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 Ki az ember?1

„Uram, mi Urunk, milyen csodálatos széles e világon a te neved! 
„Dicsőséged az egekig magasztalja
„a gyermekek és a kicsinyek ajka. Védőbástyát emeltél elleneid ellen, 
„ hogy elhallgattasd az ellenszegülőt és a lázadót.
„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?
„Majdnem isteni lénnyé tetted, dicsőséggel és fönséggel koronáztad.
„Hatalmat adtál neki kezed műve fölött, mindent lába alá vetettél:
„minden juhot és barmot, a mezők vadjait,
„az ég madarait s a tenger halait, mindent, ami a tengerek ösvényén kering,
„Uram, mi Urunk, milyen csodálatos széles e világon a te neved!”2

Ezekkel a szavakkal dicsőíti a teremtő Istent a 8. zsoltár. Ámulattal szemléli a 
szerző az egész kozmoszt, de aztán rögtön áttér az ember megrendült dicsére-
tére. Az ember kiválóságáért a Teremtőnek ad hálát, aki irgalmasságában ilyen 
nagyszerű lényt alkotott.

Elgondolkodtató, hogy a zsoltár nem határozottan, kijelentő formában 
írja le az embert, hanem kérdést tesz fel az emberről: Mi az ember…? Ez a 
kérdés ma is aktuális, ma is megrendítő, ma is nyugtalanítja a szívünket. Nem 
véletlen, hogy a zsoltár régi magyarázói úgy gondolták, az angyalok teszik fel 
a kérdést a Mindenhatónak, szinte tiltakoznak nála. Az első alkalom, amikor 
ezt kérdezhetik, maga az ember teremtése. A Teremtés könyvének mondata 
– „Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra” (Ter 1,26)3 –

1  Elhangzott a PPKE Információs Technológiai Karán, 2012. december 5-én. Bővített, szerkesztett 
változat.

2  Zsolt 8; magyarul: Biblia. Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás (Szent István Társulat, Budapest 
2005) 786.

3  Az emberről mint Isten képmásáról lásd pl. LADARIA, L. F., Antropologia teologica, ford. Occhipinti, 
G. – Dotolo C. (3Casale Monferrato 2002) 109–136 (a teológiai antropológia alapjaival).
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e szerint a hagyomány szerint az angyalokkal való tanácskozás lezárása Isten 
részéről. Már erre is vonatkozhatna a kérdés: „Mi az ember, hogy megemlé-
kezel róla?” De ugyanígy kérdezhették ezt az angyalok a Midrás szerint akkor 
is, amikor Isten a Sínai-hegyen a törvényt adta az embereknek. Ismét csak 
tiltakozhattak volna az angyalok: „Mi az ember, hogy megemlékezel róla, 
az ember fia, hogy meglátogatod?” A világ Ura nem az egekben hirdette ki 
törvényét, hanem az embereknek adta. Végül pedig kérdezhették volna ezt az 
angyalok akkor is, amikor a Magasságbeli szent Jelenléte lakást vett a szövet-
ség sátrában (Hab 3,3). Isten dicsősége, titokzatos jelenléte, fönsége a földre 
is kiterjed (vö. Zsolt 148,13),4 mégpedig az ember miatt.

Ki hát valójában az ember? Erre keressük a választ,5 és ettől a választól 
függ helyünk a világmindenségben, életünk értelme, célja és értéke.

1. A GÖRÖG–RÓMAI FILOZÓFIA KÉPE AZ EMBERRŐL

A delphoi Apolló-szentély híres felirata: „Ismerd meg magadat!” Ennek jegyé-
ben a görög filozófia egyik fontos témája éppen az ember volt. Arisztotelész 
Metafizikájában6 kijelenti, hogy a filozófia kezdete a csodálkozás. „Az embe-
rek – írja – (…) most is meg régen is a csodálkozás következtében kezdtek 
filozofálni.”7 A mitológia és a filozófia eszerint egy tőről fakad. Ha rácsodál-
kozunk a világra, keresni kezdjük a világ törvényeit, az eredetét, felvetjük a 
lét és a semmi kérdését. De a kérdező ember maga is része a problémának. 
Hiszen kérdés már maga a megismerésünk módja is, mégpedig az ismeretel-
mélet klasszikus kérdése. De probléma akarásunk és reménykedésünk módja, 
szabadságunk megtapasztalása és az ember halála is. Az ember mivoltának 
problémája azonnal felveti a szabadság kérdését is. Arisztotelész például már 
a filozófia alapjairól szólva kijelenti: „Szabadnak azt az embert mondjuk, aki 
önmagáért van és nem másért.”8

4  Midrash Tehillim 73–75; idézi MELLO, Alberto, Leggere e pregare i salmi (Spiritualità Bibblica) 
(Comunità di Bose, Magnano 2008) 44–46.

5  Meghatározó filozófiatörténeti összképet ad a témáról GRAWE, Ch., Mensch. I. Einleitung, in 
Historisches Wörterbuch der Philosophie, hrsg. v. Ritter, J. – Gründer, K., V (Basel, Darmstadt 1980) 
1059–1061; HÜGLI, A., Mensch. II. Antike und Bibel. 1. Klassische indische und griechisch–römische 
Philosophie, uo. 1061–1069; HÜGLI, A. – KIEFHABER, M., Mensch. II. 2. Altes und Neues Testament, 
uo. 1069–1071; GRAWE, Ch. – HÜGLI, A., Mensch. III. Die anthropologischen Hauptstränge. 1. Die
topischen Formeln, uo. 1071–1074; HÜGLI, A., Mensch. III. 2. Der Mensch als Schöpfer seiner 
selbst, uo. 1074–1081; HÜGLI, A., Mensch. III. 3. Der Mensch als Teil der Natur, uo. 1081–1087; 
HÜGLI, A., Mensch. IV. Die Voraussetzungen des Menschenbildes des XX. Jahrhunderts. 1. Der 
Mensch als Produkt der Evolution. uo. 1087–1092; ROMBERG, R., Mensch. IV. 2. Der Mensch als
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Platón az emberi természet meghatározásának problémáját veti fel. 
Hogyan tartozik az ember a természethez? Hogyan tartozik az élővilágba? 
A görög filozófia az emberről szólva elsősorban az ember sajátosságát és 
felelősségét keresi. Van-e az embernek valami rendkívüli sajátossága? Miben 
jelölhető meg a különbség az ember és a többi élőlény között?

