
A kereszt alulnézetben
A kereszt voltaképpen emberi

életünk legnagyobb kérdése. Külö-
nösen a keresztény gondolkodás
következtében vált azzá, amely sze-
rint a kereszténység egyértelmû jel-
képévé, mintegy lényegévé vált a
keresztre feszített Isten Fia, Jézus.
Az általános gondolkodás már nem
tud annyira azonosulni a „kereszt
botrányával”. A mindennapok em-
beri gondolkodása szerint a kereszt
az a kereszt, amit vagy vállalunk,
vagy sokkal inkább elutasítunk, de
mindenképpen kerülendõ, és rom-
boló hatása elfojtja a fejlõdést, az
elõrejutást. A kereszt az élet olyan
kényszerû velejárója, amit ha csak
lehet, mindenképpen ki kell hagyni.

*
Mi, keresztények szeretnénk úgy

feltüntetni, hogy számunkra a ke-
reszt elsõsorban diadalt, diadalme-
netet jelent, vagy szeretnénk, hogy
jelentsen, de a valóság nem ez.

Szeretjük úgy feltüntetni, mintha
az Isten ügyéért, diadaláért aggód-
nánk, valójában azonban saját ma-
gunk helyét keresgéljük a diadal-
menetben. Ahogy amikor még csak
szó volt a keresztrõl, de még senki
sem akarta Jézus vállára tenni, a mi-
niszteri székeket keresték maguk-
nak a „lelkes apostolok”, aztán,
amikor valóságosan vinni kellett,
mindenki elment a maga dolgára,
haza, és azt mondta, hogy
szép-szép, de menjünk halászni,
menjünk haza, mert ezt a menetet
csak akkor vállaljuk, ha diadalme-
net lesz belõle. Jézus egyértelmûen
megfogalmazta, hogy Isten ügyé-
nek el kellett buknia, a magnak el
kell pusztulnia, mert csak így lesz
belõle vetés és élet.

Mi, keresztények, ahogy a teoló-
gia szép ünnepélyességgel megfo-
galmazza, a Jézus-eseményt, a ke-
reszthalált húsvét felõl nézzük. Mi-
közben diadalmasan tekintünk
magunkra, elfeledkezünk azokról,
akiknek nincs „húsvét utáni” sze-
mük, és szemrebbenés nélkül bot-
ránkozunk azokon, akik nagypénte-
ket nagypénteknek, azaz tragédiá-
nak látják.

A diadalmas világnézet persze
nemcsak a keresztények sajátja, ha-
nem kevés kivétellel minden vallás
megfogalmazza – Krisztussal, vagy
Krisztus nélkül, kereszttel, vagy ke-
reszt nélkül – a maga diadalmas vi-
lágnézetét, melynek lényege éppen

az, hogy csak az õ diadalmenetének
van értelme és értéke. Minden más
utánzat, hamisítás, és az ördög esz-
köze lehet csak.

*
Sokszor úgy tekintünk Istenre,

mintha beosztottunk lenne, akit
azért tartunk, hogy ellásson minket,
hogy boldogítson, hogy kívánsága-
ink, elképzeléseink, és elvárásaink
szerint teljesítsen. Ebbe a mi vilá-
gunkba nem illik bele a kereszt, a
kudarc és az elbukás, csak a gyõze-
lem és a diadalmenet.

Isten egyszerûen nem teheti meg,
hogy nem teljesít, hogy szembe-
száll a vágyainkkal, mert akkor
megsértõdünk, és egyszerûen elbo-
csátjuk. Szerintünk ez a világ ró-
lunk szól, és ezt Istennek is tudomá-
sul kell vennie. Ebben a sikerorien-
tált világban nincs helye a
keresztnek. Hallani sem akarunk ar-
ról, hogy felsülhetünk, megbukha-
tunk, félresikerülhetünk. Ha mégis
elõfordulna, az alapvetõen csak Is-
ten hibájával, mulasztásával ma-
gyarázható.

Sikereink és gyõzelmeink meghi-
úsulását egyedül és kizárólagosan
Istenen akarjuk behajtani. Ami még
rosszabb, frusztrációink rehabilitá-
cióját Istennek írjuk elõ, mintegy
rávetítve mindazon indulatot,
bosszút, pusztítást, visszafizetést,
amire bármi miatt nem voltunk ké-
pesek.

