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„TE”, VAGYIS A BARÁTSÁG
(1997)*
Jean-Baptiste Massillon szavai („Dieu seul est grand, mes frères”) harsantak fel elsőként
határozott hangon a nagy csarnokban a rimini Vásárvárosban. Ez adta meg az alaphangot
minden bevezetés nélkül abban az évben a lelkigyakorlathoz. Don Giussani arra választotta ki
ezt az idézetet, hogy ebből induljon ki a „Másik” nagy témájának kifejtésében a számos
résztvevő előtt („Te vagyis a barátság”). Nehéz hónapokon volt túl, egészsége megromlott,
számára is szokatlan volt emberileg ez a helyzet: a betegség és a múló idő nyomása nehezedett
rá. „Kirobbant bennem az öregség” – vallotta be néhány ismerősének.1 A fizikai korlátok nap
mint nap szembesítették a gondolattal, hogy a dolgok elmúlnak, leáldoznak, véget érnek. Ám
ahelyett, hogy visszavonult, beletörődött volna, vagy csak tűrte volna mindezt, ellentámadásba
lendült. Túllépett a látszaton és arra vállalkozott, hogy értelme révén tovább kutassa a már
ismert igazságot, amelyet még jobban fel kell fedezni bensőséges mélységében. A gondolkodás
időszaka volt ez, tele megérzésekkel, reflexiókkal, kritikus elemzésekkel, amelyeknek igyekezett
befejezett formát adni annak a „gondolatmenetnek a továbbfejlesztésében”, amely éppen a
Fraternitásnak tartott elmélkedésekben csúcsosodott ki.
Ő maga úgy tartotta, hogy abban az évben a lelkigyakorlat két elmélkedése „valódi isteni
megvilágosodás” volt abban az értelemben, hogy megmutatták, milyen egy ember öntudata a
Nagy Jelenlét előtt – mint ezt az itt következő oldalak is illusztrálják.
A hit tapasztalata tartalmának elmélyítése szorosan összekapcsolódott nála a modern,
kortárs intellektuális kontextus tanulmányozásával. Összevetette a hit tapasztalatát azzal a
mentalitással, amely korunkat meghatározza és amellyel számolnia kell a ma emberének. „Az
emberiség történelme tanulmányozásának” nála az volt a célja, hogy megmutassa benne a lét
végső pozitivitását: erre hívta fel 2004-ben, utolsó üzenetében don Giussani a Fraternitás
tagjait, a barátait. Ő ezt a feladatot vállalta magára és erről tett tanúbizonyságot azokban a
művekben, amelyekben ízekre szedte a modern racionalizmust, a nihilizmust, az „énről” és az
ember szabadságáról vallott felfogásokat.
Don Giussani minden beszédére és hozzászólására alaposan felkészült: jegyzeteket készített,
vázlatot írt, idézeteket gyűjtött kis cédulákra. Azután, amikor megszólalt, „megalkotta” a
beszédet szinte ott a helyszínen, a közlés szándékának lendületével és magával ragadta a
hallgatóságát. Az 1997-es lelkigyakorlattól kezdve megváltozott a helyzet. Attól tartva, hogy
fizikai korlátai, akár a beszéde is megnehezítik mondandója megértését, arra indította, hogy
egy számára új kommunikációs megoldást alkalmazzanak, amit a technika lehetővé tett. A két
fő előadást ezért néhány nappal korábban felvételen rögzítették, kevés személy jelenlétében. Ezt
vetítették ki aztán nagy képernyőkre azokban a csarnokokban, ahol a lelkigyakorlat résztvevői
egybegyűltek. A formai változás a lényeget nem módosította, és az „élő” előadás élménye nem
sínylette ezt meg. Don Giussani ezekben a napokban maga is ott volt Riminiben, ő is
meghallgatta az előadásokat egy teremben a színpad mögött, részt vett a megbeszéléseken, és
személyesen válaszolt a kérdésekre.
Ettől a pillanattól kezdve ez az új kommunikációs megoldás gondviselésszerűnek bizonyult.
A rákövetkező hónapokban és években a videófelvételek és élő kapcsolások lehetővé tették don
Giussani számára, hogy felszólaljon a mozgalom számos összejövetelén, közvetlenül követhesse
a mozgalom életét, és így helyettesítette a fizikai jelenlétét. „Kirohanásai”, ahogy ő nevezte
őket, megérintették a hallgatóság lelkét, és a közös út mérföldköveivé váltak, amelyet együtt járt
barátaival, „azokkal is, akiket kevéssé ismerek, vagy egyáltalán nem is ismerek, de mégis közel
érzek magamhoz”.
* A CL Fraternitásának lelkigyakorlata, 1997. május 16–18., Rimini.
Vö. A. Savorana, Vita di don Giussani, Bur, Milano 2014, 975. o.

1

2

Bevezetés
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„Dieu seul est grand, mes frères”: Egyedül Isten nagy, testvéreim. A híres prédikátor, JeanBaptiste Massillon ezekkel a szavakkal kezdte a Napkirály gyászbeszédét a Notre-Dame
székesegyházban.
XIV. Lajos francia király halála adja meg a jelet egy olyan korszak számára, amelyben az
emberi értelem teljesen ki akarja szorítani az Isten emberrel kapcsolatos ténykedését, minden
tekintetben. Ezért az Egyház, amely az ember élettapasztalatában ennek a fénynek az őrizője
volt, kényszerűségből elsáncolta magát a lelkipásztorkodásba, védelmezte a nép erkölcseit és
magától értetődőnek tekintette a hívők körében a dogmák tartalmi részét. Ezáltal senki sem
védte és senki sem táplálta Isten népének hitét, noha a kulturális tevékenységen keresztül
mélyülhet el egy nép élete, ezáltal válhat termékennyé, a nyugati civilizációt felépítő keresztény
hagyomány irányában vagy éppen azzal szemben.
Mi olyanok vagyunk, mintha az élő, az ember számára kinyilatkozatott Isten elleni
racionalista lázadás végső következményeit viselnénk. „Az élő Isten” – Jézus nevezi őt így,
hiszen Isten az, aki felfedte magát az emberek előtt – Isten belépett a történelembe.
Ezért azt kell kérnünk mennyei Atyánktól, hogy mélyítse el bennünk a hit tudatosságát: „Ki
vagy Te, Uram, az én számomra, a mi számunkra, az emberek egész világa számára?”. Ez egy
olyan lépés, amelynek megtételekor reméljük az ő segítségét, hogy úrrá legyünk szívünk
szárazságán, amelyet a közgondolkodás okoz bennünk.
Amikor erre igyekszem reflektálni, a gondolataimat két téma köré szeretném csoportosítani.
Az elsőt ebben a kérdésben lehet összefoglalni: kicsoda az Isten az ember számára? „Isten
minden mindenben”, mondja Szent Pál (1Kor 15,28). Vajon melyikünk él folyamatosan abban
a tudatban, hogy „Isten minden mindenben”? Mit jelent ez?
A második téma pedig a következő: hogyan ismerhetjük meg őt így? Jézus azt mondta erről:
„Senki nem ismerheti az Atyát, csak a Fiú” (Lk 10,22). Akkor érthető, hogy a Kolosszeieknek
írt levél harmadik fejezetében, a 11. versben, miért mondja Szent Pál: „Krisztus minden
mindenkiben”.
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„ISTEN MINDEN MINDENBEN”
1. Egy új kiindulási pont: az ontológia
Ennek az első elmélkedésnek a témája Szent Pálnak ez a mondata: „Isten minden mindenben”.2
Milosz a Miguel Mañarában ezt adja a főhős szájába: „Egyedül ő létezik”.3
„Nincsen itt maradandó hazánk”4 – fogalmaz Szent Pál a Zsidókhoz írt levélben. Nem
maradandó tehát ez a létezés sem bennem, sem az emberi társadalomban úgy, ahogyan
megjelenik előttünk, az életnek abban a folyamatában, amit az emberek drámai együttélése
alkot és ennek társadalmi megjelenéseiben. Ez a lét átmeneti, ideiglenes csupán.
„Bámulom az eget, kezed művét, a holdat és a csillagokat, amelyeket te alkottál. Mi az
ember, hogy megemlékezel róla, az ember fia, hogy gondot viselsz reá?”5 – olvassuk a 8.
zsoltárban. Mi vagyunk a természetnek az a szédítő csúcsa, amely önmaga tudatára ébred. A
valóságban, annak kozmikus mélységében van paradox módon egy olyan pont, amely az egész
valóságot tartalmazza a tudat lehetőségének szintjén, egy megragadhatatlan pont, amelyben
minden tükröződik: az ember énje.
Szent Pál mondata emlékezetünkbe idézi Sirák fia könyvének egy hasonló passzusát: „Hadd
emlékezzem meg az Úr műveiről, hadd beszéljem el azt, amit a szememmel láttam! Az Úr szava
hozta létre a műveit […] Bölcsessége csodáit szépen elrendezte, hiszen ő öröktől fogva örökké
van. Nincs semmi hozzátenni-, sem elvennivaló […] És milyen gyönyörű minden alkotása!
Mind olyan ragyogó, mint a fényes szikra […] Sokat mondhatnánk, s még nem jutnánk végére,
de egy szó a vége, az, hogy ő a minden.”6
Ezzel az Úrral szembenézve az ember énjében szomjúság ébred Iránta. Az ember énje
szomjazik erre az Istenre, vagyis, ahogy Jézus fogalmaz, „szomjazik az örök életre”. Enélkül a
szomjúság nélkül minden homályos, sötét, érthetetlen semmiség lenne. Minél inkább ember
valaki, minél tudatosabb az énje, minél inkább hajlik önkéntelenül a szeretetre, annál inkább
érzi, hogy a végtelen nélkül minden fojtogató és elviselhetetlen volna. Az én szomjúzik az
örökkévalóra, az én kapcsolatot keres a végtelennel, vagyis egy olyan valósággal, amelynek
nincsenek korlátai. Egyedül ő van: Isten, aki minden mindenben.
„Isten minden”. Ő minden, pontosan ennek a szomjúságnak a tükrében, amely meghatározza
az ember jelenségét. Isten a létezés. Nos, mit jelent az, hogy Isten a létezés? Azt jelenti, hogy ő
minden mindenben. Ő minden. Ha Isten a létezés, mivel minden mindenben, akkor mindent,
ami létezik, Isten alkot.
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2. Két kísértés: a nihilizmus és a panteizmus
De ha Isten minden, én mi vagyok? Te ki vagy? Mi az az ember, akit szeretek? Mi a haza? Mi
a pénz? A tenger, a hegyek, a virágok, a csillagok, a föld és az égbolt akkor micsodák?
Erre a válasz nem az etikai aggodalom, hanem egy ontológia felfedezése, a valóság
ontológiájáé. A valóság a maga létezésében, a valóság úgy, ahogyan megjelenik a
tapasztalásban, vagyis az ember értelme számára, hogyan létezhet és miből áll? A valóság úgy,
ahogyan az ember előtt áll, Isten alkotása, „Istenből” áll. A Létezés a semmiből teremt, vagyis
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önmagát adja. A valóság esetlegességének felfogása ez, vagyis azé a tényé, hogy a valóság nem
önmagát alkotja.
Amikor az ember szembesül azzal a szédítő ténnyel, hogy a dolgok ideiglenes jelenségek,
továbbléphet abba a hazug tagadásba, kísértésbe, hogy azt gondolja: maguk a dolgok illúziók
csupán, semmi tartalmuk sincsen. Ha Isten minden, az azt jelenti, hogy a dolgok, amelyeket
birtokolsz, azok a személyek, akik melletted élnek, vagy egyenlők a semmivel (ez a nihilizmus),
vagy a Lét, az Isten megkülönböztethetetlen részei (panteizmus) – és akkor te magad is egy
ilyen megkülönböztethetetlen rész vagy csupán. Vagyis vagy a nihilizmus, vagy a panteizmus
kísértése fenyeget. Ez a két alapállás manapság az, amelynek mindenki enged és mindenkit
vonz, ha nincsen világos és szilárd pont, amelyre támaszkodhatna.
A nihilizmus az embert a középpontba állító gondolkodás elkerülhetetlen következménye,
amely abból indul ki, hogy az ember képes önmagát megváltani. Ez a feltételezés olyannyira
nem igaz, hogy mindazok, akik ezt a látásmódot védelmezik, végül egy tudathasadásos
állapotba jutnak. Állapotuk keserűségét a keleti világból vagy a nyugati világ spiritualista
áramlataiból kölcsönzött elképzelésekkel enyhítik. Végül a panteizmus eszményét valósítják
meg (mint például az amerikai New Age).
Ezt az eszményt megtaláljuk Thomas Mann A Buddenbrook-ház című regényében is, amely
leírja azt az utolsó embert, aki még képes megvédeni a Buddenbrookok hatalmas, művelt
gazdag örökségét, és a drámai történet ebben a szereplőben tragédiába fordul. A munkával
töltött nap során, miközben azon fáradozik, hogy megtartsa az apjától és nagyapjától ráhagyott
örökséget, csak tíz-tizenöt percet pihenhet. Amint a fotelben próbálja összeszedni magát, írja
Thomas Mann, mindig arra gondol, milyen lesz az a pillanat, amikor ő cseppként elmerül majd
„a lét nagy tengerében”, s eltűnik a csepp, az egyéniség a békés, mindent összemosó óceánban.7
Ez a két elmélet és alapállás (a nihilizmus és a panteizmus) határoz meg napjainkban minden
viselkedésmódot. Csak ezekkel a magyarázatokkal szolgál a közgondolkodás (a gyakorlatban
is, sőt főként a gyakorlatban), amely áthatja és megtölti az emberek eszét és szívét, a
keresztényekét is, még sok teológusét is. E két alapállásnak és minden következményüknek van
egy közös pontja: a hatalomba vetett bizalom, a bármilyen módon felépített hatalomra való
törekvés.
Akármilyen alapállásra támaszkodik, akármilyen változatban áll fel, a hatalom tendenciáját
tekintve diktatórikus. Azt nyilvánítja ki magáról, hogy a rend egyetlen forrása és formája, s
bármennyire átmeneti, csak ez lehetséges. A legkisebb rendnek, a rend iránti igénynek egy adott
társadalmi helyzetben nem lehet más biztos forrása, mint a hatalom. Alapvetően ez Luther
elképzelése is, amely elvezet az abszolút államhoz: minthogy minden ember rossz, jobb, ha van
egy, aki parancsol a többinek, vagy egy kisebb csoport, amelyik parancsol. Ebből a
szempontból Lenin, Hitler és Mussolini egyforma, ám a puritán kálvinista nézőpontból
egyenlőek a demokratikus államokkal és (a formától eltekintve) egyenlőek Jelcin
Oroszországával vagy akár korunk olasz kormányaival. A jelen kulturális helyzetben az állam
csakis a kulturális totalitarizmus révén érvényesülhet, hacsak a szíve mélyén nincsen valami
mélyebben keresztényi, mint azok az ideák és gyakorlatok, amelyekbe minden bölcsességét
helyezi.
De hogyan következik a nihilizmusból és a panteizmusból a hatalom megszerzésének
célkitűzése? Ha az ember végső soron egyenlő a semmivel, egy hazugsággal, egy csalással,
önmagát csalásnak érzi, a lét látszata csupán; ha az énje csak abból eredeztethető, hogy egy
nagyszabású jövő részecskéje, ha csak fizikai és biológiai előzmények egyszerű
következménye, az egyetlen kritérium, amihez folyamodhat: az alkalmazkodás. Alkalmazkodás
bármihez, ami szembejön, egyszerű belesimulás a körülményekbe – és minél nagyobb hatalma
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Vö. Th. Mann, A Buddenbrook-ház. Gabo, Budapest, 2003.

