
Kereszt nélküli kereszténység

Jézus  szerint  kereszténynek  lenni  nem  más,  mint  önmagunk  megtagadása,  a  kereszt naponkénti  felvétele  és  Krisztus  követése  (Lk  9:23).  Ezt  értették  Jézus  első  követői  is  a keresztény életvitel  alatt – és a kereszténységre nem egy vallásként,  hanem egy életútként tekintettek. Mára azonban az önmegtagadásra, a kereszt hordozására és Jézus követésére hívő kereszténységből vasárnapi ájtatosság és a népszámláláskor bevallható vallás lett. Szomorú igazság, hogy kialakult a kereszt nélküli kereszténység.

Nekik ezt jelentette a kereszténység

Istenképünk és vallásunkA probléma talán abban keresendő, hogy Isten transzcendens lény, e világ fölött áll, számunkra – fizikailag – hozzáférhetetlen távolságban. A távolság áthidalásának helyes módja az lenne, ha mi, földi emberek, Ézsaiáshoz hasonlóan (vö. Ézs 6) belépünk Isten világába, magunk mögött  hagyjuk  eddigi  életünket,  és  készek  vagyunk  engedelmeskedni  neki.  Az  emberek,  és szomorúan bár, de mondjuk ki, a keresztények jelentős hányada ezt a lépést nem képes, nem hajlandó megtenni. Istenre vágynak, de nem tudnak belépni az ő országába, az ő uralma alá, így megpróbálják Istent bevonni a saját életükbe.Richard Rohr ezt a súlyos hibát így fogalmazza meg: "Az Atya olyan messze van, s olyan sokat kíván tőlem. Mivel számomra igencsak megerőltető, hogy belépjek az ő világába, hát inkább őt próbálom a magaméba belepasszírozni." Dorothy Sayers pedig elmondja, hogy a Krisztust csak névlegesen  követő  egyháznak  "sikerült  lenyírnia  Júda  Oroszlánjának  körmeit,  és  sápadt segédlelkészek  és  ájtatos  öregasszonyok  házi  kedvencévé  átminősítenie  őt."  Igen  találóan illusztrálja ezt a C. S. Lewis regényén (Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény) alapuló film,  melynek  egyik  jelenetében  Aslannak,  a  Jézust  szimbolizáló  oroszlánnak  levágják  a 



sörényét és összekötik a lábait.  A szélsőségesen karizmatikus mozgalom téves teológiájával pedig  Istent  úgy  mutatja  be,  mint  egy  dzsinnt,  akinek  egyetlen  célja,  hogy  minden kívánságunkat teljesítse, legyen szó gyógyulásról, anyagi bőségről vagy bármi egyébről.Ha ilyen istenkép él az egyházhoz kötődő emberekben, akkor nem csodálhatjuk, hogy Jézus követéséről  egészen  kifacsart  elképzelésük  van.  A  kereszt  felvétele  kimerül  egy  aprócska medál hordozásából – és többé már nem a vállunkon hordozzuk saját kivégző eszközünket, hanem a nyakunkban hordjuk ékszerként.  A keresztény életutunk nem tettekben nyilvánul meg,  hanem  külsőségekben:  ékszerekben  (W.W.J.D.),  pólókban,  autóra  ragasztható matricákban. Ez az út azonban nem Jézus útja, ez a vallás nem az igaz Isten imádata.
Önvizsgálat Önvizsgálatra  és  megtérésre  van  szükségünk,  ahogy  arra  Jeremiás  próféta  ösztönöz: "Vizsgáljuk hát meg életünket, és térjünk vissza az Örökkévalóhoz! Emeljük fel kezünket és szívünket a Menny Istenéhez: 'Bizony, vétkeztünk és lázadtunk ellened, Urunk'" (JSir 3:40-42,  EFO).Alaposan gondoljuk  át,  mit  jelent  valójában kereszténynek lenni  –  és  nem csak  kulturális értelemben. Krisztus követése ugyanis nem más, mint önmagunk, a saját terveink és egónk megtagadása;  a  kereszt,  mint  kivégzőeszköz  naponkénti  felvétele.  Kész  vagyok  felvenni  a keresztet,  és  naponként  megfeszíttetni  rajta?  Kész  vagyok  meghalni  önmagamnak,  hogy Jézusnak élhessek (Gal 2:20)? "Jézus keresztje arra szólít  bennünket,  hogy saját életünkről lemondva, mindent odahagyva kövessük őt" (Richard Rohr).Ha fél szívvel követjük Jézust, akkor sikertelenséget és kudarcot fogunk átélni, mert egyszerre két  urat  próbálunk  szolgálni.  Ha  viszont  teljesen  odaadjuk  neki  magunkat,  lemondva  az irányításról,  be fogjuk látni,  hogy őt  csak így érdemes követni.  Megtapasztaljuk,  hogy nem kényszerű lemondásról, hanem önkéntes áldozatról van szó, melyet Isten mindennél jobban értékel  és  megjutalmaz.  Amiről  lemondunk érte  –  legyen az  akár  a  saját  életünk is  –,  azt  áldással kapjuk tőle vissza ajándékként (Mk 10:28-30, Lk 9:24).
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