek
ellenálló és lassan halálba hajló teste sem tölti el kétség beeséssel: várja a
föltámadást, mikor az ő teste is Krisztus lelki testéhez hasonlóan a szeretet
tökéletes kifejezőjévé válik. Már nem földi valóságokban remél, de éppen ezért
a földi valóságok a teljes, az igazi, az eszkatológikus valóság hírnökeivé válnak
számára.

Vajjon mikor érik meg az emberiség az lsten országának végleges eljöve
telére? Nem időpontot kérdezünk, hiszen Krisztus az időpontra vonatkozólag
teljes bizonytalanságban akart hagyni bennünket : az állandó várakozás, az állan
dó radikális ..létbizonytalanság" a keresztény élet lényeges tartozéka. Inkább
a végleges eljövetel f e I t é t e I e i t kutatjuk. Congar kifejti, hogy az emberi
ségnek el kell érnie egy bizonyos fejlődési fokot ahhoz, hogy lsten betetőzze

és véglegesítse múvét. Egy gyermeket nem lehet érvényesen pappá szentelni,
mert hiányzik a szükséges pszichológiai érettsége; ugyanakkor egy fiatalember
pszichológiai érettsége csupán egyik feltétele, de nem oka pappászentelésé
nek. Hasonlóképpen egy fejletlen emberi kultúra és civilizáció, egy fejletlen
emberi társadalom még nem bontakoztatta ki mindazt a gazdagságot, amit
lsten az ember teremtésében eltervezett. Igy egy bizonyos fokú emberi haladás
egyik feltétele, de nem oka az Ország végleges eljövetelének. Azt viszont nem
tudhatjuk, milyen fokú haladást tart lsten elégségesnek ahhoz, hogy múvét be
fejezze. Ezért a történelem lezárása , Krisztus második, végleges eljövetele
bármelyik napon esedékes lehet.

Azt azonban tudjuk a kinyilatkoztatásból, hogy a civilizáció és kultúra ha
ladásánál végtelenül fontosabb a tiszta szeretet ..felhalmozódása" az Egyház
ban és az ettől erősödő vágyakozó imádság. Az Ország eljövetele ki nem érde
melhető kegyelem. De amint a Messiást az lsten kegyelméből ..kegyelemmel
teljes" Szúz imája vonzotta le először a földre, úgy reméljük, hogy második,
dicsőséges eljővetelét is megelőzi az lsten kegyelméből kapott tiszta vágya
kozás imája . Azért jön majd, mert meghallgatta a Lélek és a menyasszony imá
ját: ..Jöjj el, Úr Jézus!" (Jel 22,17.20.)

Ennek a vágyódó imának a ..begyakorlása" terjedjen ki egész életünkre.
Láttuk, hogya megfeszrtett és feltámadt Krisztus valóságosan, a hitben felfog
hatóan bennünk él és múködik, de jelenlétének és múködésének akarva-akarat
lanul (a halandó test nehézségi ereje miatt) még ellenállunk. Ezért kérjük min
dennap: ..Jöjjön el a Te uraimadi Nemcsak a történelem végén, nyilvánvalóan,
a testben és az egész univerzumban, hanem ma és holnap mibennünk, az egy
házi közösségben és az egyénben. Vedd át az uralmat egészen értelmünk, aka
ratunk, érzelmeink és cselekedeteink felett. Hadd valósítsuk meg önmagunk
ban és közösségeinkben a Te akaratodat, a szeretet rendjét. Hadd fedezze fel
a világ , hogy az lsten országa már valóban közöttünk van."
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Igy válik kötelességeink elvégzése, a mindennapok egész szivvel való el·
fogadása, a szeretet követelményeinek megvalósítása az lsten országa eljöve
telének eszközévé és jeiévé. A Szentlélek erejében már bennünk múködó Krisz
tus a legbiztosabb záloga nyilvánvaló és végleges eljövetelének.

Peter Henrici

VI:GSO (GI:RET I:S EMBERI JöVO

A közeli parúzl át szemlélve Szent Pál két, látszólag ellenkező magatartás i
szabályt ad. Egyfelől a korintusi levélben a világtól való elszakadást ajánlja :
"Az Idő rövid. Azért akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sir,
mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol , mintha meg sem
tartaná, s aki felhaszn álja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a
világ elmúlik" (1Kor 7,29-31). Másfelől viszont, és még ezt megelőzőleg , a tesz
szalonikaiakhoz Irt levelekben a mindennapokban való tevékeny részvételre
int: "Becsületbeli kötelességnek tartsátok, hogy békességben éllek, a magatok
dolgával törődtök, s a két kezetekkel dolgoztok, ahogya lelketekre kötöttük.
Akkor a kivülállókból tiszteletet vált ki életetek, és nem szorultok rá senkire "
(nesz 4,11-12) - és: "Már amikor nálatok voltunk meghagytuk nektek, hogy
aki nem akar dolgozni, ne is egyék" (2Tesz 3,10).

Máig végigvonul a keresztény életen az e szövegekben először kifejeződő

feszültség a világtól való eszkatológikus távolság és a világ munkájába való 
éppúgy eszkatológikusan megalapozott - bevetés között. Az utóbbi évtizedek
teológiai vitáiban úgy jelentkezett, mint feszültség az Itéletet hangsúlyozó, eg
zisztenciális, egyéni eszkatológia és az üdvösségtörténeti eszkatológia között ;
utóbbi az e világba is már betörő üdvösség gyakorlati életformáló jellegét
emelte kl. Nem lehet itt feladatunk közvetlteni vagy dönteni e teológiai irányok
között. Az idézett páli szövegek értelmében inkább azt szeretnénk kérdezni :
milyen befolyással van a végső Igéret arra, amit a keresztény naponta tesz
vagy elhagy, miközben ezzel - mint minden ember - jól-rosszul részt vesz a
világ sorsában és alakitja saját jövőjét. Jövőjén itt nem személyes , túlvilági
üdvösségét értjük: az itteni Időre vonatkozik, amelyben szolidáris embertársai
nak jövőjével, a társadaloméval, ahol él és amelyet formálni segit. De hogyan
alakitja jövőjét az ember? Van-e a végső keresztény Igéretnek valami mon
danivalőja e jövőhöz, és mi az? Hogyan csapódik le hozzájárulása a keresz
tény ember jövőalakltó tevékenységében? Igy kell hangoznlok a kérdéseknek,
amelyek a keresett válaszhoz elvezethetnek.

I.
A jövő nem adottság . A [övö nyitott lehetőségek legyezője számunkra, köz ü

lük egyet döntésünkkel és cselekvésünkkel megvalósuláshoz segItünk. A jövő
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