5

van valakinek e körülmények felett, annál jobban megnövekszik a jelentősége (bár az is látszat
csak). Legalábbis növekedni látszik, s ezáltal egyre nő az illúzió, sőt, a hazugság.
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3. Az én létezése
A panteizmus és a nihilizmus egyaránt lerombolják azt, ami a legnagyobb az emberben: a
személyiséget. A személy legkisebb gondolata, mondja Pascal, többet ér az egész
világegyetemnél, mivel egy végtelenül magasabb rendű valósághoz tartozik: „Az összes test,
az égbolt, a csillagok, a föld és minden királyság nem ér semmit az emberi szellemmel
összevetve, mivel ez mindezeket ismeri és még önmagát is ismeri – a testek viszont semmit. És
az összes test és az összes szellem és minden alkotásuk együttvéve sem ér fel a szeretet
legkisebb megnyilvánulásáig. Ez egy végtelenül magasabb rendű valósághoz tartozik. Az
összes testet összevéve sem lehetne kipréselni egyetlen gondolatot sem belőlük: ez lehetetlen,
ez a valóság egy másik rendje. És minden testből és szellemből együttvéve sem lehetne
kipréselni a szeretet egyetlen mozdulatát sem: ez is lehetetlen, ez is a valóság másik rendjébe
tartozik, a természetfeletti rendbe.”8
Az én a valóságnak az a szintje, amelyben a valóság a végtelennel való kapcsolatra vágyik.
Ezt nevezzük hagyományos szóval „léleknek”, vagy „szellemnek”: azt a vágyat, hogy legyen
egy mindent magába foglaló kapcsolatunk, amely túlmutat minden lehetséges kapcsolat időhöz
kötöttségén. A nihilizmus és a panteizmus azt az „ént” rombolják le, amely az emberi személy
méltóságát adja. Az állati lét szintjére süllyesztik: minden egyes gesztust és minden tett
törvényét az ösztön szintjére csökkentik. „Olyanok, mint az oroszlán, amely zsákmányra éhes,
mint a fiatal oroszlán, amely a rejtekben les.”9
A hatalom mint az ember legnagyobb képessége arra, hogy uralkodjon a többi
teremtményen, megnyilvánulásában olyan, mint a birtoklás. És a tulajdon megszerzését
ravaszabb ösztönszerűséggel viszi végbe az ember, mint az oroszlán vagy a tigris, de a
dinamikája ugyanaz: gőg, erőszak, szex (vagy másképp: „Uzsora, Bujaság és Hatalom”10
ahogyan Thomas Stearns Eliot nevezi ezeket A sziklák VII. kórusában).
Mi tehát az imént megfogalmazott kérdésre („Ha Isten minden, én mi vagyok?”) adható
válasz, vagyis az ember létének problémája hogyan oldható fel? Ez nem pusztán filozófiai
probléma, hanem elsősorban az öntudat, az éntudat, a személy problémája. A kérdés az, hogy
valójában mi a személy, és a tét minden emberi gesztus, minden tapasztalat, amikor értelmünk
a valóságot vizsgálja. Ám ha az ember nem veszi tekintetbe tapasztalata tartalmát, mert azzal
hárítja el, hogy az semmi, vagy azzal, hogy ez a nagy egész kivehetetlen részecskéje csupán,
akkor saját magán kívül nincsen semmi, egyedül ő saját magának az ura. Ha azonban nem az
övé a hatalom, nem ő az úr, akkor más hatalmának kitett rabszolga csak, bárki birtokolja azt.
Lehet rabszolgája a gyermek a szüleinek, a nő a férfinek, a polgár az államnak, a tartománynak,
a járásnak vagy a településnek. Minél kisebb, szűkebb társadalmi csoporthoz tartozik, annál
inkább függ attól, aki abban a közegben a hatalmat gyakorolja.
Térjünk tehát vissza a kérdéshez: „Ha Ő minden, én mi vagyok?” Vagyis, ha a lét Isten,
akkor az „én vagyok” mondat mit fejez ki? A „te vagy” akkor mit fejez ki? Az ezekre a
kérdésekre adandó válasz nyilvánvaló nehézsége jelzi, hogy a nihilizmus és a panteizmus és
végső soron a hatalom csak a nem tudatos értelem számára jelentenek megoldást. Minden
kapcsolat hatalmi viszonnyá, erőszakká válik, még a leggyengédebb kapcsolatban is megbújik
egy kemény szál. Talán a gyermekekben ugyan nem, de a felnőttekben mindenképpen.
8

B. Pascal, «L’ordine della carità e il mistero dell’amore divino. 829 (793)», in uő, Pensieri, szerk. A. Bausola.
Bompiani, Milano, 2000, 463. o. saját fordítás. (Magyarul: B. Pascal: Gondolatok, Gondolat, Budapest, 1978.)
9
Zsolt 17,12.
10
T. S. Eliot, A sziklák. VII. kórus.
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A helyes választ keresve vegyük először tekintetbe azt, amit Isten mond a Bibliában
Mózesnek: „Így beszélj Izrael fiaihoz: Aki van, az küldött engem hozzátok.”11 „Csak ő van”
(ezzel a mondattal Milosz ezek szerint fején találta a szöget a Miguel Mañarában), és az
azonosítja Istent mint Misztériumot. De emellett „én is vagyok” – és ez egyetlen igazi titok az
emberi értelem számára. Ha nem veszi tekintetbe ezt a titkot, az értelme nem tudja elvégezni a
feladatát, mivel az értelemnek a valóságot úgy kell tudomásul vennie, hogy egy tényezőjét sem
hagyja figyelmen kívül. Következésképpen a nihilizmus és a panteizmus leegyszerűsítés, az
értelem megtagadása, redukció, értelmi ellentmondás, mivel behódolnak a dolgok mennyiség
alapú szemléletének. Ez a mennyiség alapú szemlélet a mindennapos tapasztalatunkból,
halandó életünkből származik.
Az egyetlen valódi misztérium tehát ez: Hogyhogy létezem? Hogyhogy élek? Hogyan
létezhetnek a dolgok, amelyek előttem vannak? Hogyan létezhet a kő, a tenger? Ez a kérdés
ragadja meg a probléma ontológiai szintjét, az etikai szinten túllépve. A nihilista vagy panteista
racionalizmus ezzel szemben a probléma etikai oldalára fókuszál csupán, mindent az ember
szerepére szűkítve. Az ember szerepének kidomborítása maga a hübrisz, erőszaktétel az
emberen és a világ misztériumán. Maga az Egyház is elkövette ezt, amennyiben a
racionalizmusra épített, a nép tanításában és a teológiában az etikai kérdést emelte ki, magától
értetődőnek véve az ontológiai kérdést, szinte semmibe véve a tényt, hogy eredendően ebben
rejlik ereje.
Miután mindezt megtárgyaltuk, ésszerű tekintetbe vennünk, hogy az értelem számára a
Misztériumot lehetőség szerint „le kell kicsinyíteni”. Meddig érhet el tehát az értelem és melyik
az a pont, ahol a Misztérium immár támadhatatlan? Hol van az a pont, ahol az értelem kénytelen
beismerni, hogy létezik egy végső valóság, amelybe nem képes behatolni? Mi az az emberben,
amit úgy foghatunk fel, hogy valamilyen módon „független” az őt alkotó Isten befolyásától?
Hol van az a pont, ahol „kibújhat” a kényszer alól, hogy részese (nem „része”) legyen a
Létezésnek? Hol tekinthet úgy magára az ember énje, hogy független a Léttől, amelyből
származik? A szabadságban! Minden mást kikezdhet, megérthet az értelem. Hiszen az értelem
számára nyilvánvaló, hogy a hajszálat, a virágot nem önmaga alkotja, és az emberi én sem
önmaga alkotása. Hogyan cselekszik aMisztérium, amely a virágot alkotja? Hogyan alkot
engem?
Még radikálisabban téve fel a kérdést: hogyan teheti meg a Misztérium, hogy olyasmit
teremt, amely nem azonosul vele? Ez a valódi misztérium!
Vagyis minden érthető, egy dolgot kivéve, ami kívül esik az értelem szempontjából Istenen:
a szabadság. A szabadság az egyetlen olyan dolog, amelyet az értelem az Istenen kívül
létezőként ismer fel. A létezéshez sem hozzáadni sem abból elvenni nem lehet; a szabadság
mégis olyan, mintha a létezés misztériumából, Istenből tartalmazna valamit.
Mi tehát a szabadság? Induljunk ki a tapasztalatunkból, ahogy tenni szoktuk. A szabadság
egy vágy valóra váltása. A jelenség, amelynek nyomán kimondom: „szabad vagyok”, maga a
megelégedettség. Az a jelenség, amely meghatározza a szabadságot, a személy teljes
megelégedettsége, a válasz a szomjúságomra. A szabadság a vágy a teljes megelégedettségre.
Éppen ezért csatlakozás a Létezéshez, részvétel a Létben. Ha a Létezés, az Isten: minden, a
szabadság abban áll, hogy felismerjük: Isten minden. A Misztérium azt akarta, hogy
szabadságunk felismerje, ő akarta létrehozni a mi felismerésünket.
Istenben azonban ezt a felismerést a Fiú adja, az, aki közénk jött Isten Igéjeként. Jézus
Krisztus számára Isten az Atya és az Atya számára Jézus Krisztus a Fiú, aki így részese az
Igének, ahogy ezt megfogalmazza a teológia a Szentháromsággal kapcsolatban. A
Misztériumot ebben a személyben és az Atyával szemben tanúsított magatartásában
ismerhetjük fel Szentháromságként. A szeretet elfogadása kölcsönösséget teremt,
11
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kölcsönösséget hoz létre. A Misztériumnak ez a természete. A létezés természete a názáreti
Jézusban mutatkozott meg, baráti, vagyis felismert szeretetként. Így tehát az Atya tükre a Fiú,
a végtelen Ige, és ennek a felismerésnek a végtelen, misztikus tökéletességében, amelyben
megmutatkozik a lét, vagyis az Atya eredetének végtelen, misztikus szépsége (splendor Patris)
tetten érhető a Szentlélek misztikus teremtő ereje.
Nos, az én, az ember énje, amely Isten képére és hasonlatosságára van teremtve, eredetileg
tükrözi az egységben háromságos létezés misztériumát, ami megfelel a szabadság
dinamikájának. A szabadság törvénye ezért nem más, mint a szeretet, és a dinamika, amelyben
megmutatkozik ez a szeretet nem lehet más, mint a barátság.
Van azonban egy pont, ami misztérium az értelem számára: hogy lehet, hogy Isten azt akarta,
hogy részt vegyünk a létezésben, és ez a tény hogyhogy nem csökkenti, nem szorítja korlátok
közé a létezést, nem szakít el tőle semmit?
Ez a Misztérium középpontja: miképpen lehetséges, hogy a megosztott létezés nem
csökkenti semmivel a létezést magát.
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4. Kérni a létezést
A létezésben osztozás természete a szabadság, és kifejezésmódja – használjuk rögtön a
legnagyobb szót rá – az imádság.
Ha a szabadság annak felismerése, hogy a létezés Misztérium, a létezésben osztozó ember
kapcsolata Istennel az imádság formáját ölti. Minden egyebet Isten visz végbe.
Az imában a Misztérium fennáll, megmarad, mint végső magyarázat. Az ima alapvetően
kérés, a létezésre irányuló kérés. Isten azt akarja, hogy az ember maga kérje a létezést, s annyira
kérje, annyira őszintén mondja ki, hogy Isten minden, hogy kérje tőle azt, amit már megadott
neki: a részvételt a létezésben.
Ha a teremtett lét részvétel a létezésben, akkor a szabadság számára az imádság a lét
egyetlen megnyilvánulása. A létezésben résztvevő ember minden cselekedete önmagában
imádság, vagyis kérés. Abban is, amit megért és megérez, az ember értelmes énje a
Misztériumot imádja, a Misztérium előtt áll. Nem is a Misztérium „előtt” hanem a
Misztériumban. A szabadság, amennyiben imádság és kérés, a Misztériumban van.
Akkor hát mit kérjünk? Kérjük a létezést, kérjük a Létezőt, a Misztériumot. A létezésben
részt vevő ember természete az imádságban jut kifejezésre, ami egzisztenciális értelemben
kérés, a létezés iránti kérés. De mit lehet kérni? Azt, hogy a létezés teljessé legyen bennünk,
mindenben, amit teszünk. A létben, a létezésnek abban a mennyiségében, ami neki jut, amely
őt alkotja, mindabban, amit tesz (hiszen az én létezése a cselekvésben valósul meg: „akár
esztek, akár isztok, akár alusztok, akár ébren vagytok, akár éltek, akár haltok”),12 a létezésben
részt vevő ember felismeri, hogy Isten: minden, hogy minden Isten műve. Omnis creatura Dei
bona: Istennek minden teremtménye jó.13 Minden Isten. Isten minden.
Pozitív nézőpontból „Isten minden” és a szabadság abban áll, hogy felismerjük: Isten
minden. A passzív nézőpontból, úgymond a semmi oldaláról „minden Isten”. Ez a keresztény
erkölcs. A keresztény erkölcs egybeesik ezzel a felismeréssel, amely azon a ponton áll elénk,
ahol a Misztérium még inkább misztériummá válik, és az ember képzelete sem tudja
megközelíteni.

12
13

Vö. 1Kor 10,31; 1Tesz 5,10.
1Tim 4,4.
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5. A szembenállás választása
Az igaznak, a helyesnek, a jónak az ellentéte a bűn.
Abban áll, minden cselekedetben és minden kapcsolatban, bármilyen szinten és bárkinél,
hogy nem ismeri el valaki, hogy Isten minden, mint cél és mint módszer. Egy kapcsolatban a
bűn abban áll, ha nem úgy élünk meg mindent, mint Isten kijelentését. Az a bűn, ha nem
ismerjük el, hogy mindennek az eredete Isten, ebből származik minden cselekedet célja és
módszere. „Csak ő van”. Akkor viszont semmi sem a miénk.
Ebből szembenállás születik, s az oka az a méreg, amit „a hazugság atyja” helyezett el. Ez a
szembenállás pedig önmagunk bálványának az imádása.
A Bibliában a bálványimádás a bűn végső szinonímája. A „hazugság atyja” (ahogyan Jézus
a sátánt nevezi) azért dolgozik, hogy elterjessze a bálványimádás racionális lehetőségét.
Mi csak annyit mondhatunk: bűn minden olyan cselekedet, amely szemben áll annak
kimondásával, hogy „Isten minden”, és a cselekedetnek bármely aspektusa, amely nem cseng
egybe ezzel a kijelentéssel.
Akkor az ember igyekszik kivonni magát a jelenlévő létező hatása alól, vagy igyekszik
elbújni előle (ahogyan a két első ember, Ádám és Éva), vagy pedig végső soron átadja magát a
kétségbeesésnek: a végső napokban „így szólnak a hegyekhez: »Temessetek el!« És a
dombokhoz: »Omoljatok ránk!«.”14
Isten barátsága helyett, aki Ádámot és Évát az esti szellő formájában kíséri, az ember a
szembenállást választja. Ahelyett, hogy Istennel tartott volna, Ádám és Éva egy idegent választ,
valakit, aki különáll addigi tapasztalatuktól, az idegent, a hazugság atyját, a sátánt, akinek
egyetlen meghatározása: a „szembenálló”. Az ő szabadsága abban valósul meg, hogy
„szembenáll”: nem tudja bebizonyítani, hogy Isten nem minden, de szembehelyezkedik azzal
az evidenciával, hogy Isten minden. Ez az ő természete, ez minden bűnnek a természete.
Szembenállni a nyilvánvaló evidenciával, azzal, amit a tapasztalatunk sugall. A Sátán, a kísértés
úgy tünteti fel a létezést, mint a hazugság és a rossz forrását, mint látomást, mint illúziót. Ezáltal
mutatja meg a hazugság atyja, hogy hazudik. Úgy tűnik fel az ember tapasztalatában, mint az
ember igazával és javával szembenálló valaki. Ádám és Éva nem tudták, hogy az ördöggel
állnak szemben egy kígyó alakjában, egy idegennel, aki szembenáll tapasztalatukkal.
A lázadó ember egy olyan valósághoz csatlakozik, amely idegen a lényétől, a „világhoz”
csatlakozik, ahogy Jézus fogalmaz, vagyis a hatalomhoz. A hatalomnak van egy látható formája
(mint egy állat, a kígyó alakja Ádám és Éva esetében), de belül nem az, aminek mondja magát,
belül „nem létezik”. A Sátán is részesedik Isten létezéséből, vagyis Istené, ám ő az, aki ezt nem
fogadja el, nem ismeri el, és ezt teszi őt és a bűnös embert boldogtalanná.
Ez megmagyarázza egy részről, hogy miért boldog az, aki az Isten felismerésére alapozott
erkölcs mentén járja az útját, miért lel örömet és békét a legszomorúbb helyzetekben. A másik
oldalon, aki enged a hazugság atyjának, az ördögnek, aki nem ismeri el, hogy Isten minden,
noha maga is Isten teremtménye, aki ennek a szembenálló, idegen lénynek enged, az áldozatává
és szolgájává válik valaminek, ami nem szereti, hanem gyűlöli: a világnak. A világ
rabszolgájává válik, és minél nagyobb karriert fut be, annál inkább fog szenvedni ettől a
szolgaságtól. „Nézzétek, mennyi ura van azoknak, akik nem fogadják el az egyetlen Urat”15 –
mondta Szent Ambrus.

