
Isten szeretete 
és szenvedése
Arról az emberiséggel egyidős, egyik legnagyobb, a keresztény hittel
szorosan összefüggő problémáról — és egyben botrányról — szeretnék
most az olvasóval közösen gondolkodni, hogy Isten gyakorta néma
marad a végletes emberi szenvedések láttán. Mit hozna fel Isten vé-
dőügyvédje (ha lenne ilyen) védencének mentségére a „világ végén”,
a számára most még vesztésre álló „teodíceai perben”, főként az ártat-
lanul viselt és gyilkos szenvedések igazolására? S hogyan illeszthet-
jük ezekkel össze Isten irgalmának, jóságának meg-megújuló ta-
pasztalatát? Hogyan lehet összeegyeztetni az emberi szenvedés
ezernyi forrását, milliónyi kikerülhetetlen változatát, sokmilliárdnyi
aktuális jelenlétét Isten végtelen szeretetével? Feloldhatatlan ellen-
tét, s már évezredek óta újra és újra töprengésre, néha lázadásra kész-
teti a hívő, gyakran a nem hívő emberek tömegeit is.

A megoldás egyik „iránya” a keresztény gondolkodók körében „Isten
szenvedésének” értelmezése körül forog, folytonosan beleütközve a
korlátozhatatlan isteni tökéletesség, változatlanság, végtelen bol-
dogság ellentmondásaiba. Ebben az írásban most az ő nyomukba
szegődünk. Ám jó irányba indulunk-e el? Vajon az ősegyház kö-
vetkezetes elhatárolódása a „patripassziánus” (az Atya szenvedé sét
tanító) állításokkal szemben nem eleve kizáró figyelmeztetés-e?

Talán a legősibb utalás Órigenésztől származik: „Maga az Atya
sem mentes a szenvedéstől.”1 Csodatevő Gergely nem fél attól,
hogy a nem-szenvedhető (impassibilis) Isten „szenvedéséről” szinte
ellentmondásosan beszéljen: a Fiú szenvedésében Isten is halálba
megy, bár romolhatatlan marad; együtt érez, anélkül, hogy szen-
vedne.2 Hasonló gondolatmenet olvasható Szent Bernátnál is.3

Nüsszai Szent Gergely szerint „a mindenható természet az emberi
alacsonyságig is képes volt leszállni…”4  Szent Anzelm költői fo-
galmazása szerint „Isten a szenvedése által állította helyre a világ-
mindenség szépségét”.5 Szent Tamás pontos különbségtétellel oldja
meg a problémát: „Az irgalmasság a legmagasabb fokon tulajdo-
nítható Istennek, de nem az általa elviselt szenvedés szerint, hanem
az általa létrehozott hatás szerint.”6 Úgy tűnik, Jacques Maritain itt,
kissé szabadkozva ellentmond Tamásnak: „Az Atya nemcsak teszi
mindazt, amit Jézus tesz, hanem az Atya az is, ami Jézus.”7 A „mo-
dernek” közül François Varillon jezsuita szerzetes három, magya-
rul is megjelent könyvét ajánlom az olvasók figyelmébe;8 ezekben
nemcsak teológusoktól, hanem nagy íróktól, költőktől, gondolko-
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dóktól származó hosszabb-rövidebb gondolatmeneteket is találunk
ebben a témában. Figyelemfelkeltő példa egy kiragadott idézetben:
„A szabadságokat teremtő szeretet csak szenvedő Szeretet lehet.”9

Karl Rahner élete végén a következő megállapításra jutott: „A szen-
vedés felfoghatatlansága hozzátartozik Isten felfoghatatlanságá-
hoz.”10 A hozzá hasonló széles horizontú teológusok közül még
Hans Urs von Balthasar egy gondolatát emelném ki: „A Kenózis
végső alapfeltevése az isteni személyek ‘önfelejtése’… a szeretet
háromságos életében.”11 Mint szívemhez közelállót, Simone Weilt is
vallatom: ő — misztikus beszédmódjának megfelelően — (szá-
momra nehezen érthetően, de hitelesen) az ember „dekreációjával”
(személyiségünk kioltása és egyben beleoltása Istenbe) és a szenve -
dő Isten látomásával viaskodva járja körül a minden szenvedésben
velünk szolidáris Isten titkát.12

Istenről nem tudunk, és nem is lehet adekvát állításokat megfogalmazni;
egyfajta közelítő értelmezés azonban a nyelvi analógia eszközeivel lét-
rejöhet. (Például: az „emberi szeretet” — „isteni szeretet” kifejezé-
sekben a „szeretet” szó azonos, viszont a jelentésük távolsága végte-
len, de mégis „egymás felé mutatnak”. Hatványozottan igazzá válik
ez a sejtés, amikor „Isten szenvedésének” fogalmával birkózunk.

