
GÁNÓCZY SÁNDOR

Jézus Krisztus,
lsten Agapéjának
kinyilatkoztatása

Olyan társadalomban, amelyben a "szeretet" szó elhasznált és elkoptatott lett,
s amelyben az emberi szeretet sok lehetőségét fojtja meg a közönyösség ritka
levegője, különös teológiai és lelkipásztori jelentőséget nyer ez a gondolat: a
kereszténység a szeretet vallása; A keresztények persze ném elégedhetnek meg
csupán a gondolattal. Korunk a kereszténységtől éppen mint a szeretet vallásá
tól követeli meg annak bizonyságát, hogy szembe mer szállni a közönyösség, a
névtelenség, a rossz megszokás, az érzéketlenség, a gyűlölet és az erőszak erői

vel, s ennek érdekében erőfeszítésekre is képes. Azt várják ettől a hittő1,'hogy

ha annyira biztos Isten szeretet-voltában, akkor arra építse bizodalmát is. Annak
bizonyosságát, hogy Isten a szeretet, s hogy mint ilyen jelen van és hat a mi vilá
gunkban is, a gyümölcseiről akarják megismerni, mégpedig a gondolkodásban,
az akaratban és a példamutató életben egyaránt.

A teológus feladatai közé tartozik, hogy állandóan hangot adjon ennek az egy
ségnek a gondolkodás oldaláról. A hagyományt mérlegelve fontolgatja a teoló
gus, milyen szeretetet testesít meg a keresztény hit Istene, hogyan lép ki az el
rejtettség legkülönbözőbbmódozataiból és nyilatkoztatja ki magát, mégpedig mai
korunkban is. Mert azt a kinyilatkoztatást, hogy Isten az Agapé, nem tekinthet
jük lezárt ügynek. A keresztény hit nyilván feltétlenül ragaszkodik ahhoz, hogya
Krisztus-eseményben egyszer ment végbe a megváltó megtestesülés. Ugyanakkor
azonban Jézus Krisztus felmagasztalásából arra a meggyőződésre jut el,· hogy
benne és az ő Lelke által állandóan megnyilatkozik és jelenleg is megtapasztal
hatóvá válik Isten szeretet-volta.

Az itt következő kísérletben állandóan szemünk előtt kell tartanunk ezt a két
szempontot: "történelmi egyszeriség" és "folyton megvalósuló újdonság"; ezek a
szempontok határozzák meg a szerkezetet is. Az első részben a földi Jézus olda
láról közelitjük meg témánkat, a másodikban pedig a felmagasztalt Krisztus és
Szentlelke oldaláról. Mindehhez bevezetőül szeretnénk jobban megvilágítani az
"Agapé"-fogalmát, befejezésül pedig belepillantunk Isten háromságos életének
titkába.

1. Az "Agapé" fogalma

A fogalom történetében az Agapé ószövetségi gyökereit sem hagyhatjuk figyel
men kívül. A Septuaginta gyakran használja az "agapaó" igét Jahve szeretetének
jelölésére, elsősorban népe, Izrael iránt.' Spontán, erőteljes indulatot jelent,
amely Istent önmaga közlésére és odaadására ösztönzi, úgy, amint az a szerető

emberek között történik. Ez a benső indulat Istent, hasonlóan az emberhez, itt
egész lényében ragadja meg. Úgy is lehetne mondani: Isten elénk éli azt az
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"egész szívből, teljes lélekből és minden erővel" való szeretetet, amit azután
majd parancsának tárgyává tesz (vö.: MTörv 6, 5; 13, 4). Ez a szerétet azonban
nemcsak azt ragadja meg egészen, aki szeret, hanem azt is, akit szeret. Ez a sze
retet azt akarja, hogy a szeretett lény egészen azé legyen, aki szereti, s ne csu
pán egy részt adjon oda magából válaszul. Ennek a szeretetnek a jellemzője az
exkluzivitás, a kizárólagosság, úgy, hogy a féltékenység megfelelően jellemzi
Isten magatartását népével. Az ószövetségi szerétet-antropológia és -teológia
középpontjában ezért a házasság gondolata áll, mégpedig a monogám házasságé,
amely .az egyszeri választás alapján tartósan érvényes. Az emberi élet körében a
házasságban hűségesen ki kell tartani e választás mellett. Az Isten és Izrael
között fönnálló szövetség jelölésére alkalmas képet nyújthat a férfi és nő közötti
házassági szövetség (vö.: Oz 1 ssk). --

Látjuk: az ószövetségi "agapaó" a szeretetnek átfogó-szintetizáló felfogásáról
tanúskodik, amely nem szorul.rá arra, hogy különválassza az isteni és az emberi
szférát, vagy az "odaadás" és a "megkívánás" mozzanatát, Nem támadt föl a
"nyelvi változatosság igénye" sem: a Septuaginta zsidó fordítói nem követték a
görögök filozófiai fogalmiságát, amely különbséget tett érosz, agapé és philia
között. Számukra az agapaó ige magába foglal minden változatot és ámyalatot.'
Ezen az egységes f1tgalmi területen belül azonban fel kell ismernünk egy ural
kodó mozzanatot: a szabad önátadást. Mivel Isten az, aki szeret, ez a tény egye
nesen megtiltja. hogy bármilyen vezető szerepet szánjunk az ösztönös vagy má
moros mozzanatnak, az orgasztikus szempontnak. Nem vetjük el spiritualiszti
kus módon a. vágyat, a kívánságot, a birtokolni akarást, hanem egyértelműen a
maguk alárendelt helyére utasítjuk ezeket. A szabad önátadás ezeket is szolgá
latába fogadja vagy egyszerű-en magába olvasztja. Élükön a régi bibliai Agapé vi
lágosan inkább ajándékozó, mint elfogadó indulat.

Igy kerül be ez az újszövets~gi nyelvhasználatba is, ahol aztán tovább gazdag
szik. Gazdagszik például azzal, hogy a tevékeny felebaráti szeretetre összponto
sít, az ellenség szeretetében éri el csúcsát, és ~ Isten örök lényének jelölésére
használják fel. Mindez azonban már átvezet bennünket az első főrész témájához:
A Názáreti Jézus mint az Agapé kinyilatkoztatója és tanúja.

2. Jézus, a hozzánk érkező Agapé

Jézus igehirdetésének már első mondatai mutatják, ahogy Márknál olvashat
juk, milyen szeretettel szereti Isten üzenetének befogadóít. Jézus a "jóhírt",
illetve az "örömhírt", "Isten euangelionját" hirdeti, s közben a "beteljesedett
időről" beszél, és arról, hogy "az Isten országa" annyira "elközelgett", hogy most
már valóban lehetövé vált a benne való bizalom és a megtérés hozzá (vö.: Mk 1,
14 sk). Elsősorban örömhírről van szó, nem pedig fenyegető üzenetről. Mert
nem' "a fa gyökerére tett fejsze" van közel, amint azt Máté szerint a Keresztelő

hangsúlyozta (Mt 3, 10), hanem sokkal inkább az Isten országa, amely örömet
teremt és bizalmat ébreszt. Ez a közeli Isten azután persze megtérést, az eddigi
életformával való szakítást is követel, feltétlen tiszteletet vár el. Hiszen senki
sem "szolgálhat" egyszerre "két úrnak", például Istennek és a pénznek (Mt 6,
24; Lk 16, 13). Mert az örömhír nem zárja ki egyszerűen az ítéletet, hanem ma
gába foglalja, asszimilálja, és így nem engedi, hogy önálló, "evangéliumon kí
vüli" eróként érvényesüljön. Ha már kell lennie ítéletnek Isten elközelgett
országában, akkor ez csak a "féltékenység" értelmében lehetséges, amely viszont
mindig is az isteni szeretet egy mozzanata volt. Ha már igazságosságnak kell
uralkodnia, s ítéletet kell mondani jó és rossz föl'ött, akkor ez csak abban az ér-
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telemben történhet, hogy "mértékét minden igazságosság a szeretetben" találja.'
Első összefoglaló mondatunkat talán így fogalmazhatjuk meg: Az a mód, ahogyan
Jézus Isten uralmának elérkezését hirdeti és elénk éli, Istennek az ember iránt
tanúsított Agapéját nyilatkoztatja ki; mindezt örömhírt hozva teszi, s ezáltal'
követel és ítél. Tehát az az isteni uralom érkezett el, amely Agapéban uralkodik,
mint Agapé-uralom kíván megvalósulni.

Ha most a nyelvi formálást vizsgáljuk, amely a baszileia (királyság) e mozgá
sát jelzi, akkor Jézus példabeszédeíre bukkanunk rá..Ezekbena parabolákban
szinte sohasem kerül elő Isten neve, bár az isteni uralom minden tulajdonsá
gára rávilágítanak. A példabeszédek tehát közvetett igehirdetés és nem kifejezett
teológia. Olyan valláspedagógiának felelnek meg, amely a tanulóba nem tekin
télyi alapon sulykolja bele a lényeget, hanem engedi, hogy maga fedezze fel.
Csak igazi emberszeretet képes arra, hogy ennyire tartózkodó legyen önmaga
felkínálásában. A jézusi példabeszédek rögtön indulásukkor a hallgatók életét
érintik, akár annak mindennapi lefolyásában, akár rendkívüli, de könnyen el
képzelhető elbeszélésekben. E meghitt gondolatvilágban. ahol sokat jelent az
egyéni tapasztalat, bontakozik aztán a meglepetés: az, ami túllép a tapasztalat'
megszokott horizontján és Isten uralmának egészen más voltára figyelmeztet. Ez
az "egészen más" azonban éppen mindennapunkat érinti meg, úgy, hogy egészen
a közelről halljuk hívását. Ugyanekkor ez az isteni hívás nem erőszakolja ránk
magát. Teret enged a szabad megfontolásnak és döntésnek. A jézusi parabola né
ha még a rejtvény megfejtését is a hallgatóknak engedi át. Kell hogy részt kapja
nak a kinyilatkoztatás eseményében, s így a megismerés folyamatába bevigyék
saját gondolataikat. Igy tanít az isteni agapé a szeretet helyes módjára: tudato
san nyitva hagy kérdéseket, és rábízza a megszólítottakra, hogy válaszoljanak rá
juk. Istenről egyetlen ószövetségi próféta sem beszélt akkora, türelemmel és ·R

szabadságot annyira tisztelve, mint Jézus. Ezért és természetesen titkolt messiá
si tevékenysége miatt is nevezhetjük őt Isten megszemélyesült hasonlatának,
példabeszédének. Mert ő maga lép be a mindennapi életbe, hogy az embereket a
mindennapjukonát vezesse el Istenhez.

Ami a csodáit illeti: az ember testi-lelki-szellemi egységét igazi ószövetségi
módon veszi figyelembe. Ezt legjobban a béna meggyógyításában láthatjuk meg,
akinek Jézus egyúttal megígéri-megadja Isten megbocsátását is (Mk 2, 1-12). Az
az ember, aki itt fekszik, mind testileg, mind lelkileg nyomorult, Mind a két ba
jára választ kell kapnia, mind a kettőre irányul Isten egyetlen Agapéja. Itt ra
gyog föl Isten emberszeretetének megváltó vonása. A beteg bűnös vagy a bűnös

beteg tehát olyan gyógyulást nyer, amely az egészet érinti: testében, lelkében és
szellemében újra fölvétetik "az Istennel való üdvösséges közösségbe","

Jézus persze nem marad meg a puszta tevékenységben, mínt, mondjuk, az or
vos, aki sok beteget meggyógyít, de maga soha nem betegszik meg. Lehetetlen
meg nem látni szolidaritásra való törekvését. Közel viszi a néphez, hogy ván
dorprédikátorként él, akinek kő nem jut, hogy fejét lehajtsa rá, nincs otthona,
nincs birtoka, s szinte örökös vendégként tölti napjait. Igy aztán hitelesen hang
zik Isten agapéjának szavakra lefordítása: "Boldogok vagytok, hogy most éhez
tek, mert jutalmul bőségben lesz részetek" (Lk 6,20 sk). Jézus olyannyira a hall
gatói oldalán áll, hogy szinte a "mi" alakot használhatná: "Miénk az Isten or
szága", "bőségben részesülünk".

Ebben a szolidáris közeledésben a mai egzegézis fölhívja figyelmünket Jézus
nak János által történt megkeresztelésére is. Ez a "bűnbánat keresztsége a bűnök

bocsánatára", ahogy Lukács mondja (Lk 3, 3). Mint ilyet akarja fölvenni Jézus is,
ami nyilván nehezen ment az első keresztények fejébe, akik tudták, hogy bűnte

len. Máté szerint a Keresztelő tiltakozik is: "Nekem van szükségem a te kereszt-
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ségedre,s te jössz hozzám?" (Mt 3, 14). Pál később paradox kifejezéssel próbálja
megvilágítani Jézusnak azt a szándékát, hogy nemcsak az emberek és a 'szegé
nyek között, hanem a bűnösök közőtt is akar élni: "aki bűnt nem ismert, bűnné
tette értünk, hogy általa Isten igazságossága legyünk" (2 Kor 5, 21). Talán helye
sen látja Hans Urs von Balthasar Jézus szándékát, amely a megkeresztelkedés
ben, de még inkább a bűnös halálának vállalásában nyilvánul meg, amikor már
ezeket a jézusi döntéseket is a .Kenózís" fogalmával hozza kapcsolatba.' Mind
azáltal megállapíthatjuk: Jézus a helyettesítés formájában szolidaritást vállal
olyan emberekkel, akik a legszegényebb szegénységben élnek, olyan emberek
kel, akik a bűn és a bűn következményei által elszakadtak, elidegenedtek, eltávo
lodtak Istentől. Ebben teljesedik ki az isteni Agapé, amelynek kinyilatkoztatója
Jézus.

Eddig Istennek az emberre irányuló szeretetérőlbeszéltünk, és hozzánk köze
ledését példa formájában a Názáreti magatartásában érzékeltettük. Most leg
alább utalnunk kell arra, hogy Istennek ez a szeretete Jézus szerint feltétlenül
elvárja a viszontszeretetet. Nyilván ez az értelme a főparancs első mondatának, s
ezt nyomatékosítja az imádságra való sok fölszólítás is. Ugy látszik azonban,
hogy már a szinoptikusok, Pál aztán még erősebben (vö.: Gal 5, 13 sk), főleg a
felebaráti szeretetet hangsúlyozzák. Sőt, úgy sürget Isten szeretetére, hogy telje
sítésének elsődleges útjaként a felebaráti szeretet útját, szinte azt mondhatnók:
"kerülőútját" adja meg," Ebben Isten agapéjának új mozzanata nyilatkozik meg,
mégpedig az önzetlensége legmagasabb fokú, isteni önmagára irányultságában.'
Mintha Isten Jézusáltal azt mondaná ki: "Viszontszeretetet kívánok, nem aka
rok úgy szeretni, hogy engem ne szeressenek, ezt az emberi agapét azonban leg
főképpen emberi helyetteseimen és képviselőimen keresztül vezetem el magam
hoz. Azt kívánom, hogy az Isten iránti szeretet az emberek egymás iránti szere
tetének módját és lényegét is magára öltse." Szándékos egyszerűséggel mondja
itt ki az isten- és emberszeretet feszültségének dinamikus egységét, vállalva an
nak veszélyét is, hogy lekícsinyítík teológiai jelentőségét és gyakorlati nehézsé
geit. Az isteni önzetlenségnek ez a motívuma azonban találkozik a főparancs

hasonlóan egyszerű megfogalmazásával Máténál. Ez a parancs két része közé a
"liomoia" szót teszi, ami annyit jelent, mint "egyenlő", vagy "épp akkora", vagy
"azonos értékű" (Mt 22, '39). Ez nem engedi meg, hogy az Isten iránti szerétet
nek a másiktól elválasztott, külön helye legyen.Tegalábbis a nyelv síkján. Ezt a
nézetet igazolja az utolsó ítélet ismert jelenete Máté 25. fejezetében: az isteni
Bíró szinte azonosítja magát az éhező, szomjazó, hontalan, mezítelen, beteg és
fogolyembertársakkal, akik segítséget kaptak, vagyakiktőlmegtagadták azt. HLa
szeretetre szoruló emberek Istent képviselik. Mintegy Isten reális jelenléte ők.

Nekik kell tehát megkapniuk azt a szeretetet, amit Isten a maga számára kiván."
A felebaráti szeretet alakjában megnyilvánuló viszontszeretet Isten iránt termé
szetesen nem zárja ki az Istenhez vezető egyenes, misztikus utat, hanem inkább
magába foglalja azt. A felebaráti szeretet hősies, legmagasabb fokú megvalósulá
sát inégis abban a formájában találjuk, amit az ellenség szeretetének nevezünk. A
szinoptikus jézusi szó értelmében nyilvánvalóan az a felebarátunk, aki. "az
utunkban fekszik'? illetve mi akkor vagyunk az ő "embertársai", ha közeledünk,
sőt egészen közel lépünk hozzájuk, ha társaikká leszünk. De sokszor éppen egy
ellenségünk akad így az utunkba. Oráis érvényes az Isten parancsolta jóindulat,
s ez igazi jézusi újdonság. A parancs újságát a Hegyi Beszéd egyelentéte fejezi
ki: "Hallottátok a parancsot: Szeresd embertársadat és gyűlöld ellenségedet. Én
pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket... így lesztek fiai
mennyei Atyátoknak." (Mt 5, 43 sk.) Jézusnál fölemelkedik a felebarát és ellen
ség között húzódó-sorompó, s az isteni Agapé legjobb követője az, aki úgy tud
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bánni az ellenségével, mint felebarátjával. Mert Isten most már maga is szereti
ellenségeit (vő.: Mt 5, 45--48).

Hogy Jézus ilyen önzetlenséget élt elénk a kereszten, Lukács tanúsítja: imád
kozott kínzóiért (Lk 2~ 34; vö.: Mt 5, 44). Hozzá kell fűznünk azonban: egész
életében mindig is messzemenően megfeledkezett magáról. Karl Rahner tömö
ren és velősen mondja: "Jézus Isten országát hirdeti és nem saját magát."!"
Messiásnak az újabb egzegézis szerint a földi Jézus biztosan nem mutatta magát
nyiltan és rendszeresen, még kevésbé Isten Fiának. Sokkal inkább az engedel
mes és hivő magatartás uralkodik benne. Az egészen emberré lett Fiúebben az
önzetlenségben követi Atyját -, s éppen ebben bontakozik k~. Jézus sajátos és
titokzatos öntudata, amely messze minden próféta fölé emeli. Önzetlenül cselek
szik és prédikál, és ezáltal valósítja meg igazi önmagát. Ez mutatkozik meg imád
ságának megszólításában: "Abba", amit egyetlen zsidó sem mert volna kimon
dani. Ezt olvashatjuk ki abból is, hogy Jézus következetesen különbséget tesz az
"én Atyám" és a "ti Atyátok" kifejezés között,

Ezekben a szerény, de kinyilatkoztatást hordozó jelekben föltárul valami az
Ember-Jézus létének titkából, aki öröktól fogva Istennek egyetlen Fia. P1.z az ön
maga, amely az Atya örök Fia, szinte rejtve nyomul be saját tudatába is, hogy az
tán utat keressen a tanítványok tudatához. Elete során Isten közeli országát kell
hirdetnie; feltételeznünk kell, hogy ez idő alatt Jézus tudata valódi, örök létéből

alá volt vetve az emberi, lélektani növekedés törvényének.'! Húsvét előtt tehát
az emberi önzetlenség és az emberi önmagára irányultság váltakozott benne. Ez
annyit jelent, hogy Jézusban igazi emberi csúcsára jut el a szeretet, és ezzel
Isten Agapé-voltára utal. Jézus életével így mutatta meg előre a közelgő Agapét.
Egészen a végsőkig. A kereszt "Kenózis"-áig. Csak a húsvéti. eseményben, a ha
lálból való föltámasztásának-föltámadásának történésében teljesedik be egészen
az, amire ez az élet utal. Ekkor jelenik meg világosan, mint az Atya és a Fiú egy
sége a szeretetben.

3. Krisztus: a megszabaditó-fölemelő Agapé

Áz események felől nézve ténylegesen Jézus föltámadásában rejlik az Agapé
kinyilatkoztatásának nagy fordulata. A húsvéti esemény maga megérdemli, hogy
egészen és teljesen a szeretet tettének értelmezzük, .s ez a' szeretet: Isten. Még
pedig az isteni, azaz a teremtő Agapé tettének, amelyben a Teremtő a halálon túl

.is ragaszkodik az Ember-Jézusnak általa akart és szeretett életéhez: s ezt az éle
tet megfoghatóvá teszi .abban, hogy az Isten Fiának örök életéhez tartozik. A
balál hatalma mint a bűn hatalma nyilván nem képes már ellenállni ennek a
teremtő Agapénak. Minden negatívum, a fizikai, a pszichikai, az erkölcsi rossz
egyaránt kénytelen engedni neki. Igy nyilatkozik meg az isteni Agapé, mint a
halál fölött győzedelmeshatalom.

A húsvétnak módszertani jelentősége is van a teológus számára. Lehetövé
teszi, hogy a kinyilatkoztatás történetét most már egészen az örökkévalóság
szemszögéből, az isteni oldalról, mintegy "felülről" vizsgálja. Erről a megfigyelő
pontról Ket irányban indulhat a tekintete. Először a "megváltás" irányába. Itt
láthatóvá válik, hogy Krisztusban és Szentlelkében hogyan árad a világba az is
teni szerétet megszabadító-fölemelőereje. Másodszor a "praeexistentia" irá-

. nyába, s itt fölragyog az Atya, a Fiú és a Szeritlélek belső. életének titka, még
pedig mint az örök szeretet közösségi eseménye.

Nézzük most az első pontot. Itt először Pál, majd János segít bennünket
tovább.
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3.1. Pál
Amit mi az "Isten önzetlenségének" modern fogalmával adtunk vissza, azt Pál

a római levélben a bűn hatalmától való megváltásunk alapjának és forrásának
mondja: "Ha Isten velünk; ki ellenünk? Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mind
nyájunkért áldozatul. adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?"
(Róm 8, 31 sk). Vajon ez a tette végérvényes-e? "Ki szakíthat- el bennünket
Krisztus Agapéjától?" (8, 35). A kérdésre egészen határozott a válasz: "Sem ha
talmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtményei nem szakít
hat bennünket Isten Agapéjától, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van."
(8, 39) Amint látjuk, Krisztus szeretete és Isten szeretete egybeesik. Az Agapét
úgy mutatja be Pál, mint az ember üdvösségére irányuló közös elhatározásun
kat. Onzetlen, ajándékozó, az emberekért tevékenykedő ez az Agapé: megvaló
sulásában annyira egyetlen, hogy értelmetlen volna azt fontolgatni, hogy az Atya
és a Fiú már egészen összeért-e kettejük azonos önátadásában, vagy még egybe
kell érniük. A Róm 8, 31-39 összefüggésében világos, hogy csak az első elgon
dolás lehet-a helyes: a Fiú áldozatul adása az Atya által és Krisztus önátadása
az Agapé egyetlen,'oszthatatlan, közös tettét alkotja.

Ha a megváltás eseményét Isten magasából szemléljük, akkor feltárul az Aga
pénak egy másik vonása is: az, hogy kegyelemből történik. Ahogy Jahve Izraelt,
ezt a kicsiny, jelentéktelen népet választotta ki, ugyanúgy Krisztus eljövetele
után is olyan embereket hív magához, akik önmagukban nem éppen szeretetre
méltóak és nem a felsőbb osztályokból származnak. Pál Istennek ezt az új ke
gyelmét logikusan Ozeás próféta egy idézetével illusztrálja: "Kedveltnek hívom
azt, amely nem kedves nekem." (Róm 9, 25)12 A nem kedveltnek kegyelemből

történő meghívása ez, érdemtelen fölemelése annak, aki nem tudja vagy nem is
akarja magát fölverekedni Istenhez. Végül is azokról az emberekről van szó,
akik Pál szerint "mindnyájan bűnbe estek" (Róm 5, 12), és valamilyen módon
bűnösek. Annál nagylelkűbbnekmutatkozik az Agapé kegyelme. "Isten - így áll
a Róm 5, 8-9-ben - azzal tesz tanúságot irántