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MŰHELY

Dévény István fordítása

Johannes Scottus Eriugena: De divina praedestinatione 
(részletek)

Bevezetés – A predesztináció kérdése

A keresztény hit misztériumainak magyarázása és elemzése a hithirdetés számára az 
első évtizedektől kezdve jelentős kihívást jelentett. Kezdettől fogva élénken foglal-
koztatta a hívő gondolkodást a következő kérdés: ha a teremtő Isten mindent átfogó 
abszolút tudással rendelkezik, akarata örökérvényű, akkor hogyan lehetséges, hogy 
a teremtmény egyáltalán szabad döntésre képes, választani tud jó és rossz között. 
Az 5. században felismerték, milyen égető kérdésről van szó. Szent Ágoston több 
írásában - De gratia et libero arbitrio (A kegyelemről és a szabadakaratról), De dono 
perseverantiae (Az állhatatosság ajándékáról), De praedestinatione sanctorum (A szen-
tek predesztinációjáról) - hirdette a szabad döntés lehetőségét túlhangsúlyozó 
Pelagiusszal szemben, hogy a szabad akarattal rendelkező teremtmény üdvössége 
Isten szabadon osztott, ingyenes kegyelmi ajándékától függ.

A 9. században a fuldai bencés szerzetes Gottschalk (Godescalcus)1 Ágoston 
fejtegetéseinek egyoldalú értékelésére építette saját véleményét, és igazságként hir-
dette, hogy minden egyes ember sorsa Isten kiválasztásától függ, aki ezt örök idők-
től fogva eldöntötte.

A mainzi érsek Hrabanus Maurus 848 őszén az egyetemes isteni üdvözítő aka-
ratban kételkedő Gottschalk szerzetest egyházmegyei zsinat elé idézte a Mainz 
melletti St. Alban apátságba. A zsinat elítélte, fogságba vetette, és Hinkmar reimsi 
érsekhez küldte őt azzal a kéréssel, hogy zárja be egyházmegyéjének egyik kolos-
torába. Hrabanus Maurus kísérő levelében így ír: „Érsektestvérem, tudomásodra 
hozom, hogy Gottschalk, egy kóborló szerzetes azt állítja, hogy a te egyházme-
gyédben szentelték pappá. Most Itáliából hozzánk, Mainzba érkezett. Az isteni 
gondviseléssel, a predesztinációval kapcsolatban veszélyes tanokat terjeszt, félreve-
zeti a népet. Azt állítja, hogy előzetes isteni döntés érvényes a jókra, de a rosszakra 
is. Isten elrendelése az ő véleménye szerint ebben a világban egyeseket eleve arra 
kényszerít, hogy az örök kárhozatra jussanak, s ezért nem is képesek arra, hogy 
magukat a bűnből kiemeljék. Isten alkotta őket ilyennek, javíthatatlanok, megrög-
zött bűnösként el fognak pusztulni. Ezt a nézetét a közelmúltban tartott Mainzi 

1 Angenendt Arnold, A kora középkor. A nyugati kereszténység 400-tól 900-ig. Budapest, Szt.István Társ., 
2008, 496.
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Zsinaton is kifejtette, s mivel nem másította meg véleményét, kegyes királyunk, 
Jámbor Lajos rendelkezése nyomán elhatároztuk, hogy veszélyes tanával együtt 
hozzád küldjük őt. Zárd be őt egy kolostorba, hiszen egyházmegyédből engedély 
nélkül távozott. Ne engedd, hogy tévedését terjessze és továbbra is félrevezesse a 
keresztény népet.”2

A 849-ben a király jelenlétében tartott Quierzy zsinat kiközösítette Gottschalkot, 
és felszólította, hogy dobja tűzbe írásait. Hautvillers kolostorába került, amelyet 
nem volt szabad elhagynia. Itt halt meg 870 körül. Meg kell viszont megjegyez-
nünk, hogy hosszú időn át levelezést folytathatott neves teológusokkal és püspö-
kökkel. Ez annak jele, hogy tanait, nézeteit nem ítélték el teljesen, és mérlegelés 
tárgyává tették.

A tét tehát a teremtő és a teremtményi lét örök problémája, ezen belül Isten ab-
szolút hatalmának és az ember szabadságának kapcsolata volt. Gottschalk tekinté-
lyeket sorakoztatott maga mögé, idézetek óriási gyűjteményét hozta ószövetségi 
könyvekből, az evangéliumokból, Pál apostol leveleiből és az első századok teoló-
gusainak, elsősorban Ágostonnak műveiből. Idézett például a 139. zsoltárból [Zsolt 
139,15-16]: „Amikor a homályban keletkeztem és a föld mélyén elindult életem, sze-
med már látta tetteimet [...] Meghatároztad napjaimat, mielőtt még egy is megje-
lent belőlük.”

Gottschalk a kettős predesztinációt helyezte a középpontba. Szerinte örök iste-
ni döntés alapján a megváltás ingyenes, kegyelmi ajándékát csak azok kapják, aki-
ket Isten az örök boldogságra eleve kiválasztott, a ki-nem-választottak sorsa pedig a 
kárhozat. A kettős eleve elrendelést képviselte igehirdetéseiben és szónoklataiban, 
majd leírta a De praedestinatione című művében.

Néhány mondatot idézek művének összefoglalásából, elsősorban azért, hogy 
bemutassam módszerét és stílusát, valamint, hogy nagyon sok esetben milyen mini-
mális a különbség az elfogadott és a téves tanítás között: „Ezekre az isteni kijelenté-
sekre építve - túl messzire vezetne, ha mindet idéznénk - meg vagyok győződve, 
hogy kielégítő módon igazoltam: Isten az emberi szívekben tevékenykedik, hogy 
akaratukat saját akaratának irányába - akár irgalmának megfelelően a jó, akár, ha 
megérdemelték, a gonosz irányába - vezesse. Ítélete némelykor számunkra is ért-
hető, máskor rejtett, de mindig igazságos. Szilárd legyen bennetek a meggyőződés, 
hogy Istenben nincs semmiféle gonoszság. Kegyelmét nem érdemek szerint nyújt-
ja, hiszen akkor a kegyelem nem lenne ingyenes ajándék...”3

Érthető, hogy ez a végsőkig kisarkított tétel - Isten olyannyira abszolút Úr, 
hogy nemcsak előre tudja, hanem előre meg is határozza az egyes ember végső 
sorsát - milyen légkört teremtett az egyházban, a lelkek üdvén munkálkodó pap-