Régen is kialakultak – és ma újból jelentkeznek – irányzatok, amelyek 
megkísérlik lefokozni ezt a különbséget.9 Az ember kérdése mindenesetre 
magában rejti az Isten kérdését, az univerzum kérdését, de felveti a város, a 
polisz, a társadalom, a helyes viselkedés, vagyis az etika problémáját is.

A bibliai csodálat és az Arisztotelésznél a filozófia kezdeteként említett 
csodálkozás közismert költői kifejezését találjuk Szophoklész Antigonéjának 
híres részletében (Kr. e. 442):

Sok van, mi csodálatos,
De az embernél nincs semmi csodálatosabb.
Ő az: ki a szürke
Tengeren átkel,
A téli viharban
Örvénylő habokon,
S Gaiát, a magasztos istennőt,
Zaklatja a meg-megújulót
Évről évre az imbolygó ekevassal,
Fölszántva lovával a földet.

Szárnyas madarak könnyűszivű
Népére, az erdő vadjaira
Készíti a hurkot,
A sósvizü tengerben lakozó
Halakat hálóval fogja meg
A férfi, ki ésszel él.
Szolgáivá tette okos leleménnyel

4  Wille und Trieb, uo. 1092–1095; KONERSMANN, R. – ROMBERG, R., Mensch. IV. 3. Der Begriff des 
Menschen im Marxismus, uo. 1095–1098; KONERSMANN, R. – Red., Mensch. V. 20. Jahrhundert. 
1. Existenzphilosophie und Existentialismus, uo. 1098–1100; KONERSMANN, R. – Red., Mensch. 
V. 2. Anthropologie, uo. 1100–1103; KONERSMANN, R. – Red., Mensch. V. 3. Kulturphilosophie; 
4. Strukturalismus, uo. 1103–1105.

6  Metaph. A 982b; magyarul: ARISZTOTELÉSZ, Metafizika, fordította, bevezetéssel és magyarázatokkal 
ellátta: Halasy-Nagy József (Filozófiai Kiskönyvtár) (Szeged 2002) 41.

7  Uo.
8  Uo.
9  Vö. SEMPLICI, S., Uomo, in Enciclopedia filosofica (Milano 2006) XII, 11913–11928, főként 11914.
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A hegyek meg a rétek állatait,
A lobogóhajú paripának és a bikának
Nyakába vetette igáját.

És a beszédet és a széllel
Versenyző gondolatot meg a törvényt
Tanulja, a városrendezőt,
Lakhatatlan szirteken
Tűző nap forró sugarát s a fagyot
Kikerülni ügyes, mindenben ügyes,
Ha akármi jön, ám a haláltól
Nem tud menekülni,
De gyógyírt a nehéz nyavalyákra kigondol.

Ha tud valamit valaki,
Mesteri bölcset, újszerűt,
Van, ki a jóra, van, ki gonoszra tör vele.
Ki a földnek törvényeket ad,
Jogot, mit az isteni eskü véd,
Az a városban az első; de hazátlan,
Akinek jó, ami nem szép.
Tűzhelyemnél nincs helye.
Ne ossza meg tervét sem az velem, ki így cselekszik.10

Megdöbbentő, amit hallottunk, mert a csodálkozás vagy a csodálat érzésén túl 
a kórus megénekli azokat a legfőbb ismérveket is, amelyeket a görög filozó-
fia az emberről vallott. Egyrészt dicsőíti az ember okosságát és ügyességét a 
hajózásban, a földművelésben, a vadászatban – ki is mondja nyíltan: „a férfi, 
ki ésszel él”. Tehát az értelem, az ész az egyik kritérium. Ennek köszönhető, 
hogy az ember „szolgáivá tette (…) a hegyek meg a rétek állatait”. Mintha a 
Teremtés könyvét olvasnánk, ahol az Úr úgy rendelkezik, hogy az ember ural-
kodjék „a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes 
csúszómászók fölött” (Ter 1,26). De Szophoklész folytatja. Szól a beszédről, 
a gondolatról meg a törvényről, mint az ember nagyszerű sajátosságairól. 

10  Ford. Trencsényi-Waldapfel Imre.
11  GEHLEN, A., Az ember természete és helye a világban (Budapest 1976) 63–64. Vö. NYÍRI T., 

Antropológiai vázlatok (Budapest 1972) 39–50; ROKAY Z., Filozófiai antropológia a katolikus 
teológia szempontjából (a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának Kiadványai) 
(Budapest 2000) 69–70.

12  ROKAY 71.
13  Uo.
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A beszéd szerepét nem csak a régiek ismerték el, de a mai antropológusok is 
új oldalról hangsúlyozzák. Arnold Gehlen például méltatja a beszédnek azt 
a tulajdonságát, hogy az ember és a dolgok közé ékelődik, és lehetővé teszi, 
hogy az ember a külvilágból jövő benyomások tömegétől tehermentesítse 
magát, és a nyelv révén elméletileg viszonyuljon a világhoz.11 Ugyancsak a 
modern antropológia figyel fel arra, hogy „az intézmények tehermentesítik 
az embert a döntések állandó újratanulásától”.12 Vagyis Gehlen szerint a 
normák, a törvények is a sajátosan emberi megnyilvánulások közé tartoznak. 
Az ember ugyanis puszta biológiai adottságaiban nem kap teljes vezérlést, 
hanem rászorul arra, hogy cselekedjen. Klasszikus keresztény fogalma-
ink szerint az emberi cselekedet két jellemzője, hogy tudatos és szabad. 
Biológiai fogyatékosságunk tehát és a kultúra kölcsönhatásban egészítik ki 
egymást.13