14

Oz 10,8
«Quam multos dominos habet qui unum refugerit» (Sant’Ambrogio, Epistulae extra collectionem traditae,
14,96, in Tutte le opere di sant’Ambrogio – Discorsi e Lettere II/III. Lettere (70–77), Biblioteca Ambrosiana –
Città Nuova Editrice, Milano – Roma, 1988, 312–313. o.).
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1. Az ember természete és végcélja
„Krisztus minden mindenkiben”.16 Szent Pálnak ezt a mondatát idézi fel Hitvalló Szent
Maximosz a Müsztagógia című munkájában: „Krisztus – mondja – […] minden mindenkiben,
ő az, aki magába foglal mindent, jóságának egyetlen, hatalmas és bölcs hatalmában, mint olyan
középpontban, ahova minden egyenes tart, hogy az egyetlen Isten teremtményei ne legyenek
egymástól idegenek és ellenségek egymással szemben, hanem legyen egy hely, ahol
megnyilvánul a barátságuk és a békéjük”.17 Ez a mondat foglalja össze mindannak a gyökerét,
amit gondolunk és érzünk hitbeli meggyőződésünkkel kapcsolatban.
Nézzük meg elsőként Szent Pál mondatát. Ha „Isten minden mindenben”, mit jelent az, hogy
„Krisztus minden mindenkiben”? A teológia gyakran azonosítani próbálja ezt a két kijelentést
azáltal, hogy az első mondatban a „minden” szót „mindenki”-re cseréli. A Korintusiakhoz írt
első levél (15,28) azonban így fogalmaz: „S ha majd minden alá lesz neki vetve, maga a Fiú is
aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenben (hína éi
hó theosz panta en pászin)”.18 Görögben az en pászin lehet hím- vagy semlegesnemű. Ebben
az esetben azonban, tekintve Szent Pál mondatának kontextusát, ezt a kifejezést a
semlegesnemű megfelelővel kell azonosítanunk, és így kell fordítanunk: „ha majd minden alá
lesz neki vetve […] mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden (panta) mindenben (en
pászin)”. „Isten minden mindenben”: ez nem csak egy lehetséges, hanem a szükségszerű
változat, tekintve a kijelentés végső, mindenre vonatkoztatott kontextusát.
A Kolosszeiekhez írott levélben (3,11) találjuk a másik kijelentést: „Már nincs görög vagy
zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, barbár vagy szittya, szolga vagy szabad, hanem
Krisztus minden mindenkiben” (alá tá panta kai en pászin Chrisztosz). Itt az en pászin a
hímnem többes számú alaknak kell, hogy megfeleljen, a szövegkörnyezet ezt hangsúlyozza és
indokolja, ezért a helyes fordítás „minden mindenkiben”.
A különbség létfontosságú.
Először is, a „Krisztus minden mindenkiben” mondat ontológiai értelemben a kapcsolatot
jelenti a Krisztus személyének misztériuma és minden egyes ember végcélja között. Ez a
tényleges, ontológiai értelme a „Krisztus minden mindenkiben” kijelentésnek. Ezért Jézus, a
halála előtti utolsó beszédében, az utolsó vacsorán az Atyához fordulva ezt mondja: „Hatalmat
adtál nekem minden ember [szó szerint: minden hús] fölött, hogy akiket nekem adtál, azoknak
örök életet adjak”.19
Azonban másodsorban a „Krisztus minden mindenkiben” azt jelenti, hogy Krisztus nem csak
ontológiailag, hanem az ember öntudata szempontjából is az eredeti forrás, a végső és megfelelő
példa, hogy az ember felfogja és megélje a kapcsolatát Istennel (a Teremtővel) és a másik
emberrel (a teremtménnyel), valamint a világmindenséghez, a társadalomhoz és a
történelemhez fűződő kapcsolatát is.
2. Krisztus követése
Az Istenhez fűződő kapcsolat vajon miért Jézussal való kapcsolat? Mert Jézusban mutatkozik
meg, fedi fel magát Isten mint Misztérium, benne tárul fel a Szentháromság mint Misztérium.
16
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Ezért az ember számára az „erkölcs” Jézus Krisztus viselkedésének a követése: az ember
Jézusé, ember-Istené, azé az emberé, aki Isten.
Ő mindenki számára a mester (Magister adest: „Itt a Mester”.20 „Ti ne hívassátok magatokat
mesternek: egy a ti mesteretek, Krisztus”21), a felfedezendő, meghallgatandó, követendő
Mester: „Boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és meg is tartják”.22 Krisztus követése az
igazság ismerete, az igazság gyakorlása minden ember számára.
Jézus Krisztus folytatódik a történelemben, minden korszakban, az Egyház misztériumában,
amely az ő teste. Az Egyházat alkotja valamennyi olyan ember, akiket az Atya Jézus kezébe
adott, ahogy ezt ő maga mondja el, és akiket ő, a Szentlélek erejével testének tagjaivá tett a
keresztség által. Krisztus tanítása ezért egybeesik, egyenlő az Egyház tanításával, mert az
Egyház tudja hitelesen olvasni és hallgatni.
Ezen a ponton szeretnék tenni egy megjegyzést. Amit az imént a hatalomról mondtunk,
egészen meglepő módon igaz arra a tekintélyre is, amit az Egyházon belül megélhetnénk. Ha
ez a tekintély nem atyai (vagyis egyben anyai is), akkor a legmagasabb szintű félreértés
származhat belőle, s így a hazugság, a Sátán, a hazugság atyja alattomos és romboló eszközévé
válhat.23 Ugyanakkor, bármilyen visszás is, az Egyház tekintélyének végső soron
engedelmeskedni kell.
Az intézmény szempontjából ez azért van így, mert amit az Egyház állít, az a Hagyomány
eszköze és továbbadása, vagyis azért, mert formailag a helyes hitelveket közvetíti és
gyakorlatában engedelmeskedik a pápának. Ezért intézményi szempontból a tekintély az a jelen
forma, amelyet a feltámadt Jézus választ az ember iránti, irántam, irántad, minden ember iránt
tanúsított barátsága kifejezésére. Ez az Egyház titkának legmegdöbbentőbb vonása, amely a
legnagyobb kihívás az ember önszeretete, az ember értelme ellen.
Krisztus követésének a jelentését az Egyház mutatja meg minden ember számára, habár
elsőként és először a megkereszteltek, a hívek számára. Az Egyház tehát az a forrás, amellyel
összevethető minden erkölcs, az élet erkölcsiségének meghatározása, mint a kötelesség és
annak teljesítésére irányuló szándék. Ami ezt bevilágítja, az Krisztus, az emberiség egyetlen
tanítómestere (Unus est enim Magister vester24) tudatának fényessége. A keresztség az az
alapvető gesztus az Egyház életében, amelynek során egy ember Krisztus misztériumának
részesévé, „új teremtménnyé” válik.25 Az az új ontológia, az új létezés, az új, felfoghatatlan
részvétel a Létezésben, amely maga a Misztérium. Ebből származik az új erkölcs.
De hogyan lehetn követni Krisztust, a názáreti Jézust, az embert annak a végtelen
különbözőségnek az ellenére, amely minden benne hívő személy identitását jellemzi? Milyen
titokzatos identitás él minden emberben, aki Benne hisz?
Jézus az az ember, aki a Szentlélek műve révén született, minden emberhez hasonlóan egy
asszonytól, és úgy élt és halt meg, mint egy anya szülötte. Az ő énje, a személyisége azonosult
a Misztérium természetével, így hát mindaz, amit a Misztériumból megismerhettünk és
megismerhetünk, azt ő fedte fel nekünk közvetlenül.
Így tudtuk meg, hogy az ember Jézus azonos Isten Igéjével, az Atya Fiával. Ezért Krisztus
követése úgy lehetséges, ha az ember elfogadja, hogy az Atyaisten „fogadott fia”, titokzatos
módon részesül Isten természetéből, és elfogadja, hogy kiválasztotta Jézus, az ember-Isten arra,
hogy az ő részévé váljon a keresztség titkában, tagja legyen titokzatos testének.
Ezért alkalmazza az Egyház a „fogadott fiú” kifejezést; Jézus Lelke indítja rá, hogy
fiúságunkat az „örökbefogadás” fogalmával kapcsolja egybe. „De amikor elérkezett az idők
20
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teljessége, az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és ő alávetette magát a
törvénynek, hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot
elnyerjük. Mivel az Isten fiai vagytok, a Fia Lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki kiáltja:
Abba, Atya! Tehát nem vagy többé szolga, hanem fiú, s ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös
is”.26 Ezért mondja a Jelenések könyvének befejezése: „Ez lesz a győztes öröksége [azé, aki
követi Krisztust a keresztre, arra a keresztre, amely a feltámadásra és az egész világ feletti
uralomra vezet]: az Istene leszek, és ő az én fiam lesz”.27 Itt arról az emberről beszél, akit
meghívott és aki hűséges marad a meghíváshoz.28
Ha tehát abban áll az ember erkölcse, hogy követi Krisztust, tegyük fel magunknak a kérdést:
mi Krisztus magatartása Istennel szemben, az emberrel, mint felebaráttal szemben, vagyis az
Atya másik teremtményével szemben, a társadalommal szemben, vagyis a történelemmel, az
egész emberiség történelmével szemben?
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3. Isten: Atya
Jézus, az Istenember magatartása Istennel szemben elsősorban azon alapszik, hogy elismeri:
Isten, a Misztérium atyai voltát. Jézus tudatában az Atya mindent átfogó jelenléte él, vagyis az,
hogy „Isten minden mindenben”. „Bizony, bizony, mondom nektek: A Fiú magától nem tehet
semmit, csak azt teheti, amit az Atyától lát. Amit ő tesz, azt teszi a Fiú is. Az Atya ugyanis
szereti a Fiút, s mindent megmutat neki, amit tesz. De még nagyobb dolgokat is mutat neki,
hogy csodálkozzatok rajta”.29
Jézus vezeti be az embert Isten atyai voltának elfogadásába, azzal a Misztériummal való
közeli barátságba, amely alkotja az embert és minden dolgot. „Amikor imádkoztok – mondja
Jézus –, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a szó,
nyomban meghallgatásra találnak! Ne utánozzátok hát őket! Tudja a ti Atyátok, mire van
szükségetek, mielőtt még kérnétek. Ti így imádkozzatok: »Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy«
[vagyis a dolgok megalkotásának lemélyebb gyökerénél]”.30
„»Én vagyok az út, az igazság és az élet – válaszolta Jézus. – Senki sem juthat el az Atyához,
csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek és
látjátok.« Erre Fülöp kérte: »Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, s az elég lesz nekünk.« »Már
oly régóta veletek vagyok – felelte Jézus –, és nem ismersz, Fülöp? Aki engem látott, az Atyát
is látta«”.31
Az egyetlen Úrhoz, a mindent és a mindent magába foglaló időt is alkotó Misztériumhoz,
Jézuson keresztül léphetünk közel, ő a kiválasztott ember, aki közvetlenül része ennek a
Misztériumnak, az isteni természetnek. Ebben az emberben megláthatjuk azt, amit emberileg
soha nem mondhatnánk ki: Isten Atya, a Misztérium atyai természetű; enélkül csak vágyaink
netovábbjának, tudatunk legmélyének kifejezése lehetne, de az emberi gondolkodás jellemzően
bizonytalan, nehézkes, tévedésekkel teli. Mi lehet annál megnyugtatóbb érzés, mint az a
radikális jó, amit az emberi tapasztalat az atyaságból eredeztet?
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4. Jézus magatartása az Atyával szemben
Nos akkor nézzük meg: mi Jézus magatartása az Atyával szemben? Ha ő elsősorban azt fedi fel
számunkra, hogy Isten Atya, a Misztérium Atya, vajon milyen felé az ő magatartása?
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a) Hangsúlyozza az Atyának, az atyai Misztériumnak a teremtő erejét: ez a magatartása az Atya
irányában, aki maga a Teremtő. Az ember tökéletesség irányában haladó útjának ő a teremtője,
de az emberi életnek olyan értelemben is, ami gyengeség, sebezhetőség, következetlenség,
eltévelyedés: az ezekkel küzdő teremtménynek is ő a teremtője. Ő a megváltó, aki üdvözít.
Krisztus úgy fordul az Atyához, mint Teremtőhöz.
Ő az első olyan ember, akinek tudata megfelelő és tökéletes, és egész emberségének tartalma
az Atya jelenléte. Szent János evangéliumának bizonyos fejezetein (5–8.) elmélkedve Krisztus
szavaiban megtalálunk egy uralkodó gondolatot: ő azt cselekszi, ami az Atya akarata. Ő látja
az Atyát, és nem cselekszik semmi mást, mint amit lát, hogy az Atya is cselekszik. Amikor a
lehulló verebet figyelte, vagy a mező liliomait, az aratást, az ember hajszálait szemlélte, vajon
honnan merítette a bizonyosságot, amivel elérhető a világmindenség jelentése, az élet értelme?
Ahonnan bizonyossága származott: az Atyával való kapcsolata, az Atyával való közössége
volt.32
Számunkra tehát Krisztus követése elsősorban abban áll, hogy minden gesztusunk vallásos
jellegű. Nyilvánvaló számunkra az erkölcsnek ez az első aspektusa: megélni a vallásosságot
minden cselekedetben. Szent Pál is többször figyelmeztet erre: „akár élünk, akár meghalunk,
vele együtt elnyerjük az életet”; 33 „akár esztek, akár isztok vagy bármi mást tesztek, tegyetek
mindent Isten dicsőségére”,34 vagyis Krisztus dicsőségére, mivel Isten Jézus szavain, Jézus
személyén keresztül lép velünk kapcsolatba.
Krisztus számára a lét dinamikus törvénye az engedelmesség (mindent egy Másik
szempontjából megélni), a mi számunkra ennek legmagasabb megnyilvánulása a felajánlás. A
felajánlás annak elismerése, hogy csakúgy Isten, mint Krisztus az egész élet szubsztanciája,
vagyis ő benne áll fenn, ő ad értelmet, értéket minden kapcsolatnak, ami az embert
összekapcsolja az élet bármely valóságával. Az ember és bármely valóság közötti kapcsolat
értéke az életben Krisztus, legyen bár szó bármilyen kapcsolatról. A dolgok értelme Krisztus:
ezért az engedelmesség, a felajánlás nem más, mint megélni azokat az okokat, amelyeket
Krisztus szavaiban találunk, ahogyan Krisztus az Atya akarata szerint él. Ebből származik tehát
minden gesztusunk, cselekedetünk, kapcsolatunk vallásos jellege.
b) Másodsorban Jézus magatartása az Atyaistennel szemben, a legfőbb tökéletességgel
szembeni magatartásként értelmezhető, ez jellemzi a folyamatos törekvést: „Legyetek hát
tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes”.35 A tökéletességre vezető út ad értelmet az
emberi életnek. A létezés célja az, hogy a teremtmény minél inkább úgy élje életét, mint a
Misztérium felé közeledést.
Az erkölcsiséget ezek szerint nem úgy kell megélni, mint egy mérték vagy bizonyos
törvények általi meghatározottságot, hanem mint törekvést Krisztus követésére, mindazzal, ami
ebből következik: „míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a
törvényből”.36 „Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem
megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni”,37 vagyis azzal a szándékkal, hogy lehetővé tegyem.
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„Mindenki, aki így remél benne, megszentelődik, ahogyan szent ő is”:38 ez az erkölcs, a
folyamatos törekvés Krisztus követésére az Atyának való engedelmességben.
Hogyan értendő az, hogy „nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni”, vagyis lehetővé
tenni? Ez a törekvés az utolsó, megmaradó kifejeződése a szabadságnak az Isten irányában, aki
„minden mindenben”. Ahhoz, hogy ez a törekvés következetes lehessen, az embernek szüksége
van a kegyelemre. Az erkölcsiség vezérfonala ezért ennek a kegyelemnek az őszinte kérése. Az
őszinte kérés az ima alapvető formája, a könyörgés. Ahogyan a vámos is könyörög. „Két ember
fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus odaállt
előre, és így imádkozott magában: »Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a
többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként,
mindenemből tizedet adok.« A vámos megállt hátul, szemét sem merte fölemelni az égre,
inkább a mellét verte és könyörgött: »Isten, irgalmazz nekem, bűnösnek!« Mondom nektek,
hogy ez megigazultan ment haza, az nem. Aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, aki
megalázza magát, az felmagasztaltatik”.39
Aki azt állítja magáról: „én képes vagyok erre”, „nekem hatalmam van erre”, „én elég erős
vagyok ehhez” bizonyságot kap róla, hogy nem magától szerezheti meg a dolgokat, hanem
mindent csak Attól kaphat meg, akitől kérnie kell.
A szándék teljesülése iránti kérés és könyörgés az erkölcs tartalma: nem törekvés, hanem
gőg volna, ha nem a kérésen alapulna. Mennyire igaz az, amit az Evangéliumnak ez a szakasza
ismét elénk állít!
c) Végezetül azt látjuk, hogy Jézus, mint Megváltó magatartása az Atyaisten irányában az
irgalomban érhető tetten.
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el
ne vesszen, hanem örökké éljen”.40 Ez azt jelenti, hogy a Fiúnak, a testté lett Igének, ennek az
asszonytól született embernek az volt a feladata, hogy teljes mértékben felfedje a Misztérium
szeretetét teremtményei iránt, vagyis tökéletesen megmutassa az Atyaisten szeretetét.
Krisztus, ez a Betlehemben született, Názáretben felnőtt ember, a történelemnek abban a
meghatározott és tovaillanó pillanatában azonos az ember céljával, aki eljött és társunkká lett.
Ő Isten misztériuma, aki örökre jelen van köztünk és társunk, amíg fennáll a teremtett világ.
„Veletek vagyok mindennap, a világ végéig”;41 ez a minket szerető Teremtő legmagasztosabb
megnyilvánulása.
Jézusban mutatkozik meg Isten kapcsolata a teremtményekkel úgy, mint szeretet, vagyis
mint irgalom.
Nehéz megérteni, mit tesz hozzá a szeretet és megbocsátás szavakhoz az irgalom szó, hiszen
a szeretethez nem lehet semmit hozzáfűzni. A mi felfogásunk szerint az irgalom szó a
Misztériumot fűzi hozzá tényezőként, s emiatt minden méricskélésünknek és elképzelésünknek
vége szakad. Az irgalom a Misztérium alapállása bármilyen emberi gyengeséggel, tévedéssel,
felejtéssel szemben: Isten szereti az embert bármilyen bűne ellenére is.
Ennek az irgalomnak az elfogadása, elismerése az erkölcs csúcsa. Ennek elfogadása a jele,
hogy valóban elfogadja az ember szabadsága a Misztériumot, mint mindennek a forrását,
vagyis, hogy „Isten minden mindenben”.
Nem lehet úgy kérni Istentől, hogy ne hagyatkoznánk irgalmára.