2 Migne Patres Latini (a továbbiakban MPL) 112,1574-1576.
3 MPL 125,85. Gottschalk írásait egyházi ítélet alapján meg kellett semmisíteni. Ezt azonban nem haj-

tották végre maradéktalanul. Nagyrészt töredékes másolatokban fennmaradt szövegeinek első kiadá-
sára 1945-ben került sor: Oeuvres théologiques et grammaticales de Godescalc D’Orbais. Spicilegium Sacrum 
Lovaniense. Études et documents, ed. Cyrille Lambot, Louvain, Bureaux. Fasc. 20, 1945. 
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ságban. Jogosan féltek attól, hogy ha „már minden el van döntve”, akkor könnyen 
közömbössé válnak a hívek. A 853-ban tartott Quiercy zsinat, másnéven Concilium 
Carisiacum, Gottschalk tételeivel szemben a következőket fogalmazta meg: „A 
mindenható Isten a bűn nélküli embert az akarat szabadságával ruházta fel, a Pa-
radicsomba helyezte, hogy életének szentségét és az igazságot őrizze. Az ember 
visszaélt szabadságával, bűnt követett el, ennek nyomában az egész emberi nem 
a bukott teremtmény állapotába került... A jóságos és igazságos Isten ebből a bu-
kott emberi tömegből előretudása révén kiválasztotta és életre szólította, akiket ke-
gyelmi ajándékával örök életre rendelt, a többieket a kárhozatra ítéltek tömegében 
[massa perditionis] hagyta, sorsukat előre tudta ugyan, de őket nem kényszerítet-
te. Számukra viszont az örök büntetést predestinálta. Csakis ebben az értelemben 
lehet predesztinációról - tehát a kegyelem ajándékáról, illetve igazságos ítéletről 
beszélni.”4

Ennek a rendkívül súlyos kérdésnek teológiai feldolgozására az ír teológus, fi-
lozófus és költő Eriugena (815 k.–877 k.) két egyházi elöljárótól, Hincmar reimsi és 
Pardulus laoni püspöktől kapott megbízatást. Feladata az volt, hogy mint a Szent-
írás és a hagyomány kiváló tudósa, vegye védelembe az igaz hitet, Isten egyete-
mes üdvözítő akaratát. Kutatásának eredménye: „Eriugena 850-ben befejezett ‚De 
divina praedestinatione’ című művében visszautasította Gottschalk feltételezését. 
Az isteni természetre hivatkozott, amely számunkra transzcendens ugyan, de min-
den kétséget kizárva jóságos. Isten nem ítélhet kárhozatra senkit, szabad döntései 
révén mindenki saját magát viszi kárhozatba.  Az időbeliségtől teljesen független 
Istenről különben sem állítható, hogy valamit előre tud, vagy előre elhatároz, hi-
szen ezek a fogalmak az idővel állnak kapcsolatban. Eriugena korai műve eleven 
bizonyítéka annak, hogy teológiai kulcsfogalmakat filozófiai szinten, dialektikus 
úton lehet elemezni, ezért helyezett nagyobb súlyt a filozófiai bizonyítékokra, mint 
a Szentírásból vett idézetekre. Ez az ő korában abszolút újdonság volt.”5

Eriugena művének sorsa

Lelkes fogadtatásról szó sem lehetett. Eriugena szándékát, hogy teológiai kérdése-
ket filozófiai szinten, dialektikus elemzés útján kell megoldani, nem fogadták el, 
inkább olyan lépésnek tartották, amely talán még veszélyesebb, mint a megbírált 
Gottschalk kísérlete, hiszen már nem egyetlen kérdésről, hanem a hit világában 
való eligazodás alapelvéről volt szó: szabad-e a hitben vallott igazságokat a ráció, 
az értelem mérlegére tenni. A Gottschalk nézetei kapcsán kibontakozó predesz-

4 Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et 
morum. ed. XXXV, Freiburg i.Br., Herder, 1973. Nr. 621.

5 Moran Dermot, Johannes Eriugena. Der christliche Neuplatonismus der Natur, in: Philosophen des 
Mittelalters, 21-22.
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tináció-vita a 9. század (és egyben a Karoling reneszánsz) egyik fontos dogma- és 
egyháztörténeti eseménye.

Érdemes néhány reakciót idézni. Eriugena korábbi tanítványa, Prudentius, 
Troyes püspöke így ír levelében: „Johannes, káromló és oktalan szavaidat, melyek-
kel Isten kegyelmi ajándékáról és töretlen igazságosságáról felszínes módon be-
szélsz, felforgató könyved átolvasása után - amelyet egy bizonyos Gottschalk írá-
sával kapcsolatban a hívő katolikus gondolkodás ellenére terjesztettél elő - egyre 
riadtabb lélekkel veszem kezembe. Korábban meghitt közelségben öleltelek át, és 
rendkívül kedveltelek... Mindent átolvastam, gondosan megfontoltam, írásodban 
megtaláltam a pelagiánus hitetlenség mérgét, s néhány helyen Órigenés őrültségét 
is.”6 Lépésről-lépésre ellenőrzi Eriugena logikáját, majd támadást indít az alapvető-
nek tartott négy út, a quadrivium ellen: „Azt mondod, hogy a ‘négy út’ előírásait 
nyomon követve a filozófia minden kérdése megoldható. Erre ez a válaszom: sem 
a ‘négy út’, de egyetlen evilági bölcsesség sem elegendő minden kérdés megoldá-
sához. Szükség van a szeretet által tevékeny hitre, igazi gondolkodásra és a szent 
iratok bölcsességére.”7

Érdemes megjegyezni, hogy Prudentius ezen ítéletével kapcsolatban egy későb-
bi kéziratos kódex első oldalán ez a megjegyzés olvasható: „Prudentius Eriugena 
hitetlenségével szemben védelmezi a hitet, a Szentírásra és katolikus teológusokra 
hivatkozik, de óvatosan kell olvasni, úgy, ahogy ezt Pál apostol ajánlja: Mindent 
vizsgáljatok át, ami jó, azt tartsátok meg. A könyv írója Prudentius, néhány egyházi 
dogmáról nem gondolkodik katolikus módon.”8 Ez a minden bizonnyal mások ál-
tal is képviselt bírálat jelzi, milyen feszült volt a helyzet, milyen erővel csaptak össze 
Isten egyetemes hatalmát és az akarat szabadságát értelmező vélemények. Későbbi 
jelzések nyomán valószínű, hogy Prudentius püspök inkább Gottschalk véleménye 
mögé zárkózott fel.

A lyoni Florus diaconus levelében óvja híveit Eriugena szavaitól: „Igaz szívvel 
kérlek és figyelmeztetlek benneteket, hogy őrizzétek tiszta és egyszerű lelketeket, 
fogjátok be fületeket, ha ennek a gőgös és szerencsétlen embernek hangját halljá-
tok [claudatis aures vestras adversus linguam nequam illius vanissimi et miserrimi 
hominis]. Szembeszegül az igazsággal, ördögi sugallatnak engedelmeskedve in-
kább elszakad Krisztus egyházától és papjaitól, semhogy felhagyna üres fecsegé-
sével... Kérkedő és szószátyár ember írásai kerültek kezembe. Írójuk azzal dicsek-
szik, hogy az isteni tudásról és az előre-elrendelésről emberi ésszel, tehát filozófiai 
bizonyítékok segítségével kell értekezni, ugyanakkor semmit sem magyaráz meg, 
egyetlen Szentírási idézetet sem hoz, az egyházatyák tekintélyt jelentő szavai is hi-