Ám először szembe kell néznünk egy egyszerűbb kérdéssel: mit
értünk, mit értsünk emberi szenvedésen? (Most csakis erre az írásra
gondolok.) Ezen a kifejezésen az ember-lét valamelyik nélkülözhetet-
len értékének (összetevőjének) fokozatos vagy pillanatszerű leépülé-
sét, pusztulását, illetve ennek a folyamatnak egy-egy szakaszát, a
„létezés” és a „nemlétezés” közti állapotot értjük, melynek végén
egy kiüresedett, száraz, tulajdonság-nélküli lét marad meg — azután
már az is eltűnik. Ilyen „elveszett-érték” lehet elsősorban maga az
ember konkrét itt-léte, „élete”, identitás-érzésének egyedisége, ter-
mészetes (fizikai, biológiai, szellemi, társadalmi) értékeinek kincs-
tára. A szenvedéshez gyakran társul, hogy az alanya mélyrehatóan,
vagy teljesen a „létéből kitaszítottnak”, a „léte értelmét elveszítő-
nek” érzi magát.

Ezen a ponton néhány súlyos, axiómaként felfogható, ontológiai,
illetve teológiai állítást, sejtést kell előzetesen megfogalmaznom, el-
sősorban és hangsúlyosan a teremtés emberi síkjára szorítkozva.
(Ezek bizonygatására azonban már nem fogok merészkedni.)

Minden lét alaptörvénye a „másért, másokért való létezés”. Az értel-
mes létezőkre vonatkoztatva azonban ez az alaptörvény lényege-
sen többet követel: az önmagáról is elfeledkezni tudó szeretetet.

Ennek az alaptörvénynek „ősképe” a Háromságos Isten. Az ana-
lógia útját minden határon túlnyújtva — így merek fogalmazni:
Isten teremtő pillantása a Szentháromság belső kapcsolatainak
misztériumát ülteti minden teremtményi lét közepébe. Isten minden
emberhez a legközelebb áll; közelebb, mint az ember önmagához.
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Az Isten és ember kölcsönös szeretetének legtisztább formája a
Szentháromság belső relációit tükröző Érted-való-jelenlét. Ezzel
a kifejezéssel az előző kifejezés („másokért létezni”) személyes jellegét
akarom hangsúlyozni, melyben a személyesség mellett egy külön-
leges aszimmetria is megjelenik: „számomra csak te létezel; az
‘énem’ valamiképp megszűnik”. Belső szótáram szerint ennél csak
a „benned” kifejezés jelenthet többet: „Én Atyámban vagyok, ti
pedig énbennem, és én tibennetek” (Jn 14,20).

Úgy sejtem, hogy a teremtett lét pozitív jelenségei és tapasztala-
tai és az isteni lét — abszurd kifejezéssel — „lényegi összetevői”
valamiként, bizonyos vonatkozásokban és analóg értelemben „ösz-
szevethetők”. Ezért nem erőltetett próbálkozás, hogy az emberi élet
értékeihez hasonlítható „tulajdonságot” keressünk Isten rejtett, ti-
tokzatos belső arcán: Istent a „saját képünkre és hasonlatosságunk -
ra” képzeljük el, lásd például az „élő Isten”, „örök Isten”, „szelíd Isten”
kifejezéseket.

Ám az emberi élet, lényegénél fogva folytonos változásnak van alá-
vetve. A létrejövés (fogamzás, születés), fejlődés, majd leromlás és
megsemmisülés (halál) ciklusa kikerülhetetlen; az életét befejező
ember számára azonban lehetséges nyereség: az első axiómánk szerint
az Örökkévaló szeretetében kiteljesedő, Vele egybefonódó állapot.

Ám az ember által tapasztalt szenvedések legsúlyosabb kötegei éppen a
folytonos változások törvényeiből (nemcsak a bűnből!) fonódnak szükség-
szerűen. Az ebből fakadó, jó vagy rossz tapasztalatok Isten teremtő
szándékából kerültek az emberi lét alapelemei közé, még akkor is,
ha ezek gyakran szenvedés-hordozók és okozók is lehetnek! Ezek-
nek ne lenne valamilyen nyoma, forrása Isten szívében? Ezért valami-
lyen értelemben „a velünk együtt-szenvedő” Istenről is kell beszélnünk!