38

1Jn 3,3.
Lk 18,10–14.
40
Jn 3,16.
41
Mt 28,20.
39

14

5. Az erkölcs a barátságból születik meg
Összefoglalva: Jézus magatartása az Atyaistennel szemben a Misztérium irgalomként való
elismerése és elfogadása. Ezek szerint a Jézus és az Atya közötti kapcsolat a barátság
legteljesebb szintjét jelenti.
Jézus emberként elismeri és elfogadja, hogy ő maga az Atya irgalma. Így fogadja el a halálát
is: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek”.42
Ahogyan az ember Jézus számára az Atya iránti engedelmesség jelenti az erény forrását és
csúcsát, úgy az ember számára az erkölcs egy rokonszenvből születik egy jelenvaló,
ellenállhatatlan személy, Jézus iránt. Mindenen túl (vonzalmon, fájdalmon és bűnön) a Jézussal
való kapcsolat megmarad. Az ember erkölcse úgy születik meg tehát, mint barátság Istennel, a
Misztériummal, vagyis Jézussal, akin keresztül és akiben a Misztérium felfedi és közli önmagát.
Minden olyan kapcsolat barátság, amelyben osztozunk a másik szükségében annak végső
értelme szerint, vagyis aszerint a cél szerint, amelyre az ember éhsége és szomjúsága irányul.
Az ember számára az erkölcs forrása annak a szeretetnek az elfogadása, amely Isten, a
Misztérium akaratában fejeződik ki, amely Jézusban emberré lett és elfogadta a halált minden
gyermekéért. Az erkölcs Isten barátságával veszi kezdetét. Ahogyan Jézus számára az erkölcs
azzal veszi kezdetét, hogy elfogadja: az Atya irgalmának ő az alanya. Elfogadja a Misztériumot,
amely önmagát közli vele, s az elfogadás gesztusa az, hogy meghal az emberekért; ugyanígy az
ember, minden ember számára az erkölcs kezdete a barátság ővele, az Istennel Jézusban.
Az erkölcs úgy születik meg, mint barátság Istennel, a Misztériummal, vagyis Jézussal. Az
ember kapcsolata az Istennel, a Misztériummal és így Jézussal ott veszi kezdetét teljes
nagyságában, egyszerűségében, igazságában és bizonyosságában, amikor Jézus kérdésére:
„Simon, szeretsz engem?” így válaszol Péter: „Igen”.
Péter igenjéből kiindulva az erkölcs: meglepődés egy jelenléten, amelyhez úgy csatlakozik
az ember, hogy egész életét ettől teszi függővé, részleteiben és egészében, hogy ez tetsszen
ennek a jelenlétnek. Ezért az erkölcs a keresztény számára csatlakozás a szeretetben.
6. Világosság, erő és segítség az ember számára
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Vizsgáljuk most meg részletesebben, milyen Jézus magatartása a másik ember, a felebarát felé.
Úgy foglalhatjuk össze, hogy osztozik az ember életében, és ő válik a világosság, a fény, az
igazság, az erő és a segítség forrásává a számára.
a) Mint a világosság forrása: „A világba jött az igazi világosság, amely minden embert
megvilágosít”,43 vagy ahogy Jézus fogalmaz az utolsó vacsorán: „Kinyilatkoztattam nevedet az
embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, s nekem adtad őket, és megtartották
tanításodat. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. A tanítást, amit
kaptam tőled, továbbadtam nekik”.44
Ezért a mi számunkra, azoknak az embereknek a számára, akit Ő kiválaszt, a dolgok
megítéléshez az értékeket az Ige, vagyis Jézus jelenléte szolgáltatja. És ez nem más, mint az
Egyház közössége, amelyhez odatartozunk, ez a jelenlétnek az arca, vagyis ahol ez az arc
láthatóvá, jellé lesz, méghozzá olyan jellé, amely tartalmazza azt, aminek a jele. Az Egyház
közössége az a hely, ahol Krisztus jelenlétének az eseménye megújul, újjá válik, újjászületik.
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Az a mód, amit a Misztérium kiválasztott rá, hogy megmutatkozzon a teremtmények előtt,
a szentségek módszere: a szentség olyan jel, amely tartalmazza azt a Misztériumot, amelynek
a jele. Az Egyház közössége ennek a jelnek egy aspektusa, ennek az arcnak a láthatóvá tétele,
ennek a jelenlétnek a köntöse, mint amilyen Jézus köntöse volt azoknak a kisgyerekeknek a
számára, akik mellette voltak. Az egészen kicsikre gondolok, a négy-öt évesekre, akik a lábára
csimpaszkodtak, az arcukat belefúrták a köntösébe, és nem látták az arcát, nem ismerték az
arcát sem, talán. De ott voltak mellette. Így ez a ruha, Jézus varratlan köntöse jobban a szemük
előtt volt, mint az arca. Hasonlóképpen, Jézus a mi számunkra az egyházi közösségben válik
érzékelhetővé, felfoghatóvá, mintha az volna köntös, amelyen keresztül a mi kicsinységünk
kapcsolatba tud lépni az ő valós jelenlétével.
A tekintély, vagyis a pápa és az Egyház hivatalos megnyilvánulásainak hangját hallgatni
olyan, mint egy ellenszer az ellen, hogy átitassanak bennünket a média vezényszavai.
„Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy
felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes”.45 Egy
csehszlovákiai nagyszerű, üldözött szerzetes, Josef Zvěřína46 volt az, aki néhány évtizeddel
ezelőtt idézte számunkra Szent Pál Rómaiakhoz írt leveléből ezt a mondatot a Levél a nyugati
keresztényekhez47 című írásában.
Az ítélet, amit az ember cselekedetéről, életének napjairól alkothatunk attól függ, hogy
miként ismerjük az igazságot az Egyházon keresztül, amely az Igazság jelenléte. Ez nem a
„teológusok” Egyháza, hanem a szentségeké, a pápa és a vele egységben lévő püspökök
tanításáé. Azoknak az Egyháza, akik alázatosan és a nagy várakozás okozta szenvedés
közepette (amely legyőzi a szenvedést a reménység öröme által) elfogadják a pápa és a
püspökök tanítását, azokét, akik az igaz Egyház valóságát vezetik.
Talán voltak olyan pillanatok Jézus életében, amikor egy-egy jámbor asszony vagy érzékeny
tanítványa így szólt: „Szegény Jézus!”. Ehhez hasonló módon mi is kimondhatjuk ugyanazzal
a jámborsággal, és ugyanabból az indíttatásból és okkal: „Szegény Egyház!”. Ez nem negatív
vélemény, hanem szomorú megállapítás, amelyben ugyanakkor benne van a feltámadás
bizonyossága a mai Egyház életében.
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b) Jézus mint az erő forrása: „Nélkülem semmit sem tehettek”.48 Ki tudja, hogyan értették akkor
az apostolok ezt a mondatot az utolsó vacsorán, azon a félelemmel és remegéssel teli estén:
„Nélkülem semmit sem tehettek”. Ezért könyörgünk, és a könyörgésnek az a formája, amelyet
Jézus megvilágított a számunkra, a szentségek vétele. A szentség mint az ima legmagasabb
rendű formája „olyan kérés kell, hogy legyen, amit a bármilyen mély nyomorban tengődő
ember Istenhez intéz, vágya keskeny résén keresztül, hogy megszabaduljon”. 49
c) Végül Jézus a segítség forrása is: „Én úgy vagyok köztetek, mintha a szolgátok volnék”.50
„Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak és
odaadja az életét váltságul sokakért”.51 Mindenki szolgája lesz, mert ő ad energiát az embernek
az úton, amelyet végcélja, vagyis Jézus felé bejár.
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Így tehát Jézus minden kapcsolata osztozás. Nem létezik igaz kapcsolat, csak a lét
végcéljával összefüggésben. Efelé tart ugyanis az ember, a létezésben részesedő lény minden
vágya. Amikor az ember megéli ezt, elfogadja ezt, minden kapcsolat jó és minden kapcsolatban
elfogadja azt a segítséget, amely a Misztériumból származik a másik emberen keresztül, legyen
bár kicsi vagy nagy segítség. A Misztérium ugyanis a másik emberen keresztül siet
segítségünkre, ha az ember úgy éli meg a kapcsolatait (a másik emberrel, a felebaráttal), hogy
nem hagyja figyelmen kívül léte végcélját.
Ebben az esetben minden kapcsolat alapja egy pozitív alapállás. Minden kapcsolat
legmélyén ott a barátság: a másik célja iránti elköteleződés, és annak elfogadása, hogy a másik
ember is elkötelezi magát az én végcélom mellett. Ha felismerem és elfogadom, hogy a másik
ember az én végcélom érdekében cselekszik, akkor ez barátság.
A barátság a keresztények között testvéri barátság, a legszorosabb kötődés. Nagyon szép
leírást ad róla Szent Bernát: „A szeretet szüli meg a barátságot, szinte az édesanyja annak [a
szeretet nem más, mint a másik ember iránti szeretet, amely kijelenti, hogy léte végcélja jó, azt
kívánja, hogy bekövetkezzen ez a végcél, mivel Krisztus a Misztérium, amelynek részét
képezi]. Isten ajándéka, tőle származik, mivel mi testben élünk. Ő alkotja bennünk, hogy
vágyaink és szeretetünk a testünkből induljanak ki. Szíveinkbe Isten beleoltja barátaink iránt a
szeretetet, amit ők onnan kiolvasni nem tudnak, de mi láthatóvá tehetjük. Ebből fakad a
vonzódás, az affectus, a mély, szavakkal kifejezhetetlen kapcsolat, amely a tapasztalatunk része
és amely a barátsághoz jogokat és kötelességeket ró ki”. 52
Ez a barátság, amit Péter, vagyis János fia Simon Jézus iránt táplál, már azelőtt, hogy tudta
volna, felfigyelt volna rá, tudatosult volna benne, hogy Jézus mit fog elmondani önmagáról.
„A szeretet szüli meg a barátságot, szinte az édesanyja annak”. A szeretet az a kapcsolat,
amely a másik léte végcélját keressük annak a tudatosságával, akit már elhívott ez a végcél,
abban a bizonyosságban, hogy a másik ember életének végcélja Jézus, az emberré lett Isten,
mivel rajta keresztül Isten lépett velünk kapcsolatba.
7. A világ történelmének folyamatában: ökumené és béke
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Végezetül nézzük meg, mi Jézus magatartása a társadalommal mint intézménnyel szemben.
a) Elsőként vizsgáljuk meg, mi Jézus magatartása azzal az intézménnyel szemben, amelyet
államnak, nemzetnek vagy még inkább hazának, eredetileg népnek nevezünk, vagyis hazája
népéhez milyen viszony fűzi. Ezzel kapcsolatban egészen meglepő részeket idézhetünk fel.
„Küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól”.53 Itt Jézus hangsúlyozza a
hazájának, vagyis a nép alkotta társadalomnak az értékét a saját jellegzetességei és korlátai
szerint. Ám ennek a hazaszeretetnek a célja, hogy az egész világ javára váljon: „megtérést és
bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve”.54
Egyik este Jézus a városát szemléli a dombról és sír miatta, mert előre látja pusztulását:
„Jeruzsálem, Jeruzsálem! Megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akiket hozzád
küldenek! Hányszor volt, hogy egybe akartam gyűjteni gyermekeidet, ahogy a tyúk szárnya alá
gyűjti csibéit, de nem akartad. Meglátjátok, elhagyatott lesz házatok. Mondom nektek, nem
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láttok többé, míg el nem jön az idő, amikor ezt mondjátok: »Áldott, aki az Úr nevében jön!«”.55
Ez az a város, ahol néhány héttel később megölik őt. Ám az ő számára ennek ehhez semmi
köze, nem számít a város meghatározásában. Egy másik estén, közvetlenül azelőtt, hogy
letartóztatnák, a lenyugvó nap fényében csillogó aranyozott templomban edákrusze, ahogyan a
görög szöveg fogalmaz: Jézus zokogott a városa sorsa felett. Olyan szeretet ez, mint az
édesanyáé, aki átöleli gyermekét és nem akarja elengedni, hogy a halálos veszedelembe
menjen.56
A hazaszeretet a keresztény pietas egyik mélyről fakadó következménye. Az, amennyiben a
haza az egész emberiség földi és örök jólétét szolgálja.
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b) Másodsorban azt kell megszemlélnünk, milyen magatartást tanúsít Jézus az akkor római és
zsidó politikai hatalommal szemben. „Pilátus visszament a helytartóságra, maga elé hívatta
Jézust, és megkérdezte tőle: »Te vagy a zsidók királya?« Jézus ezt felelte: »Magadtól mondod
ezt vagy mások mondták neked rólam?« »Hát zsidó vagyok én? – tört ki Pilátus. – Saját néped
és a főpapok adtak kezemre. Mit tettél?« Jézus így válaszolt: »Az én országom nem ebből a