6 Prudentius Trecensis, De praedestinatione adversus Joannem Scottum Migne Patres Latini (MPL), 
vol. 115. col. 1011.

7 Uo. col. 1009.
8 Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis [CCCM]. vol. 50, ed. Goulven Madec, Turnhout, 

1978. 7.
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ányoznak, kizárólag önmagára támaszkodik, amikor véleményének elfogadására 
szólít mindenkit.”9

A galliai Valence-ban, 855. január 8-án tartott zsinat egyhangúan elítélte Eriugena 
Gottschalk-kritikáját. „Az értelem elemző tevékenységére nincs szükség, az előre 
elrendeléssel kapcsolatban Isten elhatározása a döntő. Isten továbbra is saját dönté-
sénél marad, amelyről az apostol tekintélyi erővel szól s kérdezi: ‘Vajon nincs hatal-
ma a fazekasnak, hogy ugyanabból az anyagból egyik edényt díszesnek, a másikat 
közönségesnek készítse?’ [Rom 9,21] De azonnal hozzáfűzi: ‘Isten, hogy megmu-
tassa haragját és kinyilvánítsa hatalmát, nagy türelemmel elviselte a harag edényeit, 
melyeket pusztulásra szánt...’ [Rom 9,22sk] Hűségesen megvalljuk ezért, hogy a 
kiválasztottak az életre, a gonoszok a halálra vannak rendelve, de a kiválasztásban 
Isten irgalma megelőzi a jók érdemeit, az elkárhozás esetében azonban Isten igazsá-
gos ítéletét megelőzi az egyes emberek gonoszsága.”10

A 859 májusában összeült langres-i zsinat ítélete után Eriugena védelemre szo-
rult. Kopasz Károly császár ezt késlekedés nélkül megtette, s a következő évben, 
860-ban megbízta, hogy fordítsa latinra Dionysios Areopagités írásait.

9 Florus Diaconus Lugdunensis, Adversus Johannis Scotti Erigenae erroneas definitiones liber. MPL, 
vol. 119. col. 101.

10 Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion symbolorum... nr. 628.
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Johannes Scotus Eriugena
De divina praedestinatione (részletek)*

Fejezetek11

1. A négyfelé ágazó út négy előírását követve a filozófia minden kérdése meg-
oldható

2. Kényszerítő bizonyítékunk van arra, hogy a kettős predesztináció lehetetlen
3. A gondolkodó ész nem fogadhatja el, hogy kettős predesztináció legyen
4. Egyetlen predesztináció van, s az Istentől ered
5. Isten előretudása és predesztinációja senkit sem kényszerít arra, hogy jót vagy 

rosszat cselekedjék
6. A bűnnek az egyes ember szabad akaratán kívül nincs más forrása
7. A szabad akarat Isten ajándékai közé sorolható még akkor is, ha vissza lehet 

élni vele, tehát bűnösen lehet használni
8. Az emberi természet és az akarat szabadsága között különbséget kell tennünk
9. Istenről előretudás és előre elrendelés szoros értelemben véve nem, csupán az 

időben létezők nyomán állítható
10. Ellentétes jelentéssel bír, ha azt állítjuk, hogy Isten előre látja, egyúttal ele-

ve elrendeli a bűnt, vagy pedig azt, hogy látja az emberek bűnét, s a bűnt követő 
büntetést

11. Isteni és emberi tekintélyre támaszkodva állíthatjuk, hogy kizárólag azok 
esetében lehet predesztinációról beszélni, akik felkészültek az örök boldogságra

12. A predesztináció meghatározása
13. Ágoston kijelentéseiből vett bizonyítékok
14. Ágoston szavait összegyűjtve nyilvánvaló, hogy csak egyetlen predesztináci-

óról lehet szó, amely kizárólag a szentekre érvényes
15. Milyen értelemben lehet arról beszélni, hogy Isten előre tudja a bűnöket ak-

kor, amikor azok még nincsenek, vagy hogy eleve elrendeli a büntetést, amely még 
nem lehetséges?

16. A természet nem büntetheti a természetet, ezért a bűn büntetését maga a 
bűn hordozza

17. Milyen értelemben állítható, hogy Isten eleve elrendeli a büntetést, hiszen ő 
azt nem hozhatta létre, így előre nem is predestinálhatja?

18. Azok tévedése, akik az egyházatyáktól eltérően gondolkodnak a predeszti-
nációról, arra vezethető vissza, hogy nem ismerik a szabad tudományok előírásait

* A fordítást a latin eredetivel összevetette: Frazer-Imregh Monika
11 Mivel itt csak kiragadott részleteket közlök, szükségesnek tartom az összes fejezet címét felsorolni.
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19. Az örök tűz büntetéséről
1. fejezet, 1-4.
A négyfelé ágazó út négy előírását követve a filozófia minden kérdése megoldható
1. Minden Istennek tetsző, tökéletes tanítást azon tudomány szerint kell átvizs-

gálni, amelyet a görögök filozófiának neveztek. Az értelem így lesz képes arra, hogy 
gondos vizsgálódás nyomán egy-egy kijelentés igazságát megállapíthassa. Röviden 
ezért ennek a tudománynak, a filozófiának a felosztásáról és részeiről kell értekez-
nünk. Ha Szent Ágostonhoz csatlakozva hisszük és tanítjuk, mit jelent az ember 
számára az üdvösség, akkor nyilvánvaló, hogy a filozófia, vagyis a bölcsesség ta-
nulmányozása nem mondhat mást, mint amit a vallás tanít, hiszen akiknek tanítá-
sát nem fogadjuk el, azokkal a szentségekben sincs közösségünk. Mi más lehetne a 
filozófia tanulmányozása, mint hogy kifejtjük azon előírásokat, amelyek alapján át 
tudjuk vizsgálni az igaz vallás (vera religio) világát, felkutatjuk a mindenség végső 
és egyetemes okát, Istent alázatos lélekkel tiszteljük és eszünkkel keressük. Ebből 
arra kell következtetnünk, hogy az igazi filozófia igaz vallásosságot is jelent, vagy 
ellentétes oldalról szemlélve az igazi vallás nem más, mint igazi filozófia.12 A filozó-
fiát különböző módon lehet felosztani, de legjobb, ha négy fő részre osztjuk a fon-
tos kérdések megoldásához. A görögök ezeket így nevezték: διαιρετική, ὁριστική, 
ἀποδεικτική, ἀναλυτική. Latinul ez így hangzik: divisoria, definitiva, demonstrativa, 
resolutiva. Az első a különbségekre figyel, felosztást végez, a második meghatároz, 
a harmadik bizonyít és a nyilvánvaló felől lép a kevésbé világos felé, a negyedik 
elemzi, és egyenként magyarázza azt, ami összetett.