Így vált Isten a Paradi-
csomból való kiûzetés
diadalmas elrendelõjévé
és kivitelezõjévé, hábo-
rús vagy „békés” csata-
vesztéseink megtorlójá-
vá, sérelmeink és be
nem teljesült hatalmi
megszállottságunk ku-
darcainak feltétel nélkü-
li megbosszulójává.

Ahogy az Ószövetség
számtalanszor megfo-
galmazza, hogy mi az
elvárása Istennel szem-
ben. „Az Úr vitéz har-
cos, a fáraó szekereit és
hadát tengerbe vetette,
válogatott harcosai a
Vörös-tengerbe fúltak...
Zsákmányt oszt, és
bosszúját tölti ki rajtuk
... Kirántom a kardomat,
kezem kiírtja õket”
(2Mózes 15,3-5.9-10).

„Miután Izrael teljesen lemészá-
rolta Aj város összes lakosát a harc-
mezõn és a pusztában, ahol üldöz-
ték õket, és miután mind egy szálig
elestek fegyver által, egész Izrael
visszafordult Aj ellen, és kardélre
hányták az ott lakókat. Összesen ti-
zenkétezer ajbeli férfi és nõ hullott
el ezen a napon” (Józsué 8,24-26).

„Tapostam õket haragomban, ti-
portam õket felindulásomban. Le-
vük a ruhámra fröccsent, egész öl-
tözetemet beszennyeztem. Mert a
bosszúállás napja van a szívemben,
eljött a megtorlás esztendeje”(Iz
63,3-6).

Talán elég ez a kevés mutatóban,
hogy fogalmunk legyen arról a
szemléletrõl, amely az emberi alját,
annak minden aljasságával és türel-
metlen kegyetlenségével ráöltözteti
Istenre, és látszólagos istenimádá-
sában önmagát hordozza körül is-
tenként. Kétségtelen, nem lehet
leegyszerûsíteni az Ószövetség
mondanivalóját ilyen emberszagú
negatívumokra, de a mi hozzáállá-
sunk bizony rendíthetetlen! Azt is
gondolhatnánk, hogy persze, ez az
ószövetség „lehelete”, de mi újszö-
vetségiek már nem így gondolko-
dunk. Sajnos az Újszövetségben is,
saját, „teljesen újszövetséginek
matricázott” életünkben ugyanezt
találjuk.

*
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Meg kellene magyaráznunk azt a
megszámlálhatatlan csalódást, el-
keseredettséget, vizenyõs tekinte-
tet, elbizonytalanodást, depressziót
és elkeseredést, amellyel olyan
szorgosan kísérjük mindennapjain-
kat, sõt mazochista módon egyre
mélyebbre taszigáljuk azt. Miért ál-
lunk értetlenül kudarcaink, meghiú-
sult reményeink láttán, és miért
nem tudjuk hová tenni tévedésein-
ket, félresikerült döntéseinket és
azok következményeit? Miért fé-
lünk találkozni saját kudarcainkkal,
és miért nem vagyunk hajlandóak
elfogadni önmagunkat, korlátain-
kat, és miért nem próbáljuk megta-
lálni Isten kezét akkor is, amikor
csõdöt mondtunk? Miért csak az a
siker, amikor vállveregetve nézünk
a tükörbe, és miért nem siker az,
amikor Isten veregeti meg a vállun-
kat, és õ néz a szemünkbe?

Sajnos az csak alig-alig fogalma-
zódik meg, legalább is a való élet-
ben legkevésbé, hogy Istennek mi-
lyen álmai vannak velünk, embe-
rekkel. Az egész ószövetségi
történelem arról beszél, hogy mit
cselekedett az ember Istennel, és
sajnos alig szól arról, hogy Isten mit
szeretett volna az emberrel közösen
véghez vinni. Sajnos az Újszövet-
ség sem betûben, sem életben nem
mentheti fel magát ez alól. Életünk
tele van teljesületlen álmokkal, nem
sikerült vágyakkal, és mindezt Isten
rovására írjuk. És éppen kapóra jött

Jézus, aki beleszaladt rettenetes ke-
zeinkbe, mert belõle kikényszerít-
hettük a kereszt diadalát, azt, hogy
ha most nem is, de majd egyszer, ha
elõbb nem, a végén, mi követke-
zünk, és mi leszünk a diadalmenet-
ben.