világból való. Ha ebből a világból volna országom, harcra kelnének szolgáim, hogy ne kerüljek
a zsidók kezére. De az én országom nem innen való.« Pilátus közbeszólt: »Tehát király vagy?«
»Te mondod, hogy király vagyok – mondta Jézus. – Arra születtem, s azért jöttem a világba,
hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra.« […]
Visszament a helytartóságra, és újra megkérdezte Jézustól: »Honnan való vagy?« Jézus nem
válaszolt neki. Pilátus kérdőre vonta: »Nekem nem felelsz? Hát nem tudod, hogy hatalmam van
rá, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy keresztre feszíttesselek?« Jézus
csak ennyit mondott: »Nem volna fölöttem hatalmad, ha onnan felülről nem kaptad volna. Ezért
annak, aki a kezedre adott, nagyobb a bűne [nagyobb a bűne, mint a tiéd]«.”57 A politikai
hatalom is csak abban az esetben lehet földi értelemben pozitív, ha a világmindenségre, a
világon mindenkire hivatkozik. Ha nem ez a helyzet, akkor „annak, aki a kezedre adott,
nagyobb a bűne”.
János evangéliumának egy másik részlete arról a kapcsolatról beszél, amely Jézust a zsidó
politikai hatalomhoz fűzte: „Egyikük, Kaifás, aki abban az évben a főpap volt, így vélekedett:
»Nem értitek a dolgot! Nem fogjátok fel, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért, mintsem
hogy az egész nép elpusztuljon.« De ezt nem magától mondta, hanem mint főpap
megjövendölte, hogy Jézus meghal a népért, s nemcsak a népért, hanem azért is, hogy Isten
szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse”.58
c) Végezetül azt is vizsgáljuk meg, milyen magatartást tanúsít Jézus a történelemmel szemben.
Követnünk kell Jézust a történelemmel szemben mutatott magatartásában, mert Krisztus emberi
dicsőségéről azt gondoljuk, hogy ez ad értelmet a történelemnek, a személyes létünknek és
létünk egyetemes kontextusának, amit történelemnek nevezünk: „Atyám, elérkezett az óra.
Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged. Hatalmat adtál neki minden ember
fölött, hogy akiket neki adtál, azoknak örök életet adjon”.59 Ahogyan Jézus számára a
történelem értelme az volt, hogy beteljesedik az Atya akarata („Az az örök élet, hogy
ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust”60), az ember számára
a történelem értelme Krisztus, az ő földi dicsősége. Úgy tudjuk tehát követni ebben Jézust, ha
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minden cselekedetünk célját a történelem értelme, vagyis Jézus Krisztus, az ő megdicsőülése
kijelentéseként éljük meg.
Krisztus emberi dicsőségének megélése a tanúságtétel. Ez az a jelenség, amelynek révén az
emberek felismerik, egy erős kegyelem, egy erős ajándék révén – hogy miként állnak fenn a
valóság, az emberek és a dolgok: minden Krisztusnak köszönheti létét, és ezt kiáltja, bizonyítja
létével mindenkinek, azzal, hogy élete átformálódik. A történelem végpontja az a nap, amikor
az emberiség egésze kénytelen lesz ezt elismerni.61
A történelemben minden idő, minden időszak az örökkévalósággal összemérve ér
valamennyit, vagyis annyit ér, amennyire Krisztus emlékezetéből táplálkozik. A keresztény
erkölcsből az következik, hogy az emberek társadalmi, kulturális és politikai elköteleződését
Krisztus emlékezetét elősegítve neveljék, az egy konkrét eszményhez csatlakozva érlelődjön,
mert így fogja fel a történelem értelmét, az idő és a kapcsolatok jelentését.
Nem lehet keresztényi az olyan morál, amely nem a Krisztusnak tett felajánlás kozmikus
dimenziójába helyezve segít megélni az életben minden gesztust, a mosogatástól a
képviselőségig. A felajánlás abban áll, hogy felismerjük: a substantia, a létezés szerkezete,
amely egy kapcsolatban él és megmutatkozik: maga Krisztus. Ezt a felismerést állandóan
támogatnia kell az imának, hogy Jézus mutatkozzon meg, mutassa meg magát.
Ezért az emberi együttélés eszményét a Zsidóknak írt levél fejezi ki: „Lelkesítsétek egymást
mindennap, amíg a »ma« tart, hogy senkit meg ne keményítsen a csalárd bűn”. Lelkesítsétek
egymást minden nap, emlékeztessétek egymást és magatokat Krisztusra minden nap. „Hiszen
Krisztus részesei vagyunk, de csak úgy, ha kezdeti szilárd hitünkben mindvégig állhatatosan
kitartunk”.62
Ebből származik az engedelmesség, amely megőrzi a rendet a társadalomban.
Ám az, aki megőrzi a rendet a társadalomban, a tekintély: „Mindenki vesse alá magát a
fölöttes hatalomnak. Mert nincs hatalom, csak az Istentől, ami van, azt Isten rendelte. […] Azt
szeretnéd tehát, hogy ne kelljen a hatalomtól tartanod? Tedd a jót és megdicsér”;63
„Engedelmeskedjetek az Úrért minden emberi hatalomnak”.64 Nem lehet ellentmondás abban,
ahogyan élünk.
Ebből születik meg az elkötelezettség, hogy szolgáljuk az emberi közösséget a kultúra, a
gazdaság és a politika területén is, minden önzetlen képességünkkel, nem csupán a
szabadidőnkben, hanem elsősorban a munkánkban.
Ennek elsődleges gyümölcsei az ökumené és a béke. Ezekben megnyilvánul az a minden
kapcsolatra érvényes alapelv, amely minden együttélést megsegít: az egyetemességre törekvő
barátság, amelyben az emberi történelem a legnagyobb segítséget kapja.
Ez azt jelenti, hogy a keresztény barátság hozzájárul a társadalmi valóság, a nép
megszületéséhez. Ennek a barátságnak a valóra válásából ugyanis egy nép jön létre, mert az
ember csak egy kölcsönös kapcsolatban válhat apává. Az atya-voltunk azon a szinten valósul
meg, ahol a természet önmaga tudatára ébred, vagyis az ember szintjén. Az állat csak nemz és
reprodukál, nem lesz atya. Az atya a legfőbb segítség abban, hogy tisztán lássuk az élet értelmét,
és ugyanakkor társunk az ebbe az irányba haladó úton.
Minden kapcsolat, abban a mértékben, amennyire a kölcsönös szeretetre épül, vagyis
barátság, létrehoz valami emberit. Ez a mi hozzájárulásunk, az Egyház erkölcsének a
hozzájárulása a békéhez itt és bárhol. A kapcsolat tartalma a világ szemében erőszak,
megkívánja, alattomosan segíti az erőszakot. Ez a legrejtettebb, ravaszul elrejtett vagy tudat
alatt rejtve maradó formákat érinti – kivéve azokat a kiemelkedő kapcsolatokat, amelyek az ősi
mintában valósulnak meg, apa, anya és gyermek között. Ezek a kiemelkedő kapcsolatok
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mindazonáltal erőtlen elemekké válnak, amelyek mit sem tehetnek a nagy folyam, a világ
mindent elsöprő dagálya , az erőszak, a hübrisz ellen. Ezek óhatatlanul fellépnek ugyanis,
amikor az ember elidegenedik az Istentől, a valódi kapcsolatok tartalmától és szerkezetétől.
Ezzel szemben a keresztény barátság eseményéből, amit ökumené és béke gyanánt élhetünk
meg, megszületik egy új nép. Ilyenkor megvalósul a gyakorlatban egy életfelfogás, a
valósághoz való egyfajta hozzáállás, a körülmények iránti becsületesség mentén. Ez egy
intenzív válasz a provokációra, a saját igazság- és boldogságfelfogásunkon alapulva. Ez nem
egyetlen személyről szól, aki felnőve családot alapít és lesz kettő vagy hat gyereke. Képzeljük
magunk elé Hildegard von Bingen több száz apácáját és vele egyidőben Clunyben Petrus
Venerabilis szerzeteseit, és mindazokat, akik elmentek oda. Ez volt az a mód, ahogy lassanként
az V-VI. században eluralkodott barbár világból megszületett a keresztény család, gyengéd
érzelmekkel, a mindenre való odafigyeléssel, tiszta parancsokkal, jellegzetes törvényekkel – „a
keresztény család, mint szervezet és hajlék, mint valódi hajlék az ember számára: segítség,
felüdülés, befogadás és ének”.65
Ezzel ellentétben az a felfogás áll, amely egy földi hatalommal azonosítja azokat az
eszményeket, amelyeket az ökumené és béke szavak foglalnak magukba. A hatalom még ezeket
az eszményeket is erőszakká teszi. Az ökumené nem lesz más, mint a saját zárt, erőszakos
álláspont kijelentése vagy minden lehetséges jelentés, hangsúly, preferencia merev tagadása. A
békéből pedig nem marad más, mint egy formula, amelyet parancsszóként használnak saját
háborújuk megnyeréséhez.
Az erőszak mindig együtt jár a kísérlettel, hogy tönkretegyenek egy népet: erőszakosak a
hadseregek, a bíróságok, de a vallási intézmények is, ahol nem lehet nyílt csatlakozási
lehetőséget és valós következményeket fellelni.
A hatalom által nyújtott nevelés az ember cselekedeteit az erőszak irányába tereli, ide sorolva
a családról alkotott felfogást, a társadalmi együttélést és a többiekhez fűződő kapcsolatok
módszerét is. A hatalom utat enged az elidegenedés minden szélsőséges formájának, amely az
erőszak kezdete a világban.
Ezzel szemben annak az embernek a számára, aki Krisztust követi, nem létezik olyan
jelenlét, ami idegen volna. „Ha azok lesztek, amivé lennetek kell, lángra lobbantjátok egész
Itáliát”.66 „Ne elégedjetek meg a kicsiny dolgokkal: Ő, az Isten nagy dolgokat akar!”67 Így írt
Katalin, a tanulatlan sienai asszony.
A Misztérium, mint irgalom jelenti az utolsó szót a történelem összes visszás eseményével
kapcsolatban. A Misztérium, mint irgalom. Ez a Létezés legellenállhatatlanabb ölelése, a
legnyilvánvalóbb kegyessége. Ő minden létezés forrása, célja és természete, a kapcsolat a
Létezés és az én kicsinységem között: ő alkotott meg és ő tett a saját maga részévé engem. Ez
a Misztérium végső ölelése, amellyel szemben az ember (még a legtávolabbi felfogás szerint
élő, a legeltévelyedettebb, a legsötétebben látó, leginkább becsapott is) nem tud semmit sem
felhozni, nem tud ellenállni. Elkerülheti az ölelést, de ezzel saját magát és saját javát zárja ki.
A Misztérium mint irgalom: ez az utolsó szó a történelem összes visszás eseményével szemben.
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Fórum
Stefano Alberto (don Pino): Ennek a fiatal nőnek a számára minden napnak a kezdetét, minden
gesztusát, minden cselekedetét átjárta, átitatta ennek a Jelenlétnek a tudata, az a tudat, hogy ott
van jelen ez a gyermek, majd később ez a felnőtt férfi. A Misztérium a Szűzanya életének társa
lett, ugyanúgy, ahogyan a mi életünknek is társa.
Úr angyala68
Reggeli dicséret69
Giancarlo Cesana: Sok száz kérdés érkezett, ahogy ez már megszokott. Ebből kiviláglik egy
dolog: egy új, mondhatni váratlan javaslattal állunk szemben, amin dolgoznunk és
gondolkoznunk kell. Ezen nem kell meglepődnünk, mert a lelkigyakorlat olyan, mint egy edzés,
hogy elérjük a célunkat: az életet. Tehát nem maga a cél, csak egy olyan edzés, amely felkészít
bennünket az élet nagy futására.
Nos, szerintem haladjunk sorban így: felteszek don Pinónak néhány olyan kérdést, amely
sokakat érintő témákat feszeget, azután pedig két alapvető kérdést szegeznék don Giussaninak.
Az első kérdés tehát (a don Pinónak szánt kérdések főként a szabadságra vonatkoznak):
„Visszatérhetünk a szabadság témájára még? Megmagyaráznád, mit jelent az, hogy a szabadság
az egyetlen olyan pont, amit nem tud kikezdeni az értelem?”
Don Pino: Az, hogy az egyetlen olyan pont, amit nem tud kikezdeni az értelem annyit jelent,
hogy ez az egyedüli olyan hely, ahol a Misztérium misztérium marad, teljes mértékben
misztérium. Ugyanis (ahogyan erre rávilágított don Giussani az elmélkedésben) annyi
nyilvánvaló az értelem számára, hogy a dolgok nem önmagukat alkotják, és az is, hogy én sem
tudom önmagamat megalkotni. Ám az értelem azt nem fogja föl, hogy ez hogyan történik, ezt
nem tudja felfogni, csak azt, hogy egy Másiktól függenek, az egyértelmű.
Van azonban az egy pont, amit az értelem nem tud megközelíteni: az értelem nem képes