2. Munkánk során példákat is fogunk említeni, már amennyire az a fény, amely 
megvilágosítja az őt keresők szívét, hozzásegít, hogy eljussunk oda, ahová szeret-
nénk. Egyetlen felvilágosult ember sem kételkedik abban, hogy szükség van az em-
lített négy tudományágra13 az emberhez méltó gondolkodás, a helyes vitatkozás és 
az igazságra való jutás érdekében. Ezen szabályok betartására az önmagát gondol-
kodónak nevező Gottschalk, aki eretnek tanok kitalálója és hirdetője, továbbá az 
őt követők miatt van szükség. Persze, hogy vannak-e követői, nem tudom, bárcsak 
ne lennének! Nekik kell feleletet adnunk azon főpásztorok rendelkezése alapján, 
akiknek nyájában ez a méreg terjed. De a legtisztább hit őrzője, Károly király is ösz-
tönöz, hiszen ő tiszta szívvel és helyesen szeretne Istenről gondolkodni, az eretne-
kek káros tanítását pedig megfelelő bizonyítékok segítségével, az atyák tekintélyére 
támaszkodva, maradéktalanul ki akarja irtani.

3. A vitatkozás művészetének tudományához alkalmazkodunk, nehogy az igaz-
ság védelmében gyengébbnek bizonyuljunk, mint a tévedés bajnokai. Mivel az 
ékesszólás művészete nem különíti el az igazságot a hamisságtól, ki merészelné azt 
követelni a hazugság ellen küzdőktől, az igazság védelmezőitől, hogy erőtlenebbek 
legyenek, mint a másik fél? Hisz az ismeri hallgatóságát, s annak jóakaratát, figyel-

12 „Conficitur inde veram esse philosophiam veram religionem conversimque veram religionem esse 
veram philosophiam.”

13 „Ratiocinationis quadrivio.”
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mét, tanulékonyságát meg akarja hódítani! Mintha az igazság szolgájának minderre 
nem lenne szüksége!

Azok tévedésüket röviden, világosan, a valószínűség látszatával adják elő, az 
igazság védelmezői viszont sokáig meg sem szólalnak, s ha igen, a kimerülésig be-
szélnek, indoklásuk pedig nem áttetsző, így a hit is ízetlenné válik. Azok hamis 
bizonyítékokkal támadják az igazságot, védelmezik tévedésüket, ezek viszont nem 
képesek arra, hogy megvédjék az igazságot és leleplezzék a tévedést. Azok a téve-
dés szolgálatában félelmet keltenek, elszomorítanak, vagy éppen derűs hangulatot 
terjesztenek és lelkesen buzdítanak, ezek viszont restek az igazságért kiállni, élet és 
tűz nélkül valók, hogy majd elalszanak. Ki oly esztelen, hogy ezt ne tudná? Ugyan-
akkor nagyon igaz ez a kijelentés: kell, hogy legyenek eretnek tanok, mert így tűnik 
ki, kik azok közöttetek, akik megbízhatóak. Használjuk fel ezért az isteni gondvi-
selésnek ezt az ajándékát.

Ezek az eretnekek akkor is tévedésbe esnének, ha az egyházon belül élnének. De 
így, hogy kívül vannak, hasznunkra vannak, nem azzal, hogy igazságot hirdetnek, 
hiszen azt nem ismerik, de sok katolikus hívőt indítanak az igazság keresésére és az 
igazság felismerésére. Számtalan, Isten által kipróbált férfi él az egyházban, de ezek 
mégsem tűnnek fel, hiszen sokan megfelelő tapasztalat híján inkább a sötétségnek 
örülnek: jobban szeretnek aludni, mint ébren az igazság fényébe tekinteni. Ezért 
történhet az, hogy amikor meglátják az isteni fényt, hirtelen öröm tölti el lelkü-
ket, mert az eretnekek felébresztették őket álmaikból. Legyen hasznos számunkra 
ezért, hogy vannak eretnekek, nem úgy, hogy elfogadjuk tévedéseiket, hanem a 
katolikus hit fegyelméhez ragaszkodva éberen szembeszállunk velük. Óvatosabbá 
válunk akkor is, ha az üdvösséges hithez nem tudjuk őket visszavezetni.

4. Mivel az ősi ellenség hitvány módon szünet nélkül irigykedik az ember bol-
dogságára, ezért csalárd fondorlataival üdvösségünk ellen támad. Az üdvösség kez-
dete a hit, ezért hitünket veszi támadásba. [...] Gottschalk által például azt hirdeti, 
hogy Istenben kettős predesztináció van. Ezzel kizárja, hogy a jutalmazás igazságos 
ítélet nyomán történjék, egyúttal tagadja a kegyelem ajándékának irgalommal tör-
ténő osztogatását is. Mivel tény, hogy az emberi nem jókra és gonoszokra osztható, 
tehát az egyes emberekben vagy a jó, vagy a rossz uralkodik, így érthető, hogy a 
gonoszok jutalma, ahogy ezt az Igazság hangsúlyozza, az örök szenvedés, a jóké 
pedig az örök boldogság. Gottschalk azonban ezen túlmenően azt állítja, hogy az 
igazak örök rendelkezés alapján, tehát előre elrendelten igazak, ahogy a gonoszok 
is előre elrendelve gonoszok. Az egyik predesztináció tehát az igazaké, a másik a 
gonoszoké. Változhatatlan szükségszerűség vezérli az egyiket az örök boldogság-
ba, így nincs arról szó, hogy igaz életének jutalmát kapja, a másik szükségszerűség 
pedig a gonoszokra érvényes, akik a kárhozatba jutnak - tehát ez nem tetteik meg-
érdemelt büntetése.

Ezt a mérhetetlenül ostoba, irgalmat nélkülöző és esztelen tanítást előbb isteni 
tekintélyre támaszkodva kell visszautasítani, majd az ész bizonyítékaival kell meg-
semmisíteni. Pusztán bevezetésül idézzük a Szentírást, hallgassuk a prófétát: „Az 
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Úr minden útja irgalom és igazság.”14 Még nyilvánvalóbb módon a következő sza-
vakkal: „Jóságodról és igazságosságodról énekelek.”15 Ezek a szavak egyértelműen 
bizonyítják, milyen nagylelkű az Úr az ajándékok osztásában és milyen igazságos 
ítéleteiben.

3. fejezet, 1-3.
A gondolkodó ész nem fogadhatja el a kettős predesztinációt
1. Röviden összefoglaljuk a gondolkodó ész nevében felsorolható bizonyítéko-

kat. Az ész mindenekelőtt azt sugallja, hogy az isteni akarat az egyetlen és kizáró-
lagos oka mindannak, amit az Atya az ő Igazsága által alkotott. Ezt az akaratot te-
remtésre semmi sem kényszerítette, semmi sem buzdította, de nem is akadályozta. 
Isten önmaga számára a szükségszerűség, ő maga az akarat. S minthogy jogosan 
állítjuk, hogy Isten lényegét tekintve akarat, akkor állítanunk kell ezt a predeszti-
nációról is. Ez egy bölcs felismerés, amely a tudomány nevében igazolható, hiszen 
egyetlen hívő sem kételkedik abban, hogy Istenről minden más, lényegéhez járuló 
tulajdonság mellett állítanunk kell azt is, hogy igazságos.