Platón az emberben ég és föld dualizmusának képét fedezi fel: a test és a 
lélek kettősségéről beszél. Az emberben a testet a léleknek kell irányítania.14 
Platón szerint a lélek részei az értelem, az akarat és az ösztön. Ezeknek még 
az ideális államban is három rend: az uralkodók, az őrök és a földművesek, 
illetve iparosok rendje felel meg. Maga az értelem az ember sajátossága, 
igazi megkülönböztető jegye.15 „Szerinte az istenség minden dolog kezdete, 
vége és közepe (…) egyenesen haladva végzi természetes körpályáját; nyo-
mában jár szüntelen Diké, aki bünteti azokat, akik mulasztást követnek el 
az isteni törvénnyel szemben. Őhozzá csatlakozik és őt követi kicsinysége 
tudatában és a világrendbe illeszkedve az, aki boldog akar lenni.”16 A világ-
rend összefüggésében merül fel tehát az etikai alapkérdés, ahogyan Platón a 
Nomoiban írja: „A dolgok ilyen rendjével szemben az értelmes embernek mit 
kell tennie és gondolnia, és mit nem?”17 Ez a fajta harmónia-eszmény etikai 
oldalról istenközpontú erkölcsöt eredményez: „A hasonló kedves a hasonló 
előtt, ha megvan bennük a kellő mérték és arány (…) Minden dolog mértéke 
pedig elsősorban az isten lehet számunkra, sokkal inkább, mint akármelyik 
ember, pedig ezt tartják sokan.”18 Azok, akik az embert tartották minden 
dolog mértékének, Prótagorász és követői voltak. A Prótagorásztól származó, 

14  Vö. SEMPLICI 11915. A lélek halhatatlanságáról és felsőbbrendűségéről részletesen szól Platón a 
Phaidónban; magyarul: PLATÓN, Phaidón, ford. Kerényi Grácia, in Platón összes művei (Bibliotheca 
Classica) I–III (Budapest 1984) I, 1019–1119.

15  Plat. Krat. 399c; magyarul: PLATÓN, Kratülosz, ford. Szabó Árpád, in Platón összes művei I, 766.
16  Plat. leg.. 716a; magyarul: PLATÓN, Törvények, ford. Kövendy Dénes, in Platón összes művei III, 613.
17  Uo.
18  Plat. leg. 716c; id. ford. III, 614.
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szállóigévé lett mondás szerint minden dolog mértéke az ember.19 Ezt tekin-
tették az emberközpontúság elvének, sőt a relativizmus és a szubjektivizmus 
alapszabályként fogta fel ezt a kijelentést. Ugyanakkor ez az ősi elv jelezte 
azt a meggyőződést is, hogy az ember természetében egy a léttel.20 Mindezek 
alapján Platón leszögezi: „A jó ember számára a legszebb, legjobb és a bol-
dog élethez legjobban elvezető eljárás – s amellett a legillőbb is –, ha áldoz az 
isteneknek, és imádságok, fogadalmak és az istentisztelet minden módja által 
érintkezik velük.”21 Platón is vallja a lélek örök életét, de elfogadja annak 
preegzisztenciáját, vagyis az emberi testbe költözés előtti létezését is.22

Arisztotelész szerint „a lélek az, aminek a révén elsődleges értelemben 
élünk, érzékelünk és gondolkodunk. Ezért nyilván egy bizonyos szabálysze-
rűség és forma a lélek, nem pedig anyag.”23 Az értelmet a lélek képességének 
tekinti, nem a test adottságának.24 Az észről megjegyzi, hogy az „úgy látszik, 
szubsztanciaként terem benne az emberben, és nem pusztul el”.25 Az ember 
egészéhez képest az értelmet valami isteni dolognak fogja fel, ebből vezeti le 
az erkölcs alapelvét, vagyis azt, hogy az értelem szerinti élet is valami isteni 
az ember egész életéhez képest.26 „Az értelmet – írja –, azaz a lélek értelmes 
részét dicsérettel szoktuk illetni. Ez tudniillik jó irányba és a legjobb célra 
ösztönöz. De nyilván van bennünk valami más is, ami természettől fogva 
ellenkezik az értelemmel: örökké harcban áll vele, és ellenszegül neki (…) 
A fegyelmezetlen ember gerjedelmei mindig az ellenkező irányba indulnak, 
mint amerre az értelem akarja.”27 Mintha néhány évszázaddal később Szent 
Pált hallanánk, aki a Rómaiakhoz írt levelében így panaszkodik: „A belső 
ember szerint az Isten törvényében lelem örömöm, de tagjaimban más tör-
vényt észlelek, s ez küzd értelmem törvénye ellen, és a tagjaimban lévő bűn 
törvényének rabjává tesz” (Róm 7,22–23). Bár Arisztotelész szerint a lélek 
értelmes része hordozza a szabályt, a „törekvő elem” is részesül valamiképpen 
az értelemben: ez a léleknek az a képessége, amely „számol az apja vagy a 

19  DIELS, H. – KRANZ, W., Die Fragmente der Vorsokratiker (Berlin 1961–1964) 80 A 14; 80 B 1; 
magyarul: A szofista filozófia. Szöveggyűjtemény, összeállította és az utószót írta Steiger Kornél  (A 
kútnál) (Budapest 1993) 13 és 18 (ford. Steiger Kornél); vö. RAMELLI, I., Uomo, misura di tutto, in 
Enciclopedia filosofica (Milano 2006) XII, 11933.

20  SEMPLICI 11915.
21  Plat. leg. 716d–e; id. ford. III, 614.
22  Vö. ROKAY 19.
23  An. 414a; magyarul: ARISZTOTELÉSZ, Lélekfilozófiai írások, ford., az utószót és a jegyzeteket írta 

Steiger Kornél (Budapest 1988) 57.
24  Eth. Nic., 1098a; 1102a; magyarul: ARISZTOTELÉSZ, Nikomakhoszi etika, ford. Szabó Miklós, a szö-

veget gondozta és a jegyzeteket írta Simon Endre (Budapest 1997) 19; 33–35. Vö. SEMPLICI 11915.
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barátai tanácsával”.28 Azaz az etikai intellektualizmus csapdáját Arisztotelész 
azzal kerüli el, hogy az akarat szerepét is elismeri a helyes cselekedetben. 
Így érthető, ha az értelmen kívül egy másik lényegi vonást is megjelöl, ami 
az embert megkülönbözteti. Nevezetesen azt, hogy az ember poliszt alkot, az 
ember társadalmi lény.29