felfogni a szabadság tényét, mint annak lehetőségét, hogy valaki felismerje vagy ne ismerje fel
a Misztériumot. Ezen a pontos a Misztérium kikezdhetetlen.
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Luigi Giussani: A léthez, mint olyanhoz, nem lehet semmit hozzátenni és nem lehet belőle
semmit sem elvenni - mégis úgy tűnik, mintha a szabadság elvenne valamit a Misztériumból,
Istentől, hiszen a szabadság lehetőség arra, hogy a teremtmény, a létben résztvevő lény ördöggé,
hazugsággá változzon, megtagadja az elfogadást, szembehelyezkedjen Istennel, és a létben való
részvétele Istennel való szembenállás legyen, aki pedig léte forrása, a lét közlésének eredete.
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Az “Úr angyala” ősi imádsága az angyali ürvözletre emlékeztet, arra a pillanatra, amikor “az Ige testté lett”..
(Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát. / És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát. / Íme, az
Úrnak szolgálóleánya. / Legyen nekem a te igéd szerint! / És az ige testté lett. / És miköztünk lakozik. / Üdvöz
légy Mária… / Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! / Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire! // Kérünk
téged, Úristen, / öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, / hogy mi, akik az angyali üzenet által / szent Fiadnak, Jézus
Krisztusnak megtestesülését megismertük / az ő kínszenvedése és keresztje által / a föltámadás dicsőségébe
vitessünk! / Krisztus, a mi Urunk által. / Ámen. / Dicsőség…))
69
A reggeli dicséret az az imádság (a katolikus egyház zsolozsmáján belül), amely a napot a zsoltárokkal indítja.
Az istendicséret jellemzi a közösségben élő embert – az egyén kezdeményezésén alapul, akár közösségben is
mondjuk, akár saját otthonunkban, egyedül. A lelkigyakorlatokon, minden reggel közösen imádkozzuk el a reggeli
dícséretet a zsolozsmáskönyvből, mégozzá a tonus rectus alkalmazásával, vagyis lineárisan, egyenletesen énekelve
a sorokat, együtt és halkan, egyetlen hangmagasságot tartva.
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Cesana: A második kérdés Madridból érkezett: “Mit akartál azzal mondani, amikor
kijelentetted, hogy engedelmeskednünk kell a tekintélynek (gondolom, a polgári
tekintélyeknek)? És ez milyen értelemben nem mond ellent annak, amit előtte mondtál az
államról, mint bálványról?”
Don Pino: Nincsen ellentmondás a két állítás között: az elsőben néven neveztük a hatalom, az
önmagára épített tekintély elvárását, hogy bálványként imádjuk, amikor magát állítja be
minden, a személyünket érintő döntés forrásának. Amit elítélünk, az az állam igénye arra, hogy
az emberi én és mincsen cselekvése kizárólagos forrása legyen.
Minden tekintély (nem csak az államé, hanem az Egyházé is, de a férjé és a feleségé, szülőké
a gyermekeikkel szemben, az iskoláé de még a barátoké is, minden tekintély és minden hatalom,
amely azt állítja magáról, hogy önmagára alapítja önmagát, abban kisebb vagy nagyobb
mértkében a hazugság uralkodik elkerülhetetlenül, éppen azért, mert kizárólagosságra
törekszik, és ez erőszak.
Ám a valódi tekintély az, amely szívén viseli a másik ember célját. Akkor jó egy tekintély
(amint ez elhangzott tegnap az előadás vége felé), ha a közjót helyezi előtérbe és lehetőséget ad
az ember céljának elérésére: vagyis az, amely elfogadja, hogy az ember énjének célja egy Másik
valaki, hogy az én egy kívülálló ponttól függ, az alkotja, és alapvetően a Misztériumhoz fűződő
kapcsolat tartja fenn.
Csak ennek az elfogadása ment meg az egyébként elkerülhetetlen hazugságtól, amely (többé
vagy kevésbé) minden hatalmat jellemez.
Cesana: Íme a harmadik kérdés: „Mit jelent az, hogy a bűn nem más, mint egy ismeretlen
nyomába szegődni?”
Don Pino: A bűn olyan értelemben jelenti azt, hogy egy ismeretlen nyomába szegődünk, hogy
egy olyan vonzást követünk, amely nem a valódi célunk felé vezet, egy olyan választ fogadunk
el, amely letérít az utunkról. A bűn valóban az, hogy a válasz, amit követünk, nem felel meg a
boldogság, a beteljesedés iránti vágyunknak, vagyis a szívünknek. Úgy tűnik, mintha normális
válasz volna, olyasmi, ami megoldást kínál, de amint a nyomába szegődöm, azt tapasztalom,
hogy bálvány csupán, mivel van szája, de nem beszél és nem váltja valóra ígéreteit. Az idegen
voltát a célhoz, az élet értelméhez, a boldogsághoz képest kell érteni: olyasmi ez, ami kívül esik
a valódi boldogságon, nem képes azt beteljesíteni.
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Cesana: Végezetül, Pino atya, van itt egy gyakorlatias kérdés: „Krisztus követése egybeesik a
karizma követésével?”
Don Pino: Krisztus követése az ő személyének a követése. Ám ez lehetne pusztán személyes
jámborsági kérdés is, vagy csak érzelem, ha nem közvetítené számomra itt és most egy arc, egy
meghatározott temperamentum, egy történet. Az én számomra a Krisztussal való találkozás egy
bizonyos arccal, egy bizonyos személlyel megtörtént találkozáson keresztül zajlott. Krisztus,
az ember Jézus, aki kortársunk, itt és most nem más, mint a karizma, vagyis az a történelmi
pont, amikor Krisztus így szól hozzánk: „Jöjj és lásd”.
Cesana: Nos, akkor feltennék két alapvető kérdést Don Giussaninak, amelyek gyakran
szerepeltek a faxon érkezett üzenetekben, és arról érdeklődtek, mi valójában a kapcsolat a cím
(„Te, vagyis a barátság”) és a ma hallott elmélkedések között. Sokan írták, hogy szeretnék ezt
jobban megérteni, ezért kiemeltünk két olyan kérdést, amelyek számunkra úgy tűnnek, hogy
ebből a szempontból jól közelítik meg a problémát.
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Íme az első: „Nagyon megfogott bennünket az az állítás, hogy az én kiindulópontja elsősorban
ontológiai és nem etikai, amint azt a hatalom szeretné velünk elhitetni. Lehetne erről többet
tudnunk?”
A második kérdés pedig így szól: „Úgy tűnik, a feladatunk az, hogy az imában a létezésért
könyörögjünk. Én sok mindenért imádkozom, ami fontos a számomra, de mit jelent az
pontosabban, hogy »a létezésért könyörög« valaki?”
Giussani: Az első kérdés tehát: mi a különbség az ontológiai és az etikai álláspont között…
Nos, azt mondjuk ontológiainak, amely megmutatja, hogy egy dolog valós, hogy milyen ez a
dolog valójában.
Ha egy kiskanalat kell használnom, már elnézést a hasonlatért, ezt nem tehetem meg úgy,
hogy a lábammal belérúgok; kézzel kell megfognom, megszorítanom. De nem foghatom meg
ott, ahol kiszélesedik, hogy azután a nyelével egyek. Az etika a tudatos valóságból, a dolgok
valóságából indul ki, mert arra indít, hogy a valóság szerint cselekedjünk, mert ellenkező
esetben rosszul viszonyulunk a dolgokhoz, összekeverjük a Gizikét a gőzekével, luftot rúgunk,
nem ragadjuk meg a dolgok lényegét.
Mi volt a második kérdés?
Cesana: Sok dologért imádkozunk, de mit jelent az, hogy a »létezésért könyörgünk«? „sok
mindenért imádkozom, ami fontos a számomra, de mit jelent az pontosabban, hogy »a létezésért
könyörög« valaki?”
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Giussani: Ami fontos a számodra, barátom, az, ami igazán fontos neked az egy olyan válasz,
amit még nem lehet pontosan körülhatárolni, majd csak végül. Ami igazán fontos számodra, az
egy olyan mód, amit felismersz egy átmeneti, ideiglenes, részleges valóságban, ami nem örök,
nem teljes, de benne van a te egyetlen, örök vágyad, a boldogság kulcsa.
Éppen ezért, a „létezés iránti könyörgés” kiemeli azt a tényt, hogy az, amit akarsz, amire
vágyódsz, amit kérsz nem más, mint ennek a vágyódásnak a beteljesülése, amit totálisként
szeretnél megélni, és személyed, életed egy részleges aspektusában érheted tetten. Ha azt várod,
hogy az egész benne legyen egy részletben, amit kezedben tartasz, akkor tévedsz.
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KRISZTUS, ÉLET AZ ÉLETBŐL
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1. „Cselekedett és tanított”
Ebből a két kérdésből indultunk ki: mi az Isten az ember számára és hogyan ismerhetjük meg
őt így, olyannak, mint amilyennek azt mondjuk, hogy ismerjük őt?
Az első kérdésre a válasz ontológiai jellegű, vagyis a valóságból indul ki, Isten valóságából
úgy, ahogyan az fennáll, és ebből tudjuk meg, hogyan kell viselkednünk Vele szemben. Nos,
avjon hogyan ismerhetjük meg Őt olyan módon, hogy Isten valósága számunkra etikai
értelemben is jelentést hordozzon, megmutassa, hogyan kell viselkednünk Vele szemben?
A kiindulópontunk ontológiai jellegű, a valóságot fogadjuk el olyannak, amilyen. Az ember
számára Isten minden! És a létezés, ami létezik: az maga az Isten, mivel „Isten minden
mindenben”, ő maga a létezés. Istenen kívül nem valami más van, hanem nincsen semmi.
Az ember csak akkor ismeri fel valóban, hogy mi az Isten, ha mindenben, amit tesz, a létezést
kéri Istentől, ha minden cselekedete a létezés, vagyis a boldogság iránti könyörgés Istenhez
(mindenkinek van egy célja, amikor végre teljesen önmaga lehet). Minden tett könyörgés
Istenhez a létezésért, vagyis imádság, mivel az én minden cselekedete, amivel a személy igazzá
válását keresi, a teremtett volt létezését igyekszik igazzá tenni, vagyis kísérlet arra, hogy
kijelentse saját beteljesedését.
„Ti [keresztények] – mondta Péguy – mindenütt megérintitek Istent”.70 Bármivel
érintkezünk, bármivel lépünk kapcsolatba, a beteljesedésünket keressük. Ezért minden tett
tudatossága, minden tett gesztusa kérés a Létezőhöz a létért, a létezésben résztvevő kéri, hogy
létezhessen, hogy örökre élhessen, mindazért, amit kapott, mindazért, amit megél.
A második válasz az etikai, magatartásra vonatkozó következtetést vonja le az ontológiai
szinten megélt felfedezésből (miszerint Isten minden és a létezésben résztvevő nem más, mint
a Létező, mint Misztérium közlése önmagáról). Ugyanis, ha Isten minden (ezt nem tudjuk
másképpen mondani), ha Isten az ember számára minden és értelmünk számára úgy tűnik fel,
mint létünk forrása, ám az ember ezt nem akarja megérteni, vagy nem emlékszik vissza erre,
akkor az olyan, mintha Isten nem is létezne. A többség számára a mindennapok tele vannak
ezzel a bűnnel. Ez a „bűn” más szóval „kár”, és akkor egészen pontos, nem csupán sajnálkozás,
hanem valódi melankólia, ha így fogalmazunk: „Nézd csak, ez az ember így és így cselekedett:
milyen kár, hogy eltért a józan észtől!”. Hasonlóképpen, ha kijelentjük Istenről: „Nem ismerték
fel Istent: milyen kár!”.
Hogyan ismerhetjük fel Istent ilyen módon? Hogyan csodálkozhatunk rá bizonyossággal és
világosan, hogy ő minden, és hogy az ember nem tud úgy cselekedni, hogy ne kérné tőle azt,
amit már megkapott: a létezést, a részvételt a létezésben, a teremtett voltot, vagyis azt, hogy a
létezés résztvevője legyen?
Hogyan ismerhetjük meg őt? Tudatára kell ébrednünk. Ehhez az értelme szerint cselekvő
ember megismerő képességének erőfeszítésére van szükség. Értelmünk nem más, mint a
valóság tudatossága, annak minden tényezőjét figyelembe véve. Ezért egy dolgot tudatosítani
azt jelenti, hogy valamennyi tényezőjét figyelembe véve ismerem meg. A mi esetünkben a
megismerés tárgya maga Isten: hogyan fogja fel az ember Istent, és hogyan tűnik fel, hogyan
kell feltűnnie Istennek az ember előtt.
Így az értelem, amikor rádöbben, hogy Isten mindennek a forrása, hogy minden forrása a
Misztérium, fel akarja fedezni, hogy miképpen viselkedjen Istennel szemben, hogyan bánjon
vele, vagyis meg akarja ismerni azokat az utakat, amelyekből erkölcsi törvények következnek.
70

Vö. Ch. Péguy, Véronique. Dialogo della storia e dell’anima carnale, Piemme, Casale Monferrato (AL) 2002,
p. 256.
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Itt azonban egy valóban titokzatos minőségi ugrást figyelhetünk meg.
A Misztérium, amely a teljes teremtett valóság forrása és célja, azt akarta, hogy legyen egy
ember, aki asszonytól születik, aki végigéli az emberi életet, mint mindenki, a názáreti Jézus,
és rajta keresztül akart kapcsolatba lépni az emberekkel. Ezt az embert fogantatása első
pillanatától kezdve a magáénak vallotta, énjét az Isten Igéjévé, a második isteni személlyé, az
isteni természet részesévé tette. Ez az emberiség és a világmindenség történelmének
legmagasztosabb titka. Ezért volt a názáreti Jézus maga a Krisztus.
Ennek az embernek a meghallgatása és követése a keresztény erkölcsiség forrása. A
Misztérium azért akarta az ember Jézust, hogy ő legyen a tanítás forrása minden ember számára
az élet legfontosabb dolgáról, vagyis Istenről, ő legyen az egyetlen Mester („ne hivassátok
magatokat mesternek: egy a ti mesteretek. Ti mindnyájan tanítványok és testvérek vagytok”71)
és példakép abban, amit tett avval kapcsolatban, amit tanított: cselekedett és tanított. Jézus
urunk cselekedett és tanított.
Minthogy Istenről beszélünk, csak olyasmi lehet a tanítás, ami már korábban betöltötte a
lelkünket, egész énünket.
A legmagasztosabb dolog abban a magatartásban, amit Krisztus tanít a számunkra, az az,
hogy minden cselekedet kapcsolat Istennel és Jézussal, az egyes emberrel és a társadalommal,
alapvetően barátság. Minden emberi kapcsolat ugyanis vagy barátság, vagy hiányos, hibás,
hazug.
Ezért mondta az ember Jézus: „Atyám, ha lehetséges, ne így haljak meg, de ne az én
akaratom legyen meg, hanem a tiéd”72. Így lett minden ember tanára, mestere, tanítója, a saját
halála révén, elfogadva a halált minden emberért. „Ő szeretett engem és odaadta magát értem”73
– fogalmazott Szent Pál.
Minden kapcsolat barátság, amennyiben ajándék, vagyis képviseli vagy lehetővé teszi az
ajándékot, amely Istentől, Krisztustól, az Egyháztól, vagy az emberi történelemből jön
számunkra. A barátság egy ajándék, amit elfogadunk. Mindaz, amit kapunk Istentől,
Krisztustól, az Egyháztól vagy az emberi történelemből azért, hogy kommunikálhassunk a többi
emberrel, egy ajándék, amit elfogadunk, befogadunk. Ennek az ajándéknak az elfogadása és
befogadása kölcsönössé teszi azt a szeretetet, amely az ajándékozóban van és amit kimutat. Ha
elfogadjuk, az olyan szeretet, amit mi mutatunk ki az iránt, aki az ajándékot adta nekünk.
Ebben az értelemben a barátság egy kölcsönös szeretet-ajándék, mivel egy teremtett lény, az
ember részéről a szeretet legmagasabb szintje elfogadni, hogy Ő alkotott, elfogadni a létet, ami
nem a sajátunk, amit kaptunk.
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2. Egy jelenvaló esemény
Jézus Krisztus jelenléte, amely minden nap és minden órában esemény a megkeresztelt emberek
életében, akiket Ő választott ki a maga számára, hiszen az Atya adott a kezébe minden embert.
Ez a jelenlét tehát az egész emberiségre vonatkozik, hiszen a megkeresztelt emberen
keresztül közli Isten mindazt, amit az emberek, az emberiség számára felkínál és ajándékoz.
Gondoljuk csak el ezt a részletet: ha engem megkereszteltek, akkor ennek az az oka, hogy a
Misztérium átalakított engem a keresztségben, mert rajtam keresztül akarja közölni önmagát
sokféle úton és módon más emberek irányába. Ez a minden máshoz fűződő újfajta viszonyunk
ontológiája: a megkeresztelt embernek a többi emberhez fűződő kapcsolatát átszövi ez a cél,
amit a Misztérium a keresztségben adott nekünk. A Misztérium már elkezdte megismertetni
71
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velünk a keresztségben kapott energia révén azt a célt, amit elénk tűzött. Ebből születik meg a
követendő etika, viselkedés, ha ráébredek megkeresztelt voltom jelentésére, amiről nem szabad
megfeledkeznem egy cselekedetemben sem. Nincsen olyan nap és nincsen olyan óra, amikor
az embernek joga van megfeledkeznie erről az elkötelezettségéről. Ez a cél átjárja az emberi
jelenség egészét, gesztusait és döntéseit és meghatározza őket. Ebben az értelemben állítottuk
mindig is, hogy a pillanatnak örök értéke van, hiszen a Végtelennel való kapcsolat momentuma,
csakúgy, mint minden hatalmas tett, eposz a történelemben.
Tehát Jézus Krisztus jelenléte egy esemény, amint erre rámutat, érzékennyé tesz a karizma,
amit kaptunk, és erről meg is vagyunk győződve. Olyan esemény ez, amellyel találkozunk a
jelenben, azokban az időkben és körülmények között, amelyek kiszélesítik a hivatásunk adta
közösséget, mert itt kitapinthatóvá válik az Egyház, Krisztus titokzatos testének misztériuma.
Sokszor megfogalmaztuk: az az emberi, természetes valóság természetfeletti, amelyben
jelen van Krisztus misztériuma (vagyis ahol megmutatkozik, azonosul emberi arcokkal). Ez az
Egyház, amely körülvesz engem. Meghatározott körülmények között, apámtól és anyámtól,
azután a szemináriumban, majd azokon az embereken keresztül, akik odafigyeltek rám és
barátaim lettek azok miatt a dolgok miatt, amiket megfogalmaztak, s végül egy közösség
folyójában, amely megfoghatóvá tette és teszi számomra az Egyház misztériumát – így
mutatkozott meg a számomra Krisztus teste. Ez a „hivatásomnak megfelelő” társaság, az a
közösség, amely meghatároz minket, mert itt születik meg a tapasztalatom és amelyet az a
tapasztalat hoz létre, amelyben a karizma megérintett bennünket.
Szent Ágoston így fogalmazott: “In manibus nostris sunt codices, in oculis nostris facta.”74
In manibus nostris sunt codices, vagyis kezünkben vannak a kódexek, az Evangéliumok, a
Biblia, amelyeket olvasunk, de nem tudnánk, hogyan kell ezeket olvasni, ha nem tenné hozzá
ezt is: in oculis nostris facta, ahogyan a mi szemünk előtt történik. Jézus jelenlétét táplálja,
megerősíti, megmutatja az Evangéliumok és a Biblia olvasása, ám a bizonyosságot egy
közöttünk jelenlévő tény, egy jelenlét, emberek jelenléte mutatja. Mindnyájunk számára van
egy esemény, amelynek jelentősége van, egy jelenlét, amely egész életünket befolyásolta,
megvilágította azt a módot, ahogyan felfogjuk, átérezzük, tesszük a dolgokat. Ezt nevezzük
eseménynek. Amibe így bevezetést nyerünk, az valóban élő marad, nap mint nap megújul.
Minden nap a tudatára ébredünk, tudatára kell ébrednünk annak az eseménynek, találkozásnak,
amely megtörtént velünk.
Észrevételeimet ezzel a megjegyzéssel szeretném zárni: Krisztus az a név, amely
megmutatja, meghatározza azt a valóságot, amellyel találkoztam az életemben. Találkoztam
vele: először csak hallottam róla gyerekként, fiatalként, stb. Felnőhet úgy az ember, hogy ez a
szó jól ismert a számára, mégis sokan vannak vele úgy, hogy nem válik valóra a találkozás,
nem válik tapasztalattá a jelenben. Krisztus azért lépett ben az életembe és az én életem azért
lépett be Krisztusba, hogy megértsem: ő a középpontja mindennek, az egész életemnek.
Krisztus az én életem élete. Benne összegződik minden, amire vágyakozom, mindaz, amit
keresek, mindaz, amit feláldozok, mindaz, ami benne kifejlődik abból a szeretetből, amely
azokhoz a személyekhez köt, amelyeket nekem adott.
Ahogyan Möhler fogalmazott egy olyan mondatban, amelyet már sokszor idéztem: „Azt
hiszem, már nem volnék képes élni, ha nem hallanám őt többet hozzám szólni”75. Ezt a
mondatot írtam ki egy Carracci-festmény alá, amikor gimnazista voltam. Talán erre a mondatra
emlékeztem leggyakrabban életemben.
Krisztus, az életem élete, a mindennapos életünk jó céljának bizonyossága és társa, a közeli
és jobbá tevő barát: ezt jelenti az ő hatékonysága az életemben.
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Az erkölcs nem csupán innen indul ki, de az is kijelenthető, hogy az erkölcs vezérfonala csak
ebben érhető tetten és csak ezáltal igazolható.
Szent Péter a Krisztus iránti szeretetének okát nem abban határozta meg, hogy sok hibáját
és árulását megbocsátotta neki, Péter nem sorolta föl tévedéseit. Amikor ott állt vele szemben,
feltámadása után, Jézus előtt, ő megkérdezte tőle: „Simon, szeretsz te engem?” és ő így
válaszolt: „Igen”. Ez a kapcsolat az ő legemberibb és legistenibb szavával, amely hétköznapi
életünkben mindent magához ölel. Minden nap emlékeznünk kell erre, minden nap merítenünk
kell abból, hogy ő társunkul szegődik, örömmel kell élveznünk az ő társaságát, és a rá
emlékezésnek is örömöt kell szülnie bennünk bármilyen körülmények között, bármilyen
állapotunkban, mivel benned testesül meg, Uram, az a szeretet, amellyel a Misztérium felém
fordul. Innen meríthetjük a bizonyosságot, hogy boldogan elérhetjük a célunkat, és innen
merítjük a reményt is egész életünk folyamán.
„Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek”. Még ha harminc nap alatt ezerszer vétkeztem is,
ezerszer elárultalak, ez akkor is megmarad, ennek meg kell maradnia! Én úgy gondolom, hogy
ez nem valami hallatlan állítás, de meglepő, felfoghatatlan és kimondhatatlan kegyelem,
ahogyan Michelangelo Buonarroti fogalmazott: „Mit tehetnék Uram, ha te nem jönnél hozzám
/megszokott, kimondhatatlan kedvességeddel?”.76
Krisztus és a rá kimondott igen: ez az, ami paradox módon emberileg a legkönnyebb, vagy
legalábbis legelfogadhatóbb erkölcsi kötelességünk a világban – állítom kicsit túlozva, de nem
kis lelkesedéssel. Hiszen Krisztus az a szó, amely mindent megmagyaráz: egy kétezer évvel
ezelőtti ember neve, aki úgy élt, mint mindenki más, de azután feltámadt a halálból, a
természetében lévő Misztérium erejével minden nap, minden órában, minden cselekedetünkben
átjár bennünket.
A Misztérium, vagyis Krisztus, a názáreti Jézus, a Krisztussá lett Misztérium jelenlétének és
életünkre vonatkozó következményének teljessége („Isten minden mindenben”), az ő
rendkívüli alakjának teljessége, Isten Igéjének jelenléte a szívünkben és az ajkunkon, ez a
baráti, mindennapos és hatékony jelenlét, ez a furcsa és felülmúlhatatlan barátság, ez a teljesség
magyarázza meg, hogy ki merjük mondani: „Te”. Istenhez fordulunk ezzel a szóval: „Te”
vagyis Krisztus, így szólunk a názáreti Jézushoz, az emberhez.
A Misztérium és a Misztérium fizikai jelenléte az életünkben jelentik a forrását a
kapcsolatnak, amely bennünket az igazsághoz és a teljes valósághoz fűz, és mindez jelenti az
eredetét annak is, amit úgy fogalmaztunk meg: barátság. Nincsen olyan kapcsolatom a színed
előtt, ó Krisztus, amikor Veled találkozom és Rád emlékezem, nem létezik olyan emberi
kapcsolatom, senkivel, amelyben ne kerülne elő a barátság eszménye. Ahogyan te az emberekre
néztél, akikkel beszéltél, vagy akik válaszoltak neked, de még azokra is, akikkel nem jött létre
párbeszéd (még Pilátusra és a főpapokra is), ha a kapcsolat, amely ezekhez fűzött téged, amint
ez megmutatkozott kínszenvedésed során, telve volt aggódással, szeretettel a sorsuk iránt. Ha
ezt ők elfogadták volna, ha átérezték volna ezt, akkor a barátság szó lett volna az egyetlen,
amely képes lett volna leírni a hozzájuk fűződő kapcsolatodat. A barátság szó az egyetlen a
számunkra is, amit használni tudunk a köztünk és Közte fennálló kapcsolatra.
Hitvalló Szent Maximosz, az egyik nagy egyházatya, szépen foglalja ezt össze azokkal a
szavakkal, amelyeket már volt alkalmunk idézni: „Krisztus […] minden mindenkiben [akár jók
vagyunk, akár rosszak, akár szórakozottak vagyunk, akár odafigyelünk]. Ő az, aki mindent
magába foglal, jóságának egyetlen, végtelen és bölcs hatalmával, mint az a középpont, amelybe
minden egyenes vonal tart [a teremtett világ egyenesei: innen születünk ontológiai értelemben,
ez az ontológiai látásmód, amelyből meg kell születnie életünk minden cselekedtünknek], hogy
Isten teretményei ne legyenek idegenek és ellenségesek egymással szemben, hanem legyen egy
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közös hely, ahol megnyilvánulhat barátságuk és békéjük”.77 Ez annak a szellemiségnek az
összefoglalása, amelyről ezekben a napokban beszéltünk és elmélkedtünk.
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