Ha Istentől mindenfajta szükségszerűséget távol tartanánk, akkor megszüntet-
nénk az előre elrendelést is. Nem lehet más őbenne az akarat és más az előre elren-
delés, hiszen mindazt, amit akart, előre rendelve akarta és akaratával rendelt előre. 
Akármilyen szóval kívánja is a szellemi természetű emberi lélek Istenét jellemezni, 
mindegyik mögött ez rejtőzik: az értelem számára ő a távoli, felfoghatatlan Terem-
tő - bár e szavak révén mégis létrejön valami kapcsolat közöttünk és közötte. Az 
emberi szellem ugyanis, amikor létének forrását keresi, csak lépésről lépésre tud 
előre haladni. A fölfelé haladó lépcsőfokokhoz megfelelő szavakat keres és talál, 
hogy egyre gyarapodó megismerésének megfelelő módon érzésvilágát is gazdago-
dó (vagy legalább gazdagodásra vágyó) szeretetre nevelje.[...]

2. Egy másik bizonyíték az okozatból következtet az okra. Ezen az alapon is azt 
kell mondanunk: nincs kettős isteni predesztináció. Ennek a bizonyítéknak magva 
az, hogy az egymásnak ellentmondó dolgoknak ellentmondó okai vannak. A gon-
dolkodás ugyanis tiltakozik az ellen, hogy ugyanaz az ok ellenmondásos létezőket 
hozzon létre. Elgondolható-e viszont nagyobb ellentmondás, mint ami a lét és a 
nem-lét között van? Vagy az élet és a pusztulás között? A jóság és a bűn között?  
A boldogság és nyomorúság között? Ha mindezek esetében nyilvánvaló, hogy 
ellentmondás van közöttük, akkor nyilvánvaló az is, hogy okaik is ellentmondás-
ban vannak egymással. Nem származhatnak egyetlen októl, nem származhatnak 
ugyanabba a kategóriába sorolható okoktól sem. 

Ha Istenben két előrerendelés van, ahogy ezt az említett eretnek állítja, akkor az 
egyik embert nem csupán megalkotja, hanem kényszeríti is az erényes életre, en-
nek következtében a boldogságra, a másikat pedig mindezek ellentétére. Ez utóbbi 

14 Zsolt 24,10.
15 Zsolt 101,1.
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esetben ugyanis nem csupán megalkotja, hanem kényszeríti is a bűnre, vagyis a ne-
gatívumra, a halálban történő pusztulásra, a végső nyomorúságra. Ez az ellentmon-
dás nem tartható fenn. Az isteni természet, ahogy üdvöt hozóan hisszük, egyszerű 
és egyetlen valóság, oka a teremtmények sokaságának, de önmagában semmifé-
le ellentmondást nem hordozhat. Így tehát nem lehet egymással szembenálló és 
kényszerítő erejű kettős előre elrendelésről beszélni – valójában egyetlen egy sem 
lehetséges. Hogyan lehetne ezért hinni abban, hogy Isten természetében valami 
másokat kényszerítő erő rejtőzne, hiszen ő az, aki mindent akaratának jóságával, és 
jóságba ágyazott akaratával teremtett, akinek jósága egyenlő akaratával, és akarata 
maga a jóság.

3. Nem lehet ezért szó olyan előre elrendelésről, amely abszolút szükségszerű-
séggel kényszerítene valakit az életre, jóságra, boldogságra, másvalakit pedig ezek 
ellentétére, halálra, bűnre és gyötrő szenvedésre. Ezt a megállapítást a kettő kö-
zötti ellentétet elemző bizonyítékok sorával lehet alátámasztani. Az alaptétel így 
hangzik: ha Isten maga a lényegi teljesség, akkor lehetetlen, hogy ne legyen teljes 
oka mindannak, ami tőle származik. Isten azonban maga a lényegi teljesség, ezért 
csak a tőle származóknak lehet okozója. Bűn, halál és gyötrelem nem eredhetnek 
Istentől, nem lehetséges ezért, hogy ezeknek oka legyen. Ezt a következtetést így is 
megszerkeszthetjük: nem lehet Isten egyszerre oka annak, ami van, és oka annak, 
ami nincs. Nem lehet tehát oka a nem-létezőnek. A bűn viszont, s a bűn következ-
ményei: a halál és gyötrelem - a lét felől nézve nincsenek. Ezeknek nem lehet oka 
sem ő, sem az előrerendelés, ami nem más, mint ő maga.16

9. fejezet 1-7. caput (részletek)
Istenről az előretudás és az előre elrendelés szoros értelemben véve nem, csupán az időben 

létezők nyomán állítható
1. A legfontosabb kérdés, amit figyelembe kell vennünk, a következő: amikor a 

Szentírás és az Atyák arról beszélnek, hogy Isten mindent előre tudott, vagy előre 
elrendelt, akár a mindenségről van szó (amelynek lényegét Ő hozta létre), akár a 
teremtett világba beavatkozó tetteiről (tehát mindarról, amit ő maga tesz, és nem 
csupán hagyja, hogy történjék), akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy e szavakat 
eredeti jelentésükben, vagy pusztán Istennel való kapcsolatuk alapján kell érte-
nünk. Elsőként azt kell megjegyeznünk, hogy szinte egyetlen név, amin őt szólít-
juk, egyetlen jelző, amit imádságainkban alkalmazunk sem használható úgy, hogy 
annak megszokott, saját jelentése lenne érvényben. Hogy is lenne lehetséges, hogy 
az érzékek működéséből, az anyagi világból vett szavak szó szerint lennének ér-
vényesek arra, aki minden testi valóságtól mentes, akit a legtökéletesebb gondo-
lat sem érhet el, aki minden teremtett értelmet felülmúl. Szavakra az első ember 
bűnbeesése óta van szükség, mert akkor kifosztott helyzetbe került az emberi ész, 
de szükség is van rájuk, hogy hihetővé, egyúttal sejthetővé váljék Isten mindenek 

16 „Eorum igitur nec deus nec eius praedestinatio quae est quod ipse est, causa esse potest.”
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feletti nagysága. Különben is, szavaink nem a természetből fakadtak, hiszen azokat 
önkényesen alkotta az ember, ezért nem lehet azon csodálkozni, hogy nem képesek 
az egyetlen Igazi Létező kifejezésére.

2. Megszokott beszédünk jónéhány szavát, amelyek akár Istennel, akár az Ő 
mindenségre kiterjedő tevékenységével állnak kapcsolatban, akár mi használjuk 
azokat, akár kinyilatkoztatásaiban maga Isten, eredeti jelentésük szerint használ-
hatjuk, mint például vagyok, vagy, volt, lenni [sum, es, erat, esse]. Azokat a szavakat, 
amelyek természetünk legnemesebb szintjével vannak kapcsolatban, mint példá-
ul lényeg, igazság, erény, bölcsesség, tudás, rendeltetés17 vagy ezekhez hasonlóak, 
amelyek tehát alapvető értékeket fejeznek ki, de azokat a járulékokat is, amelyek 
nélkül az említettek nem lennének örökérvényűek - mindezeket alkalmazhatjuk 
Istenre, minden jó egyetlen végső forrására.