A legelső axiómánk: élni = másokért élni, többszörösen analóg
értelemben, Istenre is igaznak tekinthető! Ez a Szentháromság belső
életére vonatkozóan szinte evidens, bár nem gyakori kifejezés, de
vajon Isten és az ember kölcsönös kapcsolatára is értelmezhető-e?
Erre fogunk visszatérni, a szenvedés forrásainak és Jézus kenózisá -
nak (Fil 2) érintése után.

Lehet, hogy nem találunk majd kielégítő választ minden szen-
vedés okára, arra azonban biztosan rá fogunk döbbenni, hogy mi
lenne a rossz válasz: „Isten nem törődik teremtettjeivel, vagy nem
szeret minket.”

A források után kutatva először a biblikus hagyományt vegyük
szemügyre.

Az első emberpár — a Sátán biztatására — szembeszegül Te-
remtőjének akaratával, s büntetésként a szenvedések áradatát zú-
dítja önmagára és összes leszármazottjára is (Ter 3). A Biblia első
lapjain tehát minden szenvedés az Isten elleni engedetlenség bün-
tetéseként szerepel. Nemcsak mindnyájan — vitatható értelemben, s
személyes felelősség nélkül ugyan — váltunk „bűnösökké”, hanem

8Isten alázata és
szenvedése, i. m.; A hit
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Ilona.) Márton Áron Kiadó,
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10Johannes B.
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szenvedés? (Ford. Görföl
Tibor.) Vigilia Kiadó,
Budapest, 2013, 62.

11In: François Varillon
önmagáról, i. m. 270.

12Vető Miklós: Simone
Weil vallásos metafiziká-
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A szenvedés forrásai
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nagy valószínűséggel, szinte „szükségszerűen” beleütközünk a sze-
mélyes felelősséggel járó, konkrét bűnök elkövetésébe.

Az „áteredő bűn”-ből — akárhogyan értelmezzük is — két ágban
fakadnak szenvedések. Az egyik, a szembetűnőbb: a másokra vagy
önmagunkra célzott, szándékos bűn. A másik, a bővebb ág, ahol elő-
ítéletekkel „igazolt” magatartás-módokat vagy konkrét tetteket, „nem-
tudatos bűnöket” találhatunk, melyek már társadalmilag megszokot-
tak, többé-kevésbé elfogadottak, személyes felelősséggel kevésbé vagy
már egyáltalán nem is terhelhetők, de mégis súlyos károkat, katasztro-
fális ártalmakat okozhatnak.

Istenhez való kapcsolatunk a Tőle eredő, de más jellegű szenve-
dés-forrásokra is rámutat. Ilyen a próbatétel: lásd például Jób törté-
netét vagy Izsák feláldozásának kísérletét. Hasonló ehhez a ránk mért
szenvedések nevelő szándékának feltételezése: Zsid 12,10: „Javunkra teszi
ezt, hogy szentségében részesüljünk.” A szenvedés teljesen új, pozi-
tív értelmezése Deutero-Izajás szenvedő szolgájának küldetésében
és tetteiben (Iz 52,13–53,12) jelenik meg megdöbbentő erővel: a szen-
vedés már nem „szükséges rossz”, hanem értékként hívja fel a figyel-
münket: „…igazzá tesz sokakat… sokak vétkét viselte, és a bűnösökért köz-
benjár”. Hasonló üzenetet közvetít Pál apostol: a szenvedés kiváltság
is: „nektek nemcsak az adatott meg a Krisztusért, hogy higgyetek
benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte” (Fil 1,29).

Az emberi szenvedés másfajta formáit a természet teremtett törvényei
teszik elkerülhetetlenné — az áteredő vagy konkrét bűnöktől függet-
lenül. Ilyen a földi élettér szűkülése, erőforrásainak kimerülése, ter-
mészeti katasztrófák, betegségek; bár esetenként ezekre is áll az
ember védekezésének kötelezettsége.

Minden születő, létrejövő élet — a biológiai és fizikai törvények kö-
vetkeztében szükségképen — pusztulásba torkollik, és ez a tény bőven
ontja ránk a szenvedések áradatát. Ehhez az életciklushoz szervesen
hozzátartozik a verseny, mely nélkül, a természet rendje szerint, a fej-
lődés lehetetlenné válna. Ugyanakkor éppen a verseny okozza az
exogén szenvedések legnagyobb részét: nincs verseny vesztesek nélkül. 

Ám nemcsak a verseny, hanem — amint már említettük — olyan
„nemes” és nélkülözhetetlen emberi törekvések is, mint a büszkeség,
a bátorság, a szeretet, a szerelem, a hazafias buzgóság (és még annyi
sok más); ezekből ugyanannyi, néha még több szenvedés is fakad,
mint a versenyből.

Szenvedéseink bővizű forrása (de nem oka) az emberi természet
én-struktúrájából ered, ami elválasztja a személyes, belső valósá-
gunkat a kívül eső világtól, néha önmagunktól, néha Istentől is.

Egészen más magyarázatot nyújt számunkra a szenvedő „Em-
berfiához” (a Krisztushoz) fűző hasonlóságunk vágya. Néhányan
(sokan?) szinte ragaszkodnak is valamilyen szenvedéshez, a hason-
lóság vágyából, vagy másokért felajánlott, engesztelő áldozatként.
(Lásd Lisieux-i Kis Teréz naplóját, Kalkuttai Teréz Anya Istentől el-
felejtettségben vergődő évtizedeit.)
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Azt viszont biztosra veszem, hogy ezek az indokok, a fentiekkel
együtt, nem magyarázzák, nem indokolják tökéletes bizonyosság-
gal az emberi szenvedést a természetes ész ítélőszéke előtt, a Gond-
viselés ellen indított perben.

Fentebb egy példán, Isten nevelő szándékáról szólva már érintettük
az emberi szenvedés apológiáját. Most kérem az olvasót, hogy a kö-
vetkező sorokat ne tekintse Isten mentségéről szóló „bizonyítási váz-
latnak”; Johann Baptist Metz szerint ez merénylet lenne Isten ellen!13

Az itteni tapogatózó keresés azonban megbocsájthatónak tűnik.
Az első lépést mindjárt Isten korlátlan szabadságának figyelem-

bevételével tesszük meg: Isten szabad abban is, hogy Létének arc-
mását (de nem önmaga teljességét!) „saját képére és hasonlatossá-
gára” más létezőkben megsokszorozza (ezt nevezzük teremtésnek),
és a teremtett valókat — létüknek megfelelő értelemben és mértékben
— sajátos szabadsággal ruházza fel.

Az emberiség tagjai között ez a „szétszórt szabadság” biztosítja
a szabad, bár korlátos választás képességét. Ám ez a képesség a té-
vedésre, a bűnre is lehetőséget biztosít.

Brantschen14 egyik nagyon fontos gondolata: az emberi szenvedés
„ára a szabadságnak, a szabadság pedig a szeretetnek az ára.”

Az Istenarc kimeríthetetlen tökéletessége — a teremtés folyamata
által, „darabokra tördelve”, véges dimenziókba kerülve — emberi
értékekké is válhat. Ilyen a „szép”, „boldog”, „jó”, „igazságos” stb.,
ezek nek számtalan változatával együtt, és valamilyen értelemben
maga a puszta „emberi lét” is. Ezek az értékek azonban szükségkép-
pen közel kerülnek a szenvedés (pusztulás) lejtőjéhez. Szükségképpen:
mert ezeknek szinte parancsoló és állandó kiteljesítéséhez, de ugyan -
akkor a pusztulásuk elkerüléséhez vagy különös isteni segítség, vagy
már a megelőlegezett örökkévalóság állapota lenne szükséges. Talán az
emberi szabadságunk lenne „túlméretezett”?

A búzamag analógiája: ha érezni tudna, boldogan hullana a földbe,
hogy ott elrothadva százszoros termést hozzon. Nem szenvedne,
mert pusztulását természetesnek gondolná. A búzamag örökkévaló. Az
az ember, aki Jézus mintáját követve „életét adja barátaiért” (Jn 15,13)
— gyermekeiért, szeretteiért, valamilyen másokat boldogító alkotá-
sért, tudományért, művészetért stb. —, megközelítheti a búzamag
bölcsességét. Szenvedését mindnyájuk növekvő boldogságára vált-
hatná, ha dönteni tudna maradéktalan és következetes én-központú
létben-maradása vagy „barátainak” érdekei között, akár saját pusz-
tulása árán is. Ez utóbbi döntés a szenvedés krisztusi csúcsformája, amit itt
„passió”-nak nevezünk, és csak személyekre vonatkoztatjuk.

Ami (aki) a passió útján megváltozva így létrejön, az nem egy-
szerűen egykori önmaga, hanem egy „lépéssel” több önmaga betel-
jesedése felé, ami egyrészt Isten felé történő fokozatos kibontakozással,
másrészt azonban egyféle önkéntes megsemmisüléssel jár. A már-
tírok döntése tökéletes reprezentációja a passiónak.

Az emberi szenvedés
apológiája

13Johann Baptist Metz:
Memoria passionis. (Ford.
Görföl Tibor.) Vigilia Kiadó,

Budapest, 2008.

14Johannes B.
Brantschen: i. m. 44.
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A szenvedés titka, azaz forrása, folyamata, helye és értelme az em-
beri életben — minden próbálkozásunk ellenére — mégis homályban
maradt. Sőt, úgy tűnik, a teremtés jelenlegi rendjében nem kerülhető
el az emberi élettel rendelkezők számára olyan állapot vagy folyamat,
melyben ne jelenne meg a végleges és végzetes szenvedés valamilyen for-
mája. Kiélezett állításunk: a szenvedés problémáját — ebben az életben
— keresztény szemmel magyarázni lehet ugyan, de megnyugta-
tóan megmagyarázni nem.

Egy fixpontot biztosnak tarthatunk: a szenvedés csökkentésére —
ha lehet, megszüntetésére — magunk és mások életében, személyes
vagy közösségi kontextusban, minden ember kötelezett, a rendelke-
zésére álló képességeinek és eszközeinek mértékében. (Ez az élet-
forma bizonyos értelemben és szinten túl, az üdvösségünk meg-
előlegezett, földi állapotának feltétele, sőt szinonimája.)

Mégis bizonyosra veszem, hogy a szenvedés problémájának megoldása
a halál „után” következő örök élet „idejében” a „megváltottak” számára vi-
lágossá válik. (Vajon kimarad-e valaki ebből a körből?)

A fenti állításokat természetesen csak a hipotézis szintjén fogal-
maztam meg; nagyobbrészt nem tudom azokat igazolni. Ám Isten
szeretetének egy sajátos jellegzetessége (fogalma), illetve annak —
számomra újszerű — megsejtése sürget arra a hitvallásra, melynek
segítségével egy lépéssel magasabbra léphetünk a bizonyosságok
lépcsőjén. Ezt a lépcsőfokot, Hans Urs von Balthasar teológus szó-
használatát15 követve, Isten kenózisának nevezem. Ezen most meg-
kísérlünk egy olyan utat keresni, mely közelebb visz bennünket egy
nem végleges, de megnyugvás felé vezető kegyelmi állapothoz. Ám
előbb a megtestesült Fiú, Jézus kenózisát kell elfogadnunk, mely-
nek útvonalát Pál apostol már pontosan kijelölte, amikor földi élet-
pályáját, azaz emberi mivoltát a filippiekhez címzett levelében így
írja le: „Isteni mivoltában nem tartotta Istennel való egyenlőségét
olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell,
hanem… kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett fel… Megalázta
magát, engedelmes lett a halálig…” (Fil 2,6–8). Majd ezután indu-
lunk el Isten kenózisának megközelítéséhez, hogy végül saját szen-
vedésünkről, mint a végtelenül jóságos Teremtő kenózisához hasonlít-
ható állapotunkról, mégis el- és befogadhatóan szólhassunk.

A jézusi kenózis teljes folyamata, Pál megfogalmazása nyomán sejt-
hetően, nemcsak Jézus kínszenvedésére vonatkozik, hanem életének
egészére is: a megtestesülés pillanatától kezdve a feltámadás pilla-
natáig. Ezért van értelme annak, hogy először Jézus szenvedésére te-
kintsünk, mielőtt Istenéről szólnánk. Ez az, aminek „megfelelőjét” Isten
szívének közepén kell keresnünk, illetve ott szeretnénk megtalálni.

Nyilvános működésének vége felé Jézus előtt Atyjának egy nem várt
arca bontakozott ki. Bár hamar megtapasztalhatta, hogy a rábízott mes-
siási szerep nem illeszkedik a korabeli, közkeletű messiás-képek

A „kenózis”

15Szabó Ferenc: Válogatás
Hans Urs von Balthasar
műveiből. Magánkiadás,

Róma, 1989, 56–58.

Jézus kenózisa
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egyikéhez sem, de a zsidó nép gyökeres megtérését és más népek
„betérésének” gyors bekövetkezését mintha elvárta volna Isten atyai
házába. Ebbe a messiási képbe mártírhalála is belefért: tudta, hogy a
vállalt, részleteiben még bizonytalan küldetése csak ilyen véget érhet.
Azt azonban nem sejtette, hogy egy-egy ponton az Atyával való kap-
csolatának szubjektív közvetlensége is elhomályosodik. Ilyen él-
ménnyel az Olajfák hegyén és a kereszten vergődve találkozhatott.
Az „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem” zsoltárvers (Mk 15,34;
Zsolt 22,2) nem véletlenül került az Evangélium szövegébe.

Jézus kenózisán most az Ige (szeretetből vállalt, kifejlesztett, ki-
harcolt) összes esszenciális emberi összetevőjének fokozatos, ön-
kéntes, végül totális leépülését, pusztulását értjük — ahogyan azt a be-
vezetőben leírtuk —, melynek végén egy kiüresedett ember-forma
marad meg a keresztfán.

Amit fentebb Jézus szenvedéséről megsejthettünk, az — egy vég-
telenségig feszített analógia segítségével — Istenről is mondható.
Mert „amit a Fiú tesz a földön, ugyanazt teszi az Atya a menny-
ben”. És megfordítva: az isteni kenózis — átvitt értelemben ugyan
— Jézus élete, sorsa és halála által vált számunkra elfogadhatóvá.

Ha elfogadjuk ennek a szóhasználatnak az isteni Valóság felé mu-
tató érvényét, azt kutatjuk, hogy milyen további analógiák segítségé-
vel közelítsük meg a teremtő Szeretetet, hogy az emberi szenvedés
hiteles forrásait is megérinthessük benne? Más megfogalmazással: mi
az az isteni „attribútum”, mely megköveteli a jelen emberi (és analóg érte-
lemben a kozmikus) világunk szenvedéssel való szükségképpeni(?!) ter-
heltségét? Válasz: Isten szeretete a teremtményei iránt nem más, mint
a végtelen, változatlan, oszthatatlan Egy-létének — merész analógiá-
val — „szétszórása” (vagyis a kenózisa) a teremtés során, a „tér-idő”
terében léttel rendelkező, véges vagy végtelen számú létezők között.
Más, veszélyesebb megfogalmazással, Simone Weiltől: „A teremtés:
a jó, darabokra törve és szerteszórva a rossz közé.”16 A szenvedést tehát
itt, ebben az írásban (a teremtés egészére vonatkozóan is) lényegalkotó
jelenségként tételezzük. Minden „dolog” — amint már említettük —
alapjában a „másért való lét” küldetését hordozza, az isteni teremtés
felelős döntése szerint. Ez kiemelten és analogikusan igaz az emberre:
az egyedi emberi személyiség legmagasabb fokon akkor teljesedik ki,
ha „csökkenése” (esetleg pusztulása) révén más személyek növek-
szenek, kelnek életre.

A „szétszórt” (teremtett) dolgokban az a közös, hogy állandóan
változnak (a teremtés folyamata megszakítás nélkül működik ben-
nük), ám anélkül, hogy az isteni teljesség bármekkora csökkenést
szenvedne. Mégis kimondható marad, hogy Isten a „szétszórható-
ból” (az isteni Lét teljességéből) semmit sem tart vissza magának,
bár az örök változatlansága nem szenved sérelmet. Azt az elvontabb
megfogalmazást is megkockáztatom, hogy az emberi szenvedés forrá-
sát Istenünk korlátlan, az önkiüresítésre is nyitott szabadságában, végtelen

Isten kenózisa

16Simone Weil: Jegyzetfü-
zet II. (Ford. Bárdos László

és Jelenits István.) Új
Mandátum Könyvkiadó,

Budapest, 1994, 53.
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szeretetében találjuk meg, ám ezeket (analogikusan és korlátozottan) az ér-
telmes teremtményeibe is „beleteremtette”.

Ha Isten az állandó „önátadás” állapotában létezik, ahol a cím-
zettek (ugyanakkor a feladók) elsősorban a Szentháromság szemé-
lyei, akkor beszélhetünk-e már arról, hogy ő (ahogy Jézus, emberi
mivoltában) saját „sorsát” is — szeretetével együtt, önmaga kiüresíté-
sét, „ürességét”, azaz szenvedését is — kezünkbe adta, lemondva látható
földi dicsőségéről, „hatalmáról”, szabadságáról? Mert ebben való-
sulhat meg Isten szeretetének és szenvedésének „azonossága” — s
ezáltal az embe ri szenvedés szükségszerűségének „visszaigazo-
lása”. Nemcsak úgy, hogy „Isten Jézusban, Jézus miatt, Jézusért, az
emberiség miatt, minden emberért, minden bűnösért, minden bűn
miatt szenved, amikor Fiának szenvedésére tekint”, hanem úgy is:
„Isten — Jézus szenve dé se által — magára vette a teremtett világ ösz-
szes szenvedésének terhét”.

A megtestesült Istenfiú, aki — isteni természetét elrejtve — „ki-
üresítette önmagát… és engedelmes lett a halálig”, végül saját éle-
téről is lemondott, és emberi méltóságától megfosztva halt meg.
Halála pedig — amennyire az emberi nyelv merészkedhet — azt
jelzi, hogy Isten legbelső világától, a Szentségétől sem idegen a te-
remtett léttől lényegileg elválaszthatatlan „pusztulás”, „halál”, s
így a „szenvedés” hiper-analogikus interpretálása sem. Sőt, úgy sej-
tem, hogy éppen ez az isteni „szenvedés” az ősmintája a minden teremtett
létben rejlő vagy megnyilvánuló szenvedésnek. Nem beszélünk tehát
rosszul, amikor a megtestesült Istenfiú kenotikus folyamatát Isten
szentségének középpontjában is megpillantjuk. Így Isten „szenve-
dése” egybefonódik a kereszten meghaló Jézuséval (Paul Claudel:
„Longinusz lándzsája messzebb hatolt, mint Krisztus Szíve, Istent se-
 bezte meg, elhatolt egészen a Szentháromság szívébe.”17) — ugyan ak-
kor minden emberi teremtményének szenvedésteli sorsával is.

Úgy vélem, a Jézus kenózisára való emlékezés és tapasztalat in-
dított sok keresztény gondolkodót arra, hogy az isteni személyek
közötti kapcsolatot az egymás közötti kenotikus folyamat modell-
jére vezessék vissza.18

Üressé, mindentől megfosztottá válni: az emberi tapasztalatok
szerint ez a szenvedés tényének legélesebb megfogalmazása, ho-
lott az ember ilyen állapotában valamit mégiscsak megtart. Isten
„üressége” azonban — emberi megközelítés szerint — abszolút. Von-
zástere mégis megmarad; ettől az „üres középtől” nem lehet elsza-
kadni. Még a legszörnyűbb bűn árán sem. A halott Krisztus moz-
dulatlan alakja a kereszten nem az Istent végletekig szerető ember
szükségszerű sorsa és modellje, hanem Istennek az ember (és összes
teremtménye) felé irányuló szeretetének végpontja és egyben töké-
letes önfeltárása: ilyen az Isten, ez az Isten.

Ahogy már leírtuk, Istenről beszélni — akár érzésekkel, indulatokkal
párosult, és legkicsiszoltabb fogalmakkal — csak nagy fenntartások-

17Szabó Ferenc:
A gyógyító Jézus és Isten
szenvedése – elmélkedés

az évközi 5. vasárnapra
(2012.02.02.); http://hu.

radiovaticana.va/storico/
2012/02/02/a_gy%C3%

B3gy%C3%ADt%C3%B3
_j%C3%A9zus_%C3%A9

s_isten_szenved%C3%
A9se_-_p._szab%C3%
B3_ferenc_elm%C3%

A9lked%C3%A9se_
a/ung-559986

18Szabó Ferenc:
Válogatás Hans Urs von

Balthasar műveiből,
i. m. 56–58.

Isten mentsége
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kal lehet. Az „Isten Szeretet” formula nem okoz gondot, hiszen em-
berek között tapasztalt és igényelt szeretetet mindenki az emberi lét
legfőbb értékének tekinti. Az a botrányosnak tűnő formula, hogy az
„Isten Szenvedés” — már nehezen elfogadható: a szenvedés nem tar-
tozhat az Isten „lényegéhez”. (Johann Baptist Metz,19 Karl Rahnerrel
együtt, szigorúan ragaszkodik, a kifejezés szintjén is, Isten „impassi -
bi litásához”.) Ám különböző kiegészítésekkel a formula bizalomra
és elfogadásra indít: például „Isten szenvedő Szeretet”; „mások szenve-
dé se miatt szenvedő szeretet”, „együtt-szenvedő szeretet”.

Isten együtt-szenvedése már az ószövetségi írásokban is megnyil-
vánul: ha Izraelt megverték, Jahvét is megverték; ha Izraelt üldöz-
ték, Jahve Izraellel együtt ment a fogságba. Jézus Krisztus szenve-
déstörténetében pedig Isten „főszereplőként”, és nem pusztán együtt
érző „szemlélőként” van jelen. Emberi szempontból: Isten szerete-
tének maximuma minden szenvedő és elesett ember számára Krisz-
tus keresztjében mutatkozik meg.

A velünk együtt-szenvedő Isten jelenléte mindennapos tapasz-
talatunk lehet — ha elfogadjuk (nagyon antropomorf módon, de
súlyos hittel szólva): minden szenvedésünkben Isten kenózisának
(szétszóródásának) egy-egy „darabkája” rejtőzik — és nemcsak em-
lékeztetőül, nemcsak szimbolikusan, hanem irgalmának leghitele-
sebb pecsétjeként. Ez az „igazolás” nem tűnik el soha; merem mon-
dani: az „utolsó ítélet” pillanatában sem, s mindmegannyi mentő
tanúként tárul majd Isten elé.

Pál apostol közvetlenül is összeköti Isten „magatartását” Jézu-
séval, és azt a mienkkel: „Kövessétek tehát Isten példáját… Éljetek
szeretetben, amint Krisztus is szeretett bennünket és jóillatú áldo-
zati adományként ajánlotta fel magát Istennek” (Ef 5,1–2).

Simone Weil misztikus átfogalmazásában: „Mi vagyunk Isten ke-
resztje. A szeretet, mellyel Isten bennünket szeret, passió. Hogyan
szerethetné a jó a rosszat szenvedés nélkül? A rossz is szenved, ha a
jót szereti. Isten és ember kölcsönös szeretete: szenvedés.” — „Ha
egy ártatlan szenved, a rosszra az üdvösség fényét sugározza rá. Lát-
ható képe lesz az ártatlan Istennek. — Ezért van az, hogy egy Isten-
nek, aki szereti az embert, és egy embernek, aki szereti Istent, szen-
vednie kell.”20 (Vető Miklós megfogalmazása szerint21 Simone Weil
„egész filozófiája az emberi autonómia alkotta akadály miatt az ön-
magától elkülönült, szenvedő Isten látomásán nyugszik. A dekreáció
az akadály megszüntetése: az ember csatlakozik Krisztus passiójá-
hoz… a Kereszt részévé lesz, mely egyesíti Istent Istennel.”)

Ám Isten személyes tanúja minden egyes ember minden szenvedésének.
„Mentségére” (és némiképp saját megnyugtatásunkra) azt valljuk,
hogy az ember „nyeresége” a szenvedések halmazával szemben „vég-
telen”: maga az Isten. Ezt „örök boldogságnak” nevezzük. Ám ezzel
mégsem azt állítjuk, hogy Isten — az ember számára nem „kijáró” —
örök boldogságot váltságdíjként adná nekünk kényszerű szenvedé-
seinkért. Pontosabban azt mondjuk, hogy Isten irgalmának paroxiz-

19Johann Baptist Metz:
Memoria passionis,

i. m. 1. fejezet, 4. pont.

20Simone Weil: Jegyzetfü-
zet. (Ford. Bárdos László

és Jelenits István.) Új
Mandátum Könyvkiadó,
Budapest, 1993, 61, 63.

21Lásd Vető Miklós:
i. m. 96.
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musa minden emberi szenvedést, ahol szeretete elfogadásra talál
— Jézus szenvedésére tekintettel, egy re-kenotikus aktussal —, szí-
vének közepébe emel.

Összes szenvedésünk a bennünket teremtő, de magát mindenkinek
átadni vágyó és Krisztus halálába burkolózó Isten „végtelen szenve-
désének” véges összege. Ez az Istennel való „egyesülésünk” ára.

A végtelen (isteni) szeretet nem értelmezhető a végtelen (isteni)
szabadság és a végtelen (korlátlan) irgalom nélkül. Ez pedig maga
után vonja az összes ember szenvedése iránti (végtelen) rokon-
szenvet, vagy úgy, hogy maga nem szenved ugyan; vagy vele együtt
és miatta szenved; vagy érte szenved, hogy az megszabaduljon
gyötrelmeitől; vagy magához öleli minden teremtménye szenvedé-
sét, saját „lényegébe” olvasztva azt; ám saját isteni, végtelen gaz-
dagságát érintetlenül megőrizve. Más szóval Jézusnak és testvérei-
 nek (minden embernek?) kenózisát isteni „változatban” önmagába
„átmásolja, az örökkévalóság számára”. Ez utóbbi sejtésemet kívántam
most — állítások sorozatába burkolva — az olvasókhoz közelebb vinni, el-
fogadhatóbbá tenni.
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A VIGILIA KIADÓ KARÁCSONYI AJÁNLATA
Karácsony titka
A teológia és az irodalom tükrében

Karácsonykor Jézus születését ünnepeljük — az emberiség
történetének legcsodálatosabb eseményét. Mi is történt va-
lójában? Hogyan változtatta meg az emberiség történetét,
Isten és ember kapcsolatát az, hogy Isten Fia emberré lett?
Az egyház kétezer éve próbálja értelmezni a megtestesülés
misztériumát, az évszázadok áhítata pedig a művészetek
eszközeivel színezi ki a Betlehemben történteket. Válogatá-
sunk teológiai megközelítéseket tartalmaz az egyházatyák-
tól a középkori misztikusokon át a mai teológusokig, azután
versekben és vallomásokban idézi fel az ünnep hangulatát.
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