Az emberről való eszmélődés etikai következményei különös hangsúlyt 
kapnak a sztoikusok gondolkodásában. Az értelem szerinti élet felsőbbségét 
hirdetik. Cicero a törvényekről szóló művében egyenesen azt hangsúlyozza, 
hogy az ember a legfőbb istenségtől származik és az élőlények közül csak 
ő részesül az értelmes természetben meg a gondolkodás képességében. 
Ennek a ténynek tulajdonít közösségteremtő jelentőséget mondván, hogy a 
mindenség istenek és emberek közös városa.30 „Mivel az észnél nincs nagy-
szerűbb – írja – s az ész az emberben s az istenben egyaránt megvan, ezért 
az ember és az isten elsőrendű közössége az észen alapul. Akikben pedig 
közös az ész használata, vagyis a gondolkodás, azokban a helyes gondol-
kodás is közös. Minthogy pedig a helyes gondolkodás a törvény, ezért azt 
kell gondolnunk, hogy az emberek a törvény révén is közösséget alkotnak 
az istenekkel. Továbbmenve: akik között törvényközösség áll fenn, azok 
között jogközösség is van (…), úgyhogy ezt az egész világmindenséget úgy 
kell fölfognunk, mint egyetlen polgári közösséget, melyen az istenek és 
az emberek együtt osztoznak.”31 Ezért az ember föltalálói kreativitását és 
a természet utánzásában tanúsított ügyességét dicsérve Cicero eljut annak 
megállapítására, hogy „az ember igazságosságra született, és hogy a jogot 
nem a vélekedés, hanem a természet alkotta meg”.32 Cicero ebből továbbkö-
vetkeztet és leszögezi: „a gondolkodás mindenkinek megadatott; követke-
zésképpen a jog is. Így hát helyesen tette Szókratész, hogy elátkozta azt, aki 
elsőként választotta el a hasznosságot a jogtól; erre panaszkodott ugyanis 
mint minden romlás végső eredetére.”33

25  An. 408b; id. ford. 35.
26  SEMPLICI 11915; vö. eth. Nic. 1177b; id. ford. 352.
27  Eth. Nic. 1102b; id. ford. 36.
28  Eth. Nic. 1102b; id. ford. 37.
29  Pol. 1253a; magyarul: ARISZTOTELÉSZ, Politika, ford. Szabó Miklós, a bevezetést éa a jegyzeteket 

írta Simon Endre (Politikai Gondolkodók) (2Budapest 1984) 73–74.
30  Cic. leg. I, 7, 22–23; magyarul: MARCUS TULLIUS CICERO, A törvények, ford. Simon Attila (Gondolat 

– Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiadványai 7) (Budapest 2008) 17–18.
31  Uo; id. ford. 17–18.
32  Cic. leg. I, 10, 28; id. ford. 19.
33  Cic. leg. I, 12, 33; id. ford. 21.
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Az újplatonikusok később a lélekről szóló tanítást meglehetősen kisarkítot-
ták. Plotinosz például a lélek leeséséről, lezuhanásáról beszél. A lelket a test 
láncaiban vergődő magasabb rendű valóságként szemléli. Szerinte az ember ég 
és föld között van, de lelke visszatérhet az égbe. A földi életben is igaz, hogy 
„a lélekben mindig van valami, ami a magasban marad”.34 Az újplatonikusok 
több túlzását a kereszténység nem fogadhatta el, ám elgondolásaik diszkrét 
bája a középkorban, sőt az újkorban is hatott a nyugati gondolkodásra.

2. A BIBLIA KÉPE AZ EMBERRŐL

Ettől a szellemi vonulattól a Biblia szemlélete több vonatkozásban eltér.35 
Az Ószövetségben, különösen a Teremtés könyvében az Istenhez való viszony 
úgy jelenik meg, mint emberi létünk alapvető része. Nem csupán keletkezésünk-
re jellemző ez a kapcsolat, hanem egyúttal éltető elemünk is. De a Biblia ember-
képének szerves része a világhoz való viszony is. A világ nem Isten, az ember-
nek uralkodnia kell rajta, de nem önkényesen, hanem Isten megbízottjaként, 
Isten akarata szerint. Szép felvillanása ennek a gondolatnak az a bibliai epizód, 
amikor az ember nevet ad az állatoknak. Az Úristen „az emberhez vezette őket, 
hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a nevük, amit az ember adott nekik” 
(Ter 2,19). Mit jelent az, hogy lássa, milyen nevet ad nekik? – kérdezi a Midrás. 
Hát nem látott Isten mindent előre? Inkább meg akarta mutatni – válaszolja a 
szerző – az angyaloknak Ádám bölcsességét. És valóban, azt a nevet, amit a 
Mindenható előre meghatározott, éppen azt a nevet adta az ember mindegyik-
nek.36 Az ember léte a világban sajátos hivatást jelent, mert a Teremtőnek szabad 
és tudatos munkatársai vagyunk. Ma jobban átérezzük ennek az ősi meglátásnak 
az időszerűségét, mint valaha. Nem véletlenül beszélt a püspöki konferencia 
környezetetikai körlevele is felelősségünkről „a teremtett világért”.37

De az emberlét fontos része az is, hogy kapcsolatban vagyunk egymással. 
Ádám és Éva teremtésének elbeszélése azt is kifejezi a férfi és nő kapcsolatának 
alapvető tényében, hogy az ember kommunikációra és közösségre termett lény.

34  Plot. enn. IV, 8, 4 (23), olasz ford.: PLOTINO, Enneadi, Prima versione integra e commentario critico 
di Vincenzo Cilento (Bari 1973, az 1948-as kiadás reprintje) II, 339.

35  Áttekintés a bibliai emberképről pl. LÉON DUFOUR, X., Ember, in Biblikus teológiai szótár, szerk. 
Ua., a magyar kiadás szerkesztői: Szabó F. – Nagy F. (Budapest 2009) 294–304. 

36  Midrash Tehillim 73; idézi MELLO 44.
37  MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA, Felelősségünk a teremtett világért. Körlevél a teremtett 

világ védelméről (Budapest 2008).
38  Vö. pl. LADARIA 228–232.
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De a Biblia emberképében benne rejlik a bűn fogalma is.38 Az ősbűn 
abban állt, hogy az ember elvetette az engedelmességet, és elkezdett isten-
ként viselkedni.39 Ezért romlott meg a viszonya Istennel, a világgal és a többi 
emberrel. Isten adta a törvényt, de ez már külső kötöttségként, nehéz teherként 
jelentkezett az ember számára. Ennek tulajdonította a bibliai szemlélet azt a 
diszharmóniát, amit Arisztotelész más összefüggésben említ. Szent Pál szerint 
más törvényt érzünk tagjainkban, ez tusakodik Isten törvénye ellen.

De a világhoz fűződő kapcsolatunk is megromlott. Verejtékes munkával 
csikarjuk ki a természettől a megélhetésünket, a természet viszont mintegy 
ellenáll nekünk. Tövist és bojtorjánt terem a föld.40

Egymás között pedig mi, emberek uralkodni vágyunk. Ez rányomja a 
bélyegét a férfi és nő kapcsolatának, de általában az ember és ember közti 
viszonynak a konfliktusaira is. Gyilkosság, önzés, háborúk, bábeli nyelvzavar 
kíséri az emberiség életét. Alexandriai Philón allegorikusan magyarázza a 
Genezisnek a bábeli toronyról szóló részletét (Ter 11,1–9). Egyenesen arról 
beszél, hogy a történet elején ez áll: „az egész földnek ugyanaz volt a nyelve, 
és ugyanazok voltak a szavai” (Ter 11,1) és „így szóltak egymáshoz (…) rajta, 
építsünk várost és tornyot, amelynek teteje az égig ér” (Ter 11,3–4). Eszerint 
tehát az emberiség abban volt egyhangú és egyetértő, hogy közös rosszra, 
galádságra szánta el magát. Ez pedig aztán minden társadalmi kapcsolatot 
megrontott. Ha egy alapvető kérdésben rossz irányba tart a közösség, az végül 
megmérgezi működésének minden részletét. Ezért már az üdvösség történe-
tének ószövetségi elbeszélését is a háborúk, kegyetlenségek, emberi bűnök és 
gyengeségek kísérik.41

Philón azonban felfigyel arra a különleges kataklizma-jelenségre is, 
amikor mindenki egyetért a rosszban, például a vízözön történetében, vagy 
amikor az ember minden képessége rossz irányba fordul. Az emberi lélek 
különböző részeinek felosztásában a szerző Platónt követi. Működésük meg-
romlását pedig így ábrázolja: „Azt mondják, hogy a három rész közül, ame-
lyekből lelkünk összetevődik, egy az értelemé és az észé, egy másik a haragvó 
ösztöné, ismét egy másik pedig a vágyó szenvedélyé. Ha mármost ezen részek 

39  Az ősi állapotról, az ember bukásáról és az áteredő bűnről a teológia történetében lásd SCHEFFCZYK, 
L., Urstand, Fall und Erbsünde. Von der Schrift bis Augustinus (Handbuch der Dogmengeschichte, 
Band II, Fasc. 3a, 1. Teil) (Freiburg–Basel–Wien 1981); KÖSTER, H., Urstand, Fall und Erbsünde. 
In der Scholastik (Handbuch der Dogmengeschichte, Band II, Fasc. 3b) (Freiburg–Basel–Wien 
1979); UA., Urstand, Fall und Erbsünde. Von der Reformation bia zur Gegenwart (Handbuch der 
Dogmengeschichte, Band II, Fasc. 3c) (Freiburg–Basel–Wien 1982).

40  LÉON DUFOUR 299.
41  Vö. uo.
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mindegyike önmagában véve megromlik, együttesük is a maga egészében és 
részeinek kölcsönös kapcsolatában elpusztul. És valóban, az értelem szüreteli 
le annak gyümölcsét, amit a cselekedetek, a gyávaság, a mértéktelenségek és 
az igazságtalanságok vetettek.”42

De az ember olyan lény a Biblia szerint, aki Isten ígéretét hordozza. Már a 
bűnbeeséskor elhangzik az ősi örömhír, a protoevangélium, amely szerint az 
asszony ivadéka majd széttiporja a kígyó fejét (Ter 3,15). Az asszony szülötte 
majd megtöri a gonosz hatalmát.

Az Újszövetség világában Krisztus a központ. Ő az, akiben Isten végső 
és teljes kinyilatkoztatását adja, Ő hordozza a teljes igazságot az emberről is. 
Ő az új Ádám, ő az Izajás próféta könyvének későbbi részeiben megjövendölt 
engedelmes, Szenvedő Szolga, aki Messiásként megszabadítja a bűnös embe-
reket. Ő adja meg a tökéletes engedelmességet Istennek. Krisztus nem akar a 
saját törvénye lenni, hanem az Atya akaratát teljesíti. Mindig erre hivatkozik. 
Ezért olyan megrázó az ő magatartása, hiszen ő több volt, mint puszta ember. 
Ahogyan a Filippieknek írt levél mondja: „Isten formájában volt, és az Istennel 
való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragasz-
kodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az 
emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát 
és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten fel-
magasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek” (Fil 
2,6–9). Krisztus tehát ellentétben a bűnös emberrel, aki magát állította Isten 
helyébe, mert hitt a kísértő ígéretének, hogy olyan lesz, mint az Isten, isteni 
mivoltának dicsőségéhez sem ragaszkodott, hanem az emberség terhét vette 
magára. Megmutatta, hogy milyen az Isten akarata szerinti új ember. Ebben az 
összefüggésben szinte hátborzongató a János-evangélium elbeszélése, amely 
szerint Pilátus kivezettette a nép elé a töviskoronával, bíborpalástban kigúnyolt 
Jézust, és rámutatott: „Íme, az ember!” (Jn 19,5) Így jelenik meg Krisztusban 
az új ember, aki azonosul Isten akaratával. Ennek a gondolatsornak alapvető 
vázlatát adja Xavier Léon Dufour klasszikus biblikus teológiai munkájában.43

Krisztus személye azonban nemcsak elméleti tanulság vagy példakép, hanem 
minket is megvált. Aki hitben kapcsolódik hozzá, annak helyreáll a közössége 
Istennel is. „Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény” (2Kor 5,17; vö. 
Gal 6,15). A keresztségben az ember Krisztus képmása lesz, őt ölti magára.

42  Phil. confus. 21; kiad.:  FILONE DI ALESSANDRIA, Tutti i trattati del Commentario allegorico alla 
Bibbia. Testo greco affronte, a cura di Roberto Radice (Bonpiani. Il Pensiero Occidentale) (Milano 
2011, 2005) 1048–1049.



13

Ki az ember? � � �

Így megújul az ember viszonya Istenhez. De megújul a világhoz fűződő 
kapcsolata is, hiszen a világ sóhajtozik Isten fiainak megnyilvánulása után 
(vö. Róm 8,22). Már Izajás próféta könyvében úgy jelenik meg a messiási 
ország, mint a világ harmóniájának szinte valószínűtlen képe: együtt legelé-
szik az oroszlán és a borjú, és a kisgyermek nyugodtan játszik a mérges kígyó 
fészkében (vö. Iz 11,6–9; 65,25). A halál sem a büntetés fenyegető eszköze és 
jele többé, hanem Krisztussal egyesíti az embert.

Krisztus műve és személye egymással is kibékíti az embereket. Újra 
egyesülnek a népek. A bábeli nyelvzavar fordítottjaként jelenik meg a pün-
kösd csodája, amikor a soknyelvű tömeg megérti az apostolok beszédét (vö. 
ApCsel 2,5–13). A keresztények között pedig megszűnik a különbség zsidó 
és görög, rabszolga és szabad, férfi és nő között, mert mindnyájan egyetlen 
népet alkotnak Krisztusban. Bár az első nemzedékek életére jellemző volt az 
a kérdés, hogy Krisztus követőinek mennyire kell megtartaniuk az ószövetségi 
törvényeket és a Misnát, már Szent Pálnál felbukkan az Egyház egységének 
igazsága is, melyet a hitvallásban máig megismétlünk. Az Efezusi levélben 
például a pogányokról és a zsidókról ezt írja: Krisztus „mint békeszerző a 
két népet magában eggyé, új emberré teremtette, és egy testben mind a kettőt 
kiengesztelte az Istennel kereszthalála által, amellyel az ellenségeskedést 
megölte. Eljött, hogy békét hirdessen nektek, a távollevőknek, és békét a 
közellevőknek” (Ef 2,14–17). Ilyen értelemben beszél az Egyház egységé-
ről Antióchiai Szent Ignác is az első és második század fordulóján. Nem 
volt ez kis dolog akkoriban, mert azt jelentette, hogy az egyetlen városban 
élő keresztények nem alakítottak etnikai alapon különböző gyülekezeteket, 
hanem egyetlen Egyházhoz tartoztak. Ez a Krisztusban megújuló közösség az 
Egyház, amelynek hivatása, hogy az egész emberiség egységének is jele és 
kegyelmi hatásaiban előmozdítója, művelője legyen. Ahogyan a II. Vatikáni 
Zsinat klasszikus szépséggel és erővel tanítja: „Az Egyház pedig Krisztusban 
mintegy szakramentuma, vagyis jele és eszköze az Istennel való bensőséges 
egyesülésnek, és az egész emberiség egységének.”44

Az Istennel való kibékülésnek pedig az örök boldogság, az örök élet álla-
pota felel meg. A jelenkor ezért az Újszövetség szerint az Egyház ideje. Isten 
országa, Istennek a szabad és tudatos emberi cselekvésekben megnyilvánuló 
uralma45 már itt működik a világban, de teljes megnyilvánulására majd az idők 

43  LÉON DUFOUR 302.
44  II. Vatikáni Zsinat, Const. Dogm. Lumen Gentium (LG) 1.; magyarul: A II. Vatikáni Zsinat tanítása. 

A zsinati döntések magyarázata és okmányai, szerk. Cserháti József – Fábián Árpád (Budapest 
1975) 42.
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végén kerül sor. Krisztus követői ennek az országnak a képviselői, ennek az 
országnak az örömhírét hordozzák. Tehát az ember bibliai fogalmából dinami-
kus kép tárul elénk, amely a görög filozófia emberképéhez képest egzisztenci-
álisabban hordozza az Istennel való kapcsolat tényét és következményeit.

3. AZ ANTIK FILOZÓFIA ÉS A BIBLIA VILÁGÁNAK TALÁLKOZÁSA

Noha az Újszövetség könyveiben is felbukkannak az antik filozófia bizonyos 
fogalmai és meglátásai, a Szentírás világa és a görög–római kultúra igazán 
átfogóan a patrisztikus korban találkozik. Már a II. században az apologéta 
Jusztinosz részletesen szól arról, hogy milyennek teremtette Isten az embert: 
a kezdet kezdetén az emberi nemet értelmesnek teremtette meg, és azzal a 
képességgel ruházta fel, hogy az igazat válassza, és a jót tegye, „így egyetlen 
ember számára sem lehet kifogás Isten előtt; mert értelemmel felruházva és 
a dolgok megismerésére alkalmas képességgel születik”.46 Jusztinosz nagyra 
becsüli a sztoikusok tanításából és az antik költők írásaiból az etikai rész-
leteket. Úgy gondolja, hogy azok helyes elgondoláson nyugszanak, „Isten 
magvát” hordozzák, mely a világban „elhintett értelem”.47 Tehát az antik 
filozófia értékelése a keresztények részéről elsősorban antropológiai megfon-
toláson nyugszik. Isten ajándékozott olyan értelmes természetet az embernek, 
amely helyes etikai elveket tesz lehetővé. De a Jusztinosztól imént idézett 
megállapítás emberképe két funkciót tart szem előtt: egyrészt az ember értel-
mi megismerését, másrészt képességét a választásra, tehát az értelmet és a 
szabadságot. Mindez az emberi cselekedet keresztény értékelésében alapvető 
szerepet játszik.

Volt azonban a keresztény gondolkodásban más is, ami az ókori filozófia 
emberképéből eredt, később azonban vitákat okozott. A test és lélek megkülön-
böztetése Platónnál és a keresztényeknél egyaránt megtalálható. A keresztény 
felfogás azonban semmiképpen sem tekintette ezeket olyan önálló részeknek, 
amelyek egymás nélkül is magát az embert jelentenék. A kereszténység eluta-
sította a lélek preegzisztenciáját. Voltak ugyan radikális irányzatok például 

45  Vö. RATZINGER, J. (XVI. BENEDEK), A názáreti Jézus, I (Budapest 2007) 55–67.
46  Apol. I 28, 3; magyarul: A II. századi görög apologéták (Ókeresztény írók 8.) (Budapest 1984) 85 

(ford. Vanyó László).
47  Apol. II 8, 1 és 3; id. ford. 126–127; vö. uo. 10, 1; id. ford. 128.
48  DENZINGER, H. – SCHÖNMETZER, A., Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Declarationum de 

rebus fidei et morum (32Barcinone-Friburgi Brisgoviae-Romae-Neo Eboraci 1963) (DS), nr. 403 
(Iustinianus császár ediktuma, melyet az 543-as Konstantinápolyi Zsinaton hirdettek ki); DS 456
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a gnószticizmusban, amelyek szerint az emberi lélek a világ teremtésének 
kezdetétől fogva fennáll, de angyali létmódjában elkövetett bűne miatt le 
kellett szállnia az emberi testbe. Ez a szemlélet az ember azonosságát kérdő-
jelezi meg, és idegen a Biblia világától. Mások szerint a lélek ugyan a világ 
kezdetétől fogva létezik, ám nem bűne miatt költözik az emberi testbe. Az 
Egyház mindkét nézetet elutasította.48 A középkori filozófiai újjáéledés során 
Arisztotelész műveinek különböző interpretációi terjedtek el. A meghatározó 
keresztény felfogás azt a szemléletet helyezte előtérbe, amely szerint a lélek 
a test formája abban az értelemben, hogy az ember szükségképpen testből és 
lélekből áll, ezek a tényleges létezésben egymáshoz rendelt alkotóelemei az 
emberi lénynek. Aquinói Szent Tamás felveti a kérdést, hogy vajon az emberi 
lélek valami létező dolog-e, vagy maga az ember csupán a testből és lélekből 
összetett létező. Ő maga arra következtet, hogy az emberi lélek bár a testhez 
van rendelve, maga testetlen és létező valóság, vagyis mai szóval nem csupán 
a test valamely funkciója.49 1312-ben a Vienne-i Egyetemes Zsinat Petrus 
Olivi nézeteire válaszolva leszögezte, hogy az ember eszes és értelmes lelke 
önmaga által és lényegileg az emberi test formája.50

Ugyancsak a középkori viták sarkították ki az ember hármas felosztásának, 
a test, lélek, szellem együttesnek a különböző értelmezési lehetőségeit is. Az 
ilyenfajta emberkép akkor nem fogadható el, ha az a lélek megkettőzését 
jelenti.51 Ez az, amit a IV. Konstantinápolyi Zsinat már 869-ben elutasított. 
Ugyanakkor a trichotónia nyomai Szent Pálnál is fellelhetők, például a 
Tesszalonikiaknak írt első levélben (1Tessz 5,23). Itt az apostol azt kívánja a 
hívőknek, hogy a békesség Istene őrizze meg szellemüket, lelküket és testüket 
feddhetetlenül Krisztus eljöveteléig. Nem véletlen, hogy a Tesszaloniki levél 
nem az ember egyes képességeit osztja fel, hanem az egész embert nézi.

4. MINEK LÁTJUK MA AZ EMBERT?

Mindezek fényében és az újkori és legújabb kori filozófia emberképének sűrű 
változásain túl a II. Vatikáni Zsinat éppen az Egyháznak a mai világban való 

49  (I. Bragai Zsinat, 561, 6. kánon); DS 1440 (V. Lateráni Zsinat, 1512–1517, VIII. sessio); vö. ERDŐ 
P., Az ember képe a mai egyházjogban, Teológiai, filozófiai és pszichológiai elemek, in UA., Az élő 
Egyház joga. Tanulmányok a hatályos kánonjog köréből (Budapest 2006) 34–44.

49  S. Th. I., q. 75, a. 2; kiad. pl. THOMAS AQUINAS, Summa Theologica, De Rubeis, Billuart et aliorum 
notis selectis ornata, I–VI (22Taurini-Romae 1939) I, 467–469.

50  DS 902 (Vienne-i Zsinat, 1311–1312, Const. Fidei Catholicae).
51  DS 657 (IV. Konstantinápolyi Zsinat, 869–870, 11. kánon).
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életéről szólva beszél az emberi személy méltóságáról. Leszögezi, hogy az 
ember Isten képmása. Ám mégis sok, és egymásnak ellentmondó nézetet val-
lott és vall önmagáról. „Van úgy, hogy mindenekfelett álló zsinórmértéknek 
teszi meg magát, máskor viszont a kétségbeesésig megy el önmaga leértékelé-
sében. Innen ered tanácstalansága és szorongása.”52 A bibliai teremtéstörténet 
nem csak az ember méltóságának forrását mutatja be, vagyis nem csak azt 
a tényt állítja elénk, hogy Isten az embert saját képére és hasonlatosságára 
alkotta, hanem kifejezi azt is, hogy az ember „képes megismerni és szeretni 
teremtőjét”.53 A teremtéstörténetben az ember úgy jelenik meg, mint az ösz-
szes földi teremtmények gazdája, akinek Isten dicsőségére és a saját javára 
kell uralkodnia mindezeken. Ma is aktuális az ősi igazság, hogy Isten nem 
magányra, hanem közösségre teremtette az embert (Ter 1,27). A férfi és nő 
közössége a személyek közösségét jelenti. Az ember ugyanis a Biblia szerint 
is társas lény, nem csupán a görög filozófia szerint. Alapvető tulajdonsága, 
hogy társadalmi együttélésre hivatott (zoon politicon). Az ember szabadsága 
azonban lehetővé teszi a bűnt is. A II. Vatikáni Zsinat töretlenül hangsúlyozza 
az ősbűn valóságát, melynek lényege, hogy az ember a gonosz sugallatára 
szembeszállt Istennel. Ezért érteni nem akaró szíve elhomályosult. Mindezt 
megerősíti az emberi tapasztalat is. Ha körülnézünk a világban vagy magunk-
ba tekintünk, észrevesszük hajlandóságunkat a rosszra. Az ember ma is 
hajlamos szembeszegülni Istennel, és ezzel szétrombolni önmagához, ember-
társaihoz és a teremtett világhoz fűződő viszonyát.54 Az egész emberi élet és 
az egész történelem küzdelem tehát a jó és a rossz között. Maga az Úr az, aki 
közénk jön, hogy kiszabadítson ebből az állapotból, amit bibliai szóval a bűn 
szolgaságának is nevezünk.55

A II. Vatikáni Zsinat egyértelműen tanítja azt is, hogy „az ember test és 
lélek egysége. Testi mivoltánál fogva magába gyűjti az anyagi világ elemeit, 
amelyek benne emelkednek fel a legmagasabbra, és általa szólalnak meg, hogy 
felszabadultan dicsőítsék a Teremtőt.”56 Az emberi test tehát tiszteletre méltó, 
benne az egész anyagvilág dicsőíti a Mindenhatót. A test és lélek kettőssége 
ezért nem a jó és rossz kettősségét jelenti. Ugyanakkor nem önáltatás azt mon-
dani, hogy az ember magasabb rendű az anyagi világnál, több mint a természet 

52  II. Vatikáni Zsinat, Const. Past. Gaudium et Spes (GS) 12b; magyarul: id. kiad. 452.
53  GS 12c; magyarul: id. kiad. uo.
54  GS 13a; id. ford. 453.
55  Vö. uo. 13b; id. ford. 453.
56  GS 14a; id. ford. 453.
57  GS 14b; id. ford. 453.
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vagy a társadalom valamely névtelen alkotórésze. „Benső valójában ugyanis 
az anyagi mindenség fölé emelkedik (…) Amikor tehát az ember felismeri 
magában a szellemi és halhatatlan lelket, nem valami csalóka ábrándképpel, 
merőben a fizikai és a társadalmi körülmények egy termékével hitegeti magát, 
hanem (…) egy mélységes tárgyi igazságra talál rá.”57 Az ember értelme révén 
szárnyalja túl az anyagi világot.

A zsinat elismeri a technikában, a tudományokban, a szellemi műveltség 
terén elért haladást, de hangsúlyozza, hogy az ember megismerő-képessége 
„biztosan meg tudja ragadni az értelemmel hozzáférhető valóságot is”.58 Az 
ember a hitet a Szentlélek ajándékaként kapja, nem pusztán a bűn következté-
ben elhomályosult értelmével kell megközelítenie az Istent.59 

A keresztény emberkép fontos eleme a lelkiismeretről szóló tanítás. Az ember
ugyanis nem maga szabja meg életének törvényeit, de a saját tudata mélyén talál-
kozik egy magasabb törvénnyel. Ez szólítja fel arra, hogy „szeresse és cselekedje 
a jót és kerülje a rosszat”. Olyan törvény ez, amelyet Isten írt az ember szívébe. 
Bár a lelkiismeret lehet téves, ám igyekezhetünk lelkiismeretünket nevelni, és 
az objektív erkölcs szabályaihoz alkalmazkodni.60 Ezért az egyes ember, de 
a közösség sem szabhatja meg önkényesen cselekvésének szabályait, hanem 
keresnie kell az igazságot, és ahhoz kell alkalmaznia cselekvését. Az ember
kiváló tulajdonsága a zsinat szerint a szabadság. Ez nem az önkényes szabados-
ság igazolása, hanem éppen azt teszi lehetővé, hogy szabadon megismerjük és 
válasszuk azt, ami objektíve jó és megfelel Isten akaratának. Isten ugyanis azt 
akarta, hogy az ember szabad elhatározással keresse őt, és „szabadon jusson el 
a teljes és boldog tökéletességre”.61 Tehát az Isten kegyelmére szoruló, de az ő 
segítségével az objektíve helyes és jó cselekvéseket szabadon választó ember a 
keresztény antropológia főszereplője. Ez a szabadság alapozza meg felelőssé-
günket Isten előtt. Így lehet eszköze végső boldogságunk elérésének is.62

A halál fájdalmas és titokzatos valóság. A fájdalom és a test felbomlása 
félelmet kelthet az emberben. Annak fenyegetését olvashatja ki belőle, hogy 
az egyéni emberi lét teljesen megszűnik. Az ember azonban – mint a zsinat 
hangsúlyozza – borzad a haláltól, mégpedig éppen azért, mert „magában hord-
ja az örökkévalóság magját, amely nem vezethető vissza a puszta anyagra”.63 

58  GS 15a; id. ford. 454.
59  Vö. uo. 15d; id. ford. 454.
60  GS 16; id. ford. 454.
61  GS 17; id. ford. 454.
62  Uo. 17; id. ford. 455.
63  GS 18a; id. ford. 455. 
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Törekszik az ember – és sokszor eredménnyel is – az élet meghosszabbítására. 
Ez azonban a halál problémáját még nem oldja meg. A keresztény hit isteni 
kinyilatkoztatás alapján vallja, hogy Isten „arra hívta és hívja az embert, hogy 
egész lényével kapcsolódjék őhozzá a romolhatatlan isteni élet közösségé-
ben”.64 Az ember számára a halál feletti győzelmet Krisztus vívta ki megváltó 
művével.

A zsinatot követően többen annyira hangsúlyozták a test és a lélek szerves 
egységét, vagy az ószövetségi beszédmód és a görög fogalomvilág különb-
ségét, hogy egyesek azt is megkérdőjelezték, nem kell-e a lélek halhatatlan-
ságának hitét csupán a görög kulturális örökséghez sorolni és visszatérni egy 
ettől eltérő bibliai szemlélethez. Természetesen az Ószövetség könyveiben a 
személyes örök életről szóló meggyőződés fokozatosan és különböző voná-
sokkal rajzolódott ki. Ám az Újszövetségben, személyesen Jézus Krisztus 
tanításában az örök életről már világos és határozott a kép. Erre alapult az 
Egyház hite. Ebben a hitben értékelték az antik filozófia bizonyos eredmé-
nyeit az ókeresztény szerzők. Ezt a hagyományt pontosította a középkor és az 
újkor teológiája.

A legújabb idők számtalan elmélete között a Katolikus Egyház Katekizmusa 
ad eligazítást. Ezt a dokumentumot Szent II. János Pál pápa apostoli rendel-
kezéssel hirdette ki. Benne méltán látjuk az Egyház hitének szerves összefog-
lalását a II. Vatikáni Zsinat fényében. Ez a katekizmus hangsúlyozza, hogy 
az Egyház tanítása szerint „minden egyes szellemi lelket Isten közvetlenül 
teremt”,65 nem a szülők hozzák létre gyermekük lelkét. De vallja az Egyház 
azt is, hogy „a lélek halhatatlan; nem vész el amikor a halálban elválik a test-
től, és a végső feltámadásban újra egyesülni fog a testtel”.66

Lehet, hogy a legutóbbi évek heves kulturális változásai, az emberi képes-
ségek használatában végbemenő rohamos hangsúlyeltolódás, audiovizuális 
beállítottságunk erősödése, logikai képességeink használatának csökkenése, 
a természetről szerzett ismereteink tömegének lenyűgöző hatása változtat 
életérzésünkön. Lehet, hogy szétszórtabbak vagyunk, vagy jobban meghatá-
roz minket környezetünk nyomása és viharos alakulása. Mégis ott szunnyad 
bennünk, és újra meg újra feltör ember voltunk teljes mélysége és gazdagsága. 
Ez pedig ma is arra ösztönöz, hogy keressük az Istent, a helyes cselekvés útját 
és az örök boldogságot.

64  Uo. 18b.; id. ford. 455.
65  A Katolikus Egyház Katekizmusa, n. 366, ford. Diós István (Szent István Kézikönyvek 6) (Budapest 

2002) 108.
66  Uo.