Vannak szavaink, amelyek csak átvitt értelemben használatosak. Ennek három 
útja van: vagy a hasonlóság, vagy az ellentét, vagy a különbözőség. Az elsőre példa: 
„Ki előtt nyilvánul meg az Úr karja”18 vagy: „A Te kezed alkotott engem”19 vagy 
pedig: „Az Úr szeme az igazakon, füle meghallja imádságaikat.20 Ezek a kifejezések 
távol állnak ugyan tőle, hiszen isteni valósága nem rendelkezhet testi szervekkel, 
valami hasonlóság azért mégis állítható. A kar a test erejét juttatja kifejezésre, a kéz 
a tevékenységet, a szem a látást, a fül a hallást jelzi. [...] A változhatatlan isteni va-
lóságra alkalmazható szavak harmadik fajtája a lelkünket felkavaró érzések világa. 
Ilyen a harag, a düh, felháborodás, félelem, szomorúság21 és ezekhez hasonlók. 
Ezekben a különbözőség játszik szerepet, hiszen ilyen érzések Istenben nem le-
hetnek, a kényszerűség mégis arra visz bennünket, hogy elmerészkedünk a szavak 
használatának végső lehetőségéig.22[…]

3. A másodikkal - tehát az ellentétes szavakkal - kapcsolatos kérdésekről még 
beszélnünk kell. Ezekben rendkívüli erővel, negatív oldalról jelentkezik az, amiről 
valójában szó van. [...] Amikor például azt olvassuk, hogy „lerontom a bölcsek böl-
csességét, s az okosak okosságát meghiúsítom”23, akkor valójában ezek ellentétéről 
van szó, mintha ezt mondaná: elvetem az ostobák ostobaságát, elvetem az oktala-
nok butaságát. Ezt jól alátámasztja Pál apostol ezekkel a szavakkal: „E világ bölcses-
sége oktalanság Isten előtt.”24 Ha minden bölcsesség forrása Isten, akkor milyen 
alapon állítja, hogy Ő tönkreteszi azt, amit alkotott? Ezt kérdezhetjük az okosság-
gal kapcsolatban is. Isten egyetlen emberi értéket sem semmisít meg, de úgy tűnik, 
ennek pozitív kifejezésére nem lehetett megfelelő kifejezést találni.

17 „Essentia, veritas, virtus, sapientia, scientia, destinatio.”
18 Job 10,8.
19 Zsolt 118,73.
20 Zsolt 30,16.
21 „Ira, furor, idignatio, timor, tristitia.”
22 „Remotissimo abusionis modo solent transferri.”
23 1Kor 1,19.
24 1Kor 3,19.
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4. Ez magától értetődő, hiszen Istennek egyetlen igazi ellentéte a nem-lét.  
Ő maga erről így beszélt: „Én vagyok, aki vagyok”25 - ez így semmi másról nem 
állítható, hiszen nem birtokolják a létet, mint Ő, ugyanakkor az sem mondható 
róluk, hogy nincsenek, hiszen amijük van, azt Tőle kapták.[...]

5. Keressünk most példákat az összetett ellentétekre. Összetettnek akkor mond-
juk az ellentétet, ha két határeset, mondjuk a hasonlóság és az ellentét összekapcso-
lásáról van szó. Ezek a megnevezések részben a teljes hasonlóságot, részben a teljes 
ellentétet juttatják kifejezésre. Erre legjobb példa, ha Istenről van szó: az előre-tu-
dás és az előre elrendelés. Mindenekelőtt szem előtt kell tartanunk, hogy ezek, és 
ezekhez hasonló szavak Istenre szoros értelemben véve nem lehetnek érvényesek. 
Milyen alapon állíthatnánk róla, hogy az előretudás meghatározza tudását és az 
előre elrendelés meghatározza rendelését, amikor benne nincs semmi, ami jöven-
dő, ő nem várhat semmire, de múlt sincs benne, hiszen benne nem múlik el semmi. 
Ahogy nincs benne tér, úgy nem lehet benne idő sem.

Ezen az alapon az embernek nincs joga ahhoz, hogy Istenről ezeket a szavakat 
saját jelentésük alapján használja. Hogyan lehet akkor mégis azt mondani, hogy 
előre tud valamit, amikor benne nincs jövő? Ahogy sajátos értelemben emlékezés 
sincs benne, mert nem múlik el benne semmi, úgy nem lehet benne előretudás, 
mert nincs jövője. Ugyanakkor ezt olvassuk róla: „Örök emlékezése igazságos 
lesz.”26 Ezek szerint mégis lehetséges kijelentenünk: Isten látja, előre látja, előre 
tudja azt, ami történik, mielőtt megtörténne, mint ahogy állíthatjuk, hogy látja és 
ismeri a tetteket, miután azok megtörténtek. Mindez mégis csak azon az alapon 
történhet, hogy ő maga mindig örökkévaló, ezért örökké benne van minden, amit 
megalkotott.

7. Mindebből következik, hogy előretudás és előre elrendelés Istenről csak az 
időben létező dolgokkal való összehasonlítás nyomán állítható.[...]

15. fejezet 1-4. caput
Milyen értelemben mondhatjuk, hogy Isten előre ismeri a bűnöket, amelyek még nincse-

nek, s előre elrendeli büntetéseiket, amelyek szintén nincsenek
1. Komoly figyelmet érdemel a következő kérdés, amelynek vizsgálatára az isteni 

és emberi világgal foglalkozó tudományok gyakrabban indíthatnának bennünket: 
Isten előre ismeri a teremtmények bűneit és előre meghatározza azok megérdemelt 
büntetését, ugyanakkor eszünk egy pillanatig sem kételkedhet abban, hogy a még 
el sem követetett bűnök és azok büntetése nem létezik.27 Ezeket előre látni és eleve 
elrendelni lehetetlen. Hogy lenne lehetséges előre ismerni, és ezt követően előre 
meghatározni azt, ami még nincs? Véleményem szerint az ilyen kijelentéseknek 
igazi értelmét mindenképpen meg kell találnunk. Első lépésünk az legyen (már 

25 Exod 3,14.
26 Zsolt 91,7.
27 „Ratio pronuntiare non dubitet peccata eorumque supplicia nihil esse.”
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amennyire ezt meg tudom majd fogalmazni), hogy ahányszor ilyen kijelentéssel 
találkozunk - s erre Szent Ágoston írásait olvasva gyakran sor kerülhet - biztosak 
lehetünk abban, hogy csak megfelelő értelmezéssel fogunk az igazság közelébe ke-
rülni.

2. A probléma legnyilvánvalóbb példáját Júdás szolgáltatja, aki a mi Urunkat 
elárulta. Ugyanaz az a kifejezés jelzi, hogy előre elrendelt volt az, akiről azt is 
mondjuk, hogy az Úr kiválasztotta. Teljes joggal állíthatjuk, hogy kiválasztott volt 
- ennek végső, igazi értelmében mégsem volt az, hiszen gonosztette miatt elűzetés 
lett a sorsa. Ugyanígy állíthatjuk, hogy eleve elrendelt volt, de mégsem lehetett az, 
hiszen Isten ítélete nyomán az eltaszítottak közé zuhant, elveszítette a kegyelmet, 
ellenség lett a jó barátból. Mégis, annak szájából, akit elárult, hangzott el a követke-
ző megszólítás: „Barátom, miért jöttél?”28 Más alkalommal viszont, azokkal együtt, 
akiket Jézus valóban szeretett, barátainak választott, annak ellenére, hogy ő ezzel 
később visszaélt, ezeket a szavakat hallhatta: „Nem mondalak titeket szolgáimnak, 
hanem barátaimnak.”29

Ehhez hasonló az, amikor Jézus, szinte lemondva a mennyei Atyához fűződő 
sajátos kapcsolatáról, Isten gyermekei közé sorolta magát, s egyik kérését így fo-
galmazta meg: „Ne szólítsatok Atyának senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, a 
mennyei.”30 Egy további gondolata az, hogy még a bölcsek között is kevesen kap-
ják meg a megértés ajándékát, hiszen így szólt a kiválasztottakhoz: „Nektek jutott, 
hogy megértsétek a mennyek országának titkait.”31 Ha ezeket, s ezekhez hasonló 
szavakat egy gonosz ember is hallotta, akkor hogyan lehetne őt és azokat, akik go-
nosztettében társai voltak, előre elrendeltnek mondani? A gonoszok közül senki 
sincs kiválasztva az örök boldogságra, de nincsenek predesztinálva a büntetésre 
sem. Nem lehet több kiválasztott, mint amennyi az előre elrendelt, mint ahogy 
nincs több előre elrendelt, mint a kiválasztottak száma.

3. Azokat a kijelentéseket, amelyek szerint Isten eleve elrendelte a bűnösök bün-
tetését, csak úgy lehet elfogadni, ha így fejezzük ki magunkat: Isten előre ismeri a 
jövőben megjelenő bűnösöket, ezért eleve meghatározta büntetésüket. Amikor a 
kiválasztottakról van szó, akkor joggal állítjuk, hogy az isteni tudás az eleve elren-
delést is jelzi, a kárhozottak esetében viszont csak a bűnök és a büntetés megelőző 
tudásról lehet szó, bár a fontolgató értelem most jelezné, hogy lehetetlen előre is-
merni azt, ami még meg sem történt. Ugyanúgy állítanunk kell viszont, hogy Isten 
előre meghatározta egy-egy bűnös bűnéért járó büntetést, mint ahogyan mondjuk, 
hogy előre ismerte bűnös tetteit. Szinte ugyanebben az értelemben mondhatjuk, 
hogy előre ismeri a bűnösöket, s csak ennek megfelelően határozza meg a bűnei-
kért való büntetést. Erről így kell beszélnünk, még abban az esetben is, ha néha ol-
vasmányaink során azt éreznénk, hogy egyesek véleménye szerint Isten előre ismeri 

28 Mt 26,50.
29 Jn 15,15.
30 Mt 23,9.
31 Mt 13,11.
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és eleve meghatározta a bűnöket és a bűnökért járó büntetést is. Ágoston, az igazság 
éles elméjű kutatója, úgy beszélt, s olyan példákat hagyott ránk, amelyek miatt min-
den kétségtől mentesen biztosak lehetünk abban, hogy az isteni előre elrendelésről 
és előretudásról hasonló módon gondolkodott, bár be kell vallanunk, hogy nem 
minden írásában fejezi ki magát egyértelmű, félre nem érthető módon.

4. Az igazsághoz felzárkózva kell így éreznünk, hiszen ő maga figyelmeztet ben-
nünket: Minden előre elrendelés mögött isteni előre-tudás áll, de nem minden elő-
re-tudás következménye az előre elrendelés.32 Ez egészen világosan így fogalmaz-
ható meg: az előretudás nem lépi át az előre elrendelés határait, hiszen mindkettő 
az egyetlen isteni természetből ered, amelyről képtelenség azt gondolni, hogy egy-
mástól eltérő képességek birtokosa lenne. Aminek ugyanis természete egyszerű, 
abban nincs semmiféle különbözőség, benne minden egy. Istenben annyit ér ezért 
az előretudás, mint az előre elrendelés, a kettő együttes jelenlétét nem lehet tagad-
ni. Ugyanakkor a Szentírás nem szól oly gyakran az előre elrendelésről, mint az 
előretudásról. Az isteni tevékenység tervében és lefolyásában az előretudást és elő-
re elrendelést ugyan elszakíthatatlan egységben találjuk, de amikor a gonosz dol-
gokról van szó, melyek mivel nem Istentől vannak, a semmivel egyenlőek, akkor 
legtöbbször csak az előretudásról van szó, előre elrendelésről nagyon ritkán.[...]

16. fejezet, 1-6. (részletek)
A természet nem büntetheti a természetet, ezért a bűn büntetését kizárólag maga a bűn 

hordozza
1. Az örök tűz lángjaiban nem lehet más a büntetés gyötrelme, mint az örök 

boldogság hiánya. Oda senki sem kerül, akiből hiányozna annak tudata, hogy mi 
a boldogság, akiből hiányozna a boldogság utáni vágy, hiszen mindez a létezők 
természetébe van beoltva. Annál jobban gyötrődik, minél erősebb benne ez a vá-
gyódás, ugyanakkor annál jobban felfogja Isten ítéletének igazságát is, hiszen nem 
gyötrődhetne az, akiből az, ami után természete vágyódik, a maga teljességében 
hiányozna. A kárhozottakban ezért a legrejtettebb, mégis magától értetődő módon 
jelen van, ugyanakkor teljesen hiányzik a boldogság. Jelen van tudatukban, em-
lékezetükben, de annak valóságában boldogító szemlélés útján nem részesülnek. 
Ugyanakkor biztos, hogy a boldogság tudata nem lenne jelen emlékezetükben, ha 
nem tartozna természetükhöz. Saját természetében hordozza mindenki az igazság 
fogalmát és a meggyőződést, hogy van igazság. Tudja, hogy az igazság birtoklása 
boldogságát jelentené. Saját természetéből tudja, hogy van boldogság, de annak 
valóságában nem részesül.

A kárhozottak természete is tudja, ha birtokolná az igazságot, akkor boldog le-
hetne. Kérdezhetjük: hogyan lehetséges, hogy természetük nyomorúságos, ugyan-
akkor jelen van bennük az igazság - aminek birtoklása viszont nem lehet  más, mint 
boldogság? Ha a természetet nem éri büntetés, akkor milyen alapon nevezhetjük 

32 „Omnis praedestinatio praescientia, sed non omnis praescientia praedestinatio.”
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helyzetüket nyomorúságosnak? Ezt a problémát nem vagyok képes átlátni. Hogyan 
kerülhet a természet nyomorult állapotba, ha nem érte büntetés? Ha viszont magát 
a természetet nem érhette büntetés, akkor lehetetlen, hogy a természet nyomorú-
ságos állapotba kerüljön. Lehet-e abban egyáltalán kételkedni, hogy mindaz, ami 
természet, az vagy maga Isten, vagy Isten alkotása? Azt feltételezni viszont, hogy 
a teremtett természet önmagában képes lenne boldogtalanságra, őrült feltételezés. 
Annak a kérdésnek megoldását sem találom, hogy a teremtőerővel rendelkező ter-
mészet az általa teremtett természetet megbüntetheti. Nincs tehát megbüntetett 
természet, büntetés nélkül viszont nem kerülhet nyomorúságos állapotba.

2. Ha valaki ezt az okoskodást nem akarja elfogadni, akkor legalább Ágoston 
tekintélyét ne utasítsa vissza, aki a Teremtésről írt könyvének 11. fejezetében kétel-
kedés nélkül a következőket írja: „Mindenki igazságnak tarthatja, mindenki előtt 
nyilvánvaló lehet, hiszen ellentétes lenne az igazságossággal, hogy Isten nem ítél-
heti el azt, amit ő teremtett, anélkül, hogy az elítélt meg nem érdemelte volna ezt 
az ítéletet.33 Az evangéliumból ismerős, amikor az Úr a balján levőknek az ördög 
és angyalainak sorsát határozza meg: Távozzatok az örök tűzre, amely az ördög-
nek és az ő angyalainak készült.”34 Hinnünk kell ezért, hogy nem az Isten által 
teremtett természet részesül az örök tűz büntetésében, hanem az a gonosz akarat, 
amely mindenkinek sajátja. Szó sem lehet tehát arról, hogy természetük hordozná 
a büntetést.[...]

6. Kétségen kívül áll a tétel, hogy egyetlen természet sem büntethető egy másik 
természet által, ami azt jelenti, hogy Isten nem alkothatta meg a büntetést, de azt 
is, hogy nem tudhatja és nem is rendelheti előre, annak ellenére, hogy nem egy 
esetben elhangzik, vagy így olvassuk, hogy előre tudta, vagy éppen előre elren-
delte. Megértésre való törekvésünket és vágyunkat szem előtt tartva Isten mégis 
gondoskodott arról, hogy maga a Szentírás, vagy az Írás magyarázói nem egyszer 
így beszéljenek, nem utolsó sorban azért, hogy figyelmünket a benne rejlő titokra 
irányítsuk, s túlhaladjunk azon, amit a szavak felszíne jelez. Ha ez az igazság, akkor 
jogosan keressük a választ: a nyomorúságos, gyötrelmekkel terhes állapotba került 
teremtményekben mi az, ami elszenvedi a büntetést, s mi az, amit büntet?35

Szent Ágoston ad feleletet erre a kérdésre, amikor a 7. zsoltár elemzésénél a kö-
vetkezőket mondja: „Meg kell értenünk, hogy minden egyes ember gyötrelme a 
bűnéből ered, gonoszsága válik büntetéssé. Nem hiszem, hogy a végtelen nyugal-
mat és felfoghatatlan fényt hordozó Isten maga teremti meg azt, amivel a bűnös 
bűnhődik. Inkább arról lehet csak szó, hogy a bűn maga hordozza büntetését, amit 
korábban bűnösként élvezett, az most a büntető Isten eszköze.” Ágoston tisztán 
és áttetszően fogalmazta meg az igazságot, hogy a gonoszság maga hordozza sa-
ját büntetését, ezen kívül nincs más büntetése. Minden bűn, amit valaki ebben az 

33 Szt. Ágoston: A teremtés könyvéről, Budapest, Kairosz Kiadó 2002, Mt.25.41, 128. 
34 Mt 25,41.
35 „Quid punitur in miseris suppliciorum cruciatibus plectendis et quid punit?”
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életben elkezd, és akaratával beleegyezve végrehajt, büntetéssé válik, ha Urunk 
és Megváltónk, Jézus Krisztus kegyelme révén még halála előtt meg nem szaba-
dul tőle. Nincs bűn, amely a bűnöst meg ne büntetné. Minden bűnösben a kettő 
egyszerre születik: a bűnös tett és a büntetés. Minden bűn önmagában hordozza 
büntetését, rejtetten még ebben az életben, nyilvánvalóan pedig az elkövetkező, 
jövendő életben.

Epilógus

1. Ez az igazság: Egyetlen Istent tisztelek, a mindenség egyetlen Teremtőjét, a 
bölcsességet, amely minden teremtmény bölcsességének forrása. Értékelem az 
ajándékot, amely által minden üdvözült részesedik az üdvösségben. Vallom az 
egyetlen, egyedül igazi predesztinációt, amely nem más, mint maga Isten, akinek 
törvénye örök és változhatatlan. Vallom, hogy gonoszságra senkit sem rendel előre, 
hiszen jóságos, senkit sem rendel pusztulásra, hiszen ő az élet. Másképp fogalmaz-
va: egyetlen embert sem rendel arra, hogy rosszat tegyen, ami pusztulását jelente-
né, de egyetlen gonosz teremtményt sem rendel előre pusztulásra, ami gonoszság 
lenne. Egyetlen katolikus ember sem fogadhatja el hitigazságnak, hogy a végtelen 
jóság - akitől ered minden, ami jó - valakit bűnös életre rendelt volna, hogy a 
végtelen élet birtokosa, akitől és aki által él mindaz, ami van, valakit is pusztulásra 
és bűnhődésre rendelne, hiszen kifejezett akarattal még azt sem akarja, hogy el-
pusztítsa magát az, aki elpusztul.

2. Mindenek felett áldott Igazság, minden létező forrása! Amikor hallom hit-
hirdetőidet, s azt állítják, hogy a gonoszokat Te rendelted pusztulásra, Te akarod a 
gonoszok vesztét, akkor azt kérem tőled, Te legtisztább fényesség, világosítsd meg 
értelmem sötétségét, hogy meglássam:  „előre elrendeltél”, ez csupán azt jelenti, 
hogy az örökkévalóság változhatatlan tudásában ismered azok számát, akik saját 
gonoszságuk miatt pusztulnak el, de soha és sohasem azért, mert pusztulásra ren-
delted őket. Másképp kifejezve: Uram, előretudásod révén, amely nem tévedhet, 
és nem változhat, előre tudod azoknak számát, akik saját gonoszságuk révén fogják 
megérdemelni a büntetést és pusztulást, de nem azért, mert büntetésre méltó, amit 
bennük alkottál, hanem mert megérdemelt büntetését kapja az, amit nem Te alkot-
tál bennük. Ebben hiszek, Örök Világosság az értelmünk számára! Ezt hiszem a Te 
előre elrendelésedről, amely nem más, mint Te magad.

3. Minden igaz hívővel együtt végleg elítélem azokat,36 akik kettős előre elren-
delésről beszélnek. [...] Ezeket a szörnyű, mérgező, halált hozó kijelentéseket a hí-
vek szívéből gyökeresen ki kell irtani.

36 „Anatematizo eos.”
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