*
Jézus azonban azért jött, hogy egy

legyen velünk. Azért lett kicsi, mert
kicsi akart lenni, és nem azért, mert
nem ismerte a különbséget kicsi és
hatalmas, gyengeség és erõ között.
Azért bukott el, mert el „akart” buk-
ni, de ebben nem a Szent Pál-féle
helyettesítõ megváltás végbevitelé-
nek vágya mozgatta, és nem is a be-
teges mazochista kényszerképzet
határozta meg emberi identitását,
hanem az izajási valódi szolidaritás
(Iz 42,1-4; 53,1-5). Azért bukott el,
mert azt akarta, hogy az elbukottak
közé számíttassék. Nem azért akadt
fenn az Ószövetség „fojtogató háló-
jában”, mert ügyetlen vagy élhetet-
len volt, mert nem jól adminisztrál-
ta vagy szervezte ügyeit, vagy mert
nem jött ki jól a lépés, hanem azért,
mert fenn akart akadni. Nem azért
került a keresztre, mert nem volt
elég találékony, vagy mert nem ta-
nulta meg kellõen az önvédelmet,
hogy megússza szenvedés és halál
nélkül az emberek gonoszságát, ha-
nem éppen azt akarta, hogy minde-
nestõl egy legyen azokkal, akik so-
ha nem diadalmaskodnak, soha
nem gyõznek, és mégis marad ere-

jük, hogy higgyenek abban az Isten-
ben, akinek egyszer és mindenkorra
kezébe tették az életüket és sikerei-
ket, gyõzelmük vagy bukásuk mér-
tékét.

Isten nem a hasznost, a kellemest,
az eredményest, a „jövedelmezõt”
válogatta ki magának, hanem hagy-
ta és akarta, hogy ráfizessen az em-
beri élet vállalásával. Jézus nagysá-
ga nem azzal mutatkozik meg, hogy
csak a gyõzelmet ismeri, és szük-
ségszerûen gyõznie kell, hanem ép-
pen abban, hogy veszíteni is tud, és
ha kell, a gyengék között gyenge
lesz, a betegek között beteg lesz, a
nyomorultak között nyomorult lesz,
a lenézett és megvetettek között a
legmegvetettebb lesz, és mégsem
válik nyomorulttá, boldogtalanná,
reményveszetté. Aki a kereszt dia-
dalát hajszolja, az vagy kereskedõ,
vagy önmagát keresi, nem pedig Is-
tent.

Jézus igazi nagysága abban van,
hogy vesztésével is nyerni tud.

Jézus életének nem az a tanulsá-
ga, hogy Isten diadalt aratott benne
vagy általa, hanem hogy Istenhez
még a vesztett élet is közelebb hoz.
Isten azt akarta Jézusban értésünkre
adni, hogy az élet igazi nyertese az,
aki tud veszteni: aki el tudja veszíte-
ni életét, de nem veszíti el Istenét.

Ez az, amire a kereszt, Jézus ke-
resztje tanítani akar minket.

Sulyok Gábor
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Egy „eretnek” rehabilitálása
Az észak-olasz No-

varában boldoggá
avatták Antonio Ros-
mini-Serbati teológust
(1797-1853). Az egy-
háztörténelem során
most fordult elõ elõ-
ször, hogy oltárra
emeltek egy olyan teo-
lógust, akit a Vatikán
Szent Officiuma, a
Hittani Kongregáció

elõdje elítélt. Az Itáliában klasszikusnak számító
Rosminit az Alpoktól északra kevéssé ismerik. Azon
teológusok közé számított, akik a 19. században Ró-
ma ellenzékeként a modern kultúra és a keresztény-
ség kiengesztelõdését, valamint az egyház mélyre ha-

tó megújulását követelték. A felvilágosodás és
a misztika feszültségében gondolkodó, egyete-
mes mûveltségû tudós ezért rámutatott azokra a
visszásságokra, amelyek megakadályozták a
hitet abban, hogy „itt és most” testet öltsön, pél-
dául a népnyelv hiányára a liturgiában, vagy ar-
ra, hogy Isten népét klérusra és laikusokra hasí-
tották szét. A pápák eleinte támogatták Ros-
minit, de IX. Piusz pápa antimodernista
fordulata után hitelét vesztette. Még 1887-ben,
harminc évvel halála után is mûveinek negyven
tételét ítélte el „nem katolikus tanításként” a
Vatikán. Joseph Ratzinger még bíborosként és
a Hittani Kongregáció fõnökeként szállt síkra
azért, hogy teljesen rehabilitálják az egykori re-
formgondolkodót.
Forrás: Publik-Forum, 2007/24


