
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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"közeledik felénk ", mint a gépkocsivezető felé a kanyar; azaz m I tartunk
feltartóztathatatlanul, kikerülhetetlenül feléje. De mig a jármű Irányitója előtt

hosszú szakaszokon át csak e g y út áll nyitva, a jövő minden pillanatban nagy
számú " kijá ratot" nyit. A jövőt "alakItani" eszerint elsősorban azt jelenti, hogy
választunk nagyszámú megnyIló lehetőség között. A megejtett választás aztán
ismét új lehetőségeket nyit, másokat meg, talán véglegesen, megvalósulatlanul
hagy. A különféle l ehetőségek közti választás és döntés (s ezzel él jövő alakI
tása) különböző "mó dszerekkel" történhetik.

A j övőal akitás legfontosabb, mindenesetre leggyakoribb "módszere" a
" k e r e s z t ü I n y o m a k o d á s " " : Napról napra , évről évre próbálunk el
készülni a mindenkor i prob lémákkal és döntésekkel, anélkül , hogy hosszabb
távra tervezgetnénk vagy gondolkod nánk. A rövid távú döntések kikerülhetet
lenül előre nem látott új prob lémákat hoznak létre ; mikor ilyenek fölmerülnek,
megint csak pill anatnyi gyakorla ti megoldásokat, mintegy " ragtapaszt" kere
sünk rájuk. A j övőt Ille tő magatartásnak ez a fajtája nemcsak a magánéletben,
hanem a gazdasági és társadalm i életben, és talán mindennél inkább a politiká
ban messze a leggyakoribbnak látszik. Alkalmasint nemcsak velünk szOletett
gondol kodási restségből , hanem mindenekelőtt azért, mert nehéz, sőt lehetet
len hosszabb távra áttekinteni a j övő lehetőségeit, valószlnűségüket és kölcsö
nös összefonódásukat, és igy helyesen előre látni egy döntés következményeit.
Igy hát a szükség ből erényt csinálunk , és átengedjük magunkat bizonyos gond
talan fatalizmusnak. Úgy tűn i k , hogya jövővel való megb irkózásnak ez a prag
matikus módszere nem tart mintak épet szem előtt , mégis ki nem mondott ve
zérelvek egész sorát követi : Legyünk "realisták" , " ne teremtsünk mestersége
sen problémákat", "quieta non movere" (ami nyugton van, azt ne zavarjuk)
stb. Nem lehet nem látni benne az állandóság felé vonzódást. Ez ellen irányult
a 60-as években a forradalmi tiltakozás, ma pedig , a feltornyosuló új problé
mák láttán, az ökológi kus mozgalom.

Ez a tiltakozás a j övőal kotás második módszerével él : az é r d e k e k p o
I i t I k á j á val . A döntés vez érl ö]e itt egy meghatározott csoport érdekeinek
keresztülvitele . Ugyancsak nem próbál ja hosszabb távra előre látni a jövendó
lehetőségeit ; a legközelebbi teendőket ped ig inkább a csoport mindenkori
érdeke határozza meg. Pontosan szemügyre véve egyáltalán nincs itt szó kü
I önb öző lehetőségek közti választásró l. A döntés taktikai természetű: a küiön
féle ajánlkozó eszközök hatékonyságára vonatkozik. A jövőbe tartás igy erő

játékká válik, különféle érdekcsoportok kötélhúzásává ; saját csoportja érdeké
nek helyességét senki sem vonja kétségbe. Igy azonban a jövő végső soron a
jelenhez szegeződi k, ez a jelen pedig hamarosan múlttá válik . Bármennyire
jövőt igérőnek lássék is valam i érdek, miközben mindenáron állitjuk és ke
reszt ülvlsszük, nem marad hely a gyökeresen újnak.

* A különös képes kifejezés: .Slch-Durchwuratel n". a kolbásztöltelék átnyomásét
asszocIálja. (Ford.)
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Ezzel szemben a jövő formálásának harmadik módszere, a c é I s z e r ú
t e r v e z é s , a jövőben új lehetőségeket próbál fölfedezn l vagy felvázolnI.
Azt, ami a jövőben lehetséges és valósz ínú, szembeálHtja a kívánatossal (vagy
nagyon ls nemkívánatossal), azután pedig rákérdez az alka lmas eszközökre ,
hogy elősegrtse a kívánatosat és elh árítsa a nemkívár.atosat. Az eljárásmód
terve Itt a jövő (új) lehetőségei közti előzetes választástól függ ; a lehetőségek

fölIsmeréséhez az u t ó p I a kínál fontos segftséget. Ez az elképzelés - anél
kül, hogy a csakugyan lehetséges tekintetbe vételével terhelné magát - egy
eszményi, kívánatos világ képét vázolja fel és konkretizál ja. Eszményi jellegé
ben persze megvalósfthatatlan, következőleg nem eredményezhet célkitúzést
a jövő valóságos alakftására; de időnként arra izgatja a tervező képzeletet ,
hogy új alternatív jövőbeli lehetőségeket fedezzen fel és vegyen szemügyre.
A szándékolt célok megvalós ítására azután helyes lépéseket kell választanunk.
Mivel elkerülhetetlen, hogy ne lépjenek fel zavaró tényezők, a j övő alakrtásá
nak e módszerénél is mindig újra " keresztül kell nyomakodnunk" . Csak a há
rom módszer együttese írja le valamelyest reális módon, hogyan tartunk mi
emberek valójában [ övönk felé. De hogy ez a jövő " jobb jövő" lehet-e, az talán
elsősorban a harmadik módszer célkitúzéseltől függ.

II.

Ad-e vajon kezünkre a vég keresztény ígérete Ilyen célk itúzéseket , vagy
játszhat/a-e tal án az utópia szerepét jövendő terveinkben? Bár Jézus üzenete
és az ősegyház igehirdetése mindenestül eszkatológ ikus jellegú volt , az Új
szövetségben kevés felvilágosrtást kapunk arról , milyen is az a meghirdetett
végső Idő, és mit jelent emberi jövőnk szempontjából. Az ígéret tárgya "Isten
országa" (III. jánosi nyelven "az örök élet"), de hogy ez micsoda , az erősen

homályban marad, vagy a szöveg ismertnek tételez i föl. Mégis, bármilyen
hiányos is lsten országa ígéretének konkrét tarta lma, kiolvashatjuk a keresz
tény eszkatológia néhány általános alkotóelemét, ami közelebb vihet a kérdé
sünkre adandó felelethez. Röviden, tételszerúen megpróbáljuk összefoglalni
őket.

1. A vég keresztény igérete nem egyéni jellegü. A szokásos keresztény ige
hirdetéssel ellentétben a bibliai ígéretek és fokozatos teljesülésük már az ó
szövetségben sem a személyes túlvilági üdvösségre, hanem egy nép üdvösség
történetére vonatkoznak, kezdve a néppé válással Ábrahámnál és a szövetség
kötéssei a Sinain , végig e nép boldogsággal és boldogtalansággal tel jes tör
ténetén. Mindinkább Intézményes szerkezetében , éppen mint . ország" válik
a nép az ígéretek hordozójává. Az Újszövetség nem viszi tovább az ígéretek
sorát, Inkább végleges beteljesülésüket hirdeti : .Már közel van az lsten or
szága" (Mk 1,15). A beteljesülés azonban kl ls javrtja az Igéretet: a . nép" Immár
nem korlátozódik egy faji vagy politikai értelemben vett nemzetre, hanem (a
zsidóságnak a számúzetésben élő prófétáknál tapasztalható egyetemes klté-
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gulásán túlmenően) mindent átfogó üdvösségközösséggé válik . A keresztény
misszió már nem prozelitizmus. I:s szemmell átható/ ag mégsem egyes megmen
tettek utólagos közösségéről van szó; a beteljesedés birod alma is intézményes
szerkezetú marad. Az ember megh fvást kap, hogy .bel épjen" lsten országába
(Mt 18,3; 19,24; Mk 9,47), vannak , akik " kizárva" maradnak be lő l e (Mt 25,10-12;
Lk 13,28; 14,24). Eszerint kell , hogy az Országnak megleg yenek a szilá rdan
körülirt határai. A Jelenések könyve sem csupán úgy ábrázolja a végső álla
potot , mint a Bárány körül csoportosulók beláthatatlan számát, hanem kifeje
zetten úgy is, mint szilárdan egybeépült "várost" (Jel 21,19-22,5), ékesszóló
ellentétben az utóp isták és rajo ngók reményével , a paradicsomkert visszaállf 
tásával .

Itt azonban el kell hár ftanunk egy közel eső félreértést: Az intézményes
Országot nem azonos fthatjuk egyszerúen az Egyházzal. A másod ik vatikán i
zsinat (bár mIntha lsten népére vonatkozó egyháztan a közel járna ilyen azono
sílásh oz) az Egyházat csak mint "ennek az országnak csiráját és kezdetét"
jelöli meg a földön (LG 5); " mintegy szentsége , azaz jele és eszköze az Isten
nel való l egbensőbb egyesülésnek és az egész emberis ég egységének" (LG 1)
- és igy egy olyan betel jesedésnek, amely szétrepeszt minden egyházi határt .

2. Semmiféle emberi nagyságrend nem mérhető a végső Idők valóságához.
Ha már az Egyházat sem tehetjük egyszerúen lsten országával egyen lővé ,

mennyivel inkább érvényes ez minden más földi közösségre vagy valóságra !
Bár az Igéret intézményes birodalomról és szilárdan megépített városról szól ,
de ez a birodalom nem politikai vagy jogi szerkezetú, és a város nem alulról
épül meg : "a mennyből száll alá" (Jel 21,10). Az Ország "jön" (Mk 11,10; Lk
17,20; Mt 6,10), " közel van" (Mt 3,2; 4,17; 10,7; Lk 10,11; 21,21), nem mi hozzuk
el vagy közeledünk hozzá. Annyira nincsen történelmi növekedés az Ország
irányában, vagy akár csak folyamatos átmenet e világról a végső idők felé,
hogy lsten uralmának eljövetelét inkább történelmi és kozmikus katasztrófa
fogja jelezni (Lk 21,9-10.25-28 párh.; 2Pét 3,10). Az újszövetségi kijel entések
ben esetleg még fölmerülő apokaliptikus elképzeléseket pedig az a kijelentés
szorftj a mederbe, hogy az Ország eljövetele kiszámíthatatl an, észrevehetetlen
(Lk 17,20), úgy jön el, "mint éjjel a tolvaj" (Mt 24,43-44; Hesz 5,2; 2Pét 3,10)
és .mlnt a terhesre a szülés fájdalmai" (Hesz 5,3). Az isteni intézkedés szu
verénitásáról van itt szó, amelyre "még a Fiú" sincs befolyással (Mk 13,32).

lsten népének egyetemessé válása melle tt ez a másodi k újdo nság, amit
Jézusnak az lsten országáról szóló üzenete hoz. Idáig "Izrael országa " (Csel
1,6) minden teokratikus megszerkesztettségében is mindig emberi közvetltésre
is szorult, emberek múködtek közre felállftásában, ha más-más módon is, 
mint pl. a Qumran szekta elképzeléseiben csak az apokal ipti kus végső küzde
lemben való közremúködés által , vagy a farizeusok szerint az Ország eljövete
lét " lehetövé tevö" törvény tartás által. A Jézus meghirdette Ország ellenben
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saját szuverén erejéből " jön el ". Még ahol egyes hasonlatok az Ország "növe
kedéséről " szólnak is, kiemelik , hogy ez " magától" , az ember hozzájárulása
nélkül történik (Mk 4,28). Igy semmi történelm i eszmény rő l , semmi emberi fej
I őd ésröl nem lehet megmondani, " közelebb" visz-e az Országhoz; minden föld i
dolog tel jesen összemérhete tlen jövetelével.

Az evangé liumok egyetlen lényeges kijelentése az Országról éppen az, hogy
"más" , mint e világ bi rodalmal. Ezt a másságot hangsúlyozzák a cserehason
latok (m i n d e n t odaadni az Országért : Mt 13,44-46) és a nagyságrend meg
fordrtásáról szóló kijelentések (Mt 11,11; 18,1-4) meg az Ország eltérő érték
rendje (Mt 20,16). Közelebbi leí rást nem kapunk erről a másságról. De rnin
denesetre nem csupán dia lekti kus jellegú (mintha a megígért "más" csak a
meglevő tagad ása lenne), hiszen az evangéliumok sohasem mondják, hogy az
Ország erőszakos átalakulással jön el, vagy a fennálló átváltoznék az Orszáqq á,
Inkább a Pilátus előtt mondott jézusi szó áll : az ő országa " nem e világból való"
(Jn 18,36), vagyis se nem emberi fáradozás ból nő ki, se nem a földi cselekvés
törvénye it követ i.

3. A végső Idők valósága belenyúlik a Jelenbe. Az Ország, éppen ebben az
egészen-más jellegében, most már (azaz Krisztus eljövetele óta) mégis csak
" közel" van: ez az Újszövetség központi kijelentése. Közellét már pusztán filo 
zófiailag is kétfél ét jelent. Egyfe lől az Ország csak közel van, tehát még nincs
itt , még nem valósult meg, még nem változtatta meg a világot. Másfelől viszont,
minthogy valóság'gal közel van, már most befolyással van a világ folyására; az
egész evilági idő e közelség varázskörében telik. Igy hát a " konzekvens" ("még
nem") és (már most) " realizál t" eszkatológia teológiai vitája tula jdonképpen
tárgytalan ; a két kijelentés csak e g y ü t t képes visszaadni az Ország közel
létének igazságát.

Megpróbálhatjuk ezt a közellétet teológiailag elmélyíteni : Az Ország lsten
korlátlan uralm át je lenti a világon és az emberiségen. Igy lsten életének benső

titkában gyökerezik (a .bazlleol éqla" a legszorosabban hozzátartoznék a "teo
lógiai " traktátusokhoz .. .), következőleg közellétét s z e m é I yes közelség
ként kell értenünk, mint mond juk az anya közel van gyermekéhez, minden tér
és időbe li távolságon túl. Maga lsten mindig és mindenütt jelen van ; uralma
azonban, e jelen lét evil ági kihatása, csak "közel" van. Bár már most varázsába
vonja a világo t és emberiséget, de még nem határozza meg és nem avatkoz ik
be ellenállhatatlanul. Igy tekintve érthetővé válik , hogyan lehet az Ország évez
redeken keresztül mind ig egyfor mán közel: a közeli várakozásnak nincs Idő

rendi végpontja. Megfordítva: az Ország közelségétő l kapja a világ ideje ér
telmét és egész sürüségét ; a közelség nyomása mintegy összeprésell, egyszerre
távolságot tartva és közvetítve, és minden ember i cselekvés ebben a sürített
időben újfajta sürgető jelleget kap, - de mégis csak ideiglenes marad. Helye
sebben talán úgy kellene mondanunk, hogy lsten a világ i dőbeli lefolyásában
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és az emberi cselekvés ben először megteremti a kifejlődés tere t, feltartóztatva
uralmának betörését, - a szó legszorosabb értelmében vett kegyelmi határidő

ez (vö. 2Pét 3,9 és Lk 4,18-19; 3,9-17).

4. Isten közeli ural ma legyen hatékony megtérésben és hitben...Beteljese
dett az Idő, és már közel van az lsten országa . Térjetek meg, és higgyetek az
Evangéliumnak" - Igy hangzik a kegyelmi határidő teljes üzenete (Mk 1,15).
Az Ország közelsége itt és most nem forradalmi változásban vagy a világ való
ságának átalakításában válik hatékonnyá, hanem erkölcsi és vallási követel
ményben ; megvalósftandó kötelesség, nem pedig tény. Az intézményes szer
kezetű valóság Igérete az egyesnek szóló lelkiismereti felhivásban valósul meg.
Ezzel semmit sem vontunk vissza a végső keresztény Igéret alapvetden egyéni
ség fölötti jellegének t ételéből. Az Intézményes Ország és személyes megtérés
paradoxonában Inkább az a másik tényező tükröződik, ami az emberiség egész
történetére rányomja bélyegét: hogy minden társaság , Intézmény és annak tör
ténete mindig az egyesek döntésétől és cselekvésétől függ. Amennyiben az
Ország egyáltalán már most hatékonnyá válik, ez csak egyes emberek lelkIIs
mereti döntéséből történhetik. Jézus ls azzal a megbizatással válaszolja meg
tanitványal utolsó kérdését ..Izrael országának" helyreállftásáról, hogy legyenek
..tanúI Jeruzsálemben . . . és a föld határaiig" (Csel 1,6-8). Ezen a ponton már
konkrét tartalmat ls kap a vég keresztény igérete ; legalábbis fölmérhetjük ha
tását a világ valóságára.

Tartalmat kap az igéret az által , hogyamegtérés nem annyira saját bű

neinktől való elfordulás (mint még Keresztelő Jánosnál : Mt 3,2-12; Lk 3,3-17),
mint inkább odafordulás ..az Evangéliumban való hithez." Az Evangélium azon
ban maga Jézus Krisztus . Az ő léte alapozza meg az Ország közellétét; ő saját
személyében az "autobazilela" , lsten országa . Igy az evangéliumba vetett hit
a Jézus személyes követésére szóló felhivásban válik foghatóvá (Mk 1,16-20),
és a tanitványok "tanúságtétele" nemcsak a feltámadásra vonatkozik, hanem
már Jézus földi működésére is, és ezen túl világbirói visszajövetelére (Csel 10,
39-42). Jézus személyéről tehát leolvasható, hogyan kell érteni az Ország jöve
telét. Először is újból negativ értelemben: Jézus visszahúzódik (Jn 6,15) vagy
hallgatást parancsol (Mt 8,4; 9,30; 12,16; Mk 5,43; 7,36; 8,30; 9,9), ha veszély
forog fenn, hogy mint csodatevő gyógyftót vagy politikai Messiást félreértik.
Igy a hivő látómezejéböl eltűnik minden utopisztlkus álom egy jobb világról
és mindenféle gyökeres fordulatba vetett remény. Jézus még csak nem is "a
szegények ügyvédje", hanem a bűnösöké (1Jn 2,1), de csak lsten ftélőszéke

előtt; itt a földön k ö z e I van a szegényekhez és bűnösökhöz, olyan közel,
hogy egészen a kereszten elszenvedett gonosztevől halál szolidaritásáig megy
velük (Lk 23, 35-40). Szegénység, gyöngeség, balgaság, megalázkodás tehát
nyilvánvalóan az egyedüli formá ja lsten dicsősége bevilágftásának a világtör
ténelembe (vö. 1Kor 1,18-2,4; 2Kor 12,9-10 stb .), és a szegények az Ország
Igéretének kiváltságos - szinte úgy tűnik : egyedüli (Mt 19,24; Lk 6,24-26; 16,25)
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címzettjei (Mt 5,3; 11,5; Lk 4,18), anélk ül azonban, hogy maga a szegénység
jogcí met vagy fog lalót adna birtoklására. Igy bár az Országgal nem rendelkez
hetünk és még csak el sem tud juk képzelni, mégis elég világosan kira jzolódnak
a megtérés erkö lcs i köteles ségének körvon alai : Az egyes hivönek és az egész
Egyháznak magáévá kell tenn ie Jézus szolidaritását a szegényekkel és kics i
nyekkel (Mt 25,34-45), sőt maguknak is szegénnyé kell válniok. hogy befogad
hassák az Országot (Mt 5,3; Lk 6,20-25).

Igy fölmérhetjük a közeli Országnak a világ valóságára való hatását is : A
hivőnek az evangé lium i döntés normál szerint tö rténö, emberi jövőalakltásában

válik hatékonnyá. A jövőalak itás három módszerére vetett pillantással köze
lebbről ls meghat ározhatjuk ezt a hatást.

III.

A vég keresztény ígéretétől azt vártuk. hogy új célelképze lést nyújtson a
jövő t e r v e z é s é r e . De kiderül, hogy az Evangélium nem terjeszt elő mln
tát az emberi j övő re, csak gyakorlati döntési normákat. Nincs olyan jövőelkép

zelés, amit mint . kereszt énvr-t lehetne igazol ni. Ami azt is jelenti, hogya végsö
Igéret semmiképpen sem teszi föl öslegessé az ember i tervezést. Hiszen az
Ország nem mint valam i "más" jövő jön el az emberileg tervezett helyében ;
inkább itt a földön minden úgy megy tovább, . aceí Regnum non daretur" (min t
ha nem ls lenne Ország). ~s mégis átveheti a megígért Ország valami majd
nem-utópia szerepét a jövő tervezés ében : Akárcsak az utópia, sőt még jobban,
egészen-más jellegú j övőt jelöl, de nem eszményien kifestett, hanem - ellen
tétben az utóp iával - valóságos és éppen ezért mindenestül elképzelhetetlen
jövőt. Erre a valóságra szegezve pillantását, a keresztén y megtérés k r i t i 
k u s a n áll szemben az emberi tervezgetéssel. Nemcsak az eszkatológ ikus
fenntartás értelmében, amely minden terveélt mint pusztán .utotsóetöttlr ' rela
tivizál (vagyis ami nem vezet közvetlenül a végsöhöz, vö. Lk 12,16-21). hanem
úgy is, hogy pozitive aszerint értékeli őket, mennyire állnak közel a szegények
hez és kics inyekhez, amint a keresztény megtérés követe li. Igy egyfelől minden
tervcél viszonylagossá válása megteremti a szükséges távolságot az elfogulat
lan, értelmes megitéléshez; másfelő l és ezen túl az Evangélium teljesen új
értékrendjének hozzá kellene járulnia, hogy technokratikus rutin ba merevedö
világunkban több képzelöerövel gondo ljunk ki új . alternat!v célokat.

A jövő tervezésénél jobban megfelel a keresztény megtérés természetének
a z é r d e k e k p o I i t i k á j a . Igaz, e lőször úgy látszik. mind a két szó
nak kevés a keresztény tartalma. De amint vannak az Evangéliumhoz közel álló
célkitúzések, éppen úgy és még inkább közel állnak hozzá bizony os érdekek.
Nincs "érdektelen" Krisztus-követés ; maga a megtérés is önző vagy csoport
jellegú érdekektől vezet a szegények , a boldogtalanok, a béke és igazságos
ság, az lsten dicsősége iránti érdeklődés felé (Mt 5,3-18). De lehet-e az érde-
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keknek ez a fajtája . pollt lka" tárgya? Biztosan nem az érdekek hatalm i ke
resztülvltele értelmében. Hiszen ezzel megin t csak azt állftanánk, hogy lsten
Országa . megcslnálható" , és a Boldogságok kiáltvánnyá vagy harci program
má értelmeződnének át, ami talán a legalávalóbb eretnekség. Viszont megfor
dltva a keresztény megtérés felelősségre vezet először is a hittestvérért (aki
ugyanabban a " pollsz" -ban él), majd ezen túl és mindenekelőtt minden egyes
"felebarátért" (aki többnyire a polgártársam), kötelez nyilvános tanúságtételre
is, a nyilvános életben is (Mt 10,18; 24,14). De Itt sem tehetjük az Evangélium
tartaimát egyszerűen pol itikává , és teljes képtelenség bármiféle emberi poli
tikát úgy igazolni, mint ami eo ipso lsten Országának érdekelt képviselI.

A j övőal a kItás harmad ik módszere, amit az Evangélium egyedül ajánl ki
fejezetten : a k e r e s z t ü I n y o m a k o d á s . Egyetlen tanácsot ad emberi
jövőnkre, hogy ne aggódjunk (Mt 16,5-8), sőt éljünk a napnak (Mt 6,34). Jézus
kifejezetten kapcsolatba hozza ezt a tanácsot lsten országának Igéretével: •Ti
elsősorban az lsten országát és annak Igazságát keressétek, s ezeket mind
megkapjátok hozzá" (Mt 6,33). Ezzel a nkeresztülnyomakodás" alapvető átérté
kelésen esik át. Már nem az általános nemtörődömség kifejezése, és nem a
ránk törő jövő előtti gondolattalan, tanácstalan magatartásból fakad. E z a
keresztülnyomakodás Inkább egyértelmű , mindig egyforma irányvonal at követ:
a keresztény megtérés követelményeit. Az Evangélium hitére való megtérésnek
a jelenben kell megtörténnie, mert csak most tölthetjük be a szeretet új tőr

vényét. A szeretet mindig az éppen legközelebbi felé fordul ; a jövőbe vetett
pIllantásnak (bármilyen elengedhetetlen legyen is emberi világunkban) nem
szabad visszatartania ettől a tevékeny odafordulástól, különben a jövőtervezés

allbivé válik . A " keresztülnyomakodás" e fajtájának már semmi köze a problé
mák elől i meneküléshez vagy az aggodalmas konzervativizmushoz; a maga
módján szabad haladás a jövő felé . Állandóan tanúsftja, hogy a jelenlevő lsten :
Úr, és ezzel kife jezi végle ges, átfogó uralmába vetett reményét. A jelen meg
szabadul a jövőért való aggodalom nyomásától , sziv és kéz felszabadul hatá
rozott cselekvésre. Igy nézve az első páli követelés : "akinek van, mintha nem
lenne", szabaddá tesz a második számára, "kezemmel dolgozni " - hogy, mint
az efezusi levél klegészfti, "adhassak belőle a szűkölködőknek" (Ef 4,28). A
megIgért Istenországát nem lehet emberileg megalkotni, de emiatt még nem
ment fel semmiféle emberi feladat alól; Inkább új jogclmen teszi közrernűk ö

désünket a szeretet kötelességévé.

Forrás: Internat ionale Kathollsche Zeitschrift .Communlo· 9(1980), 244-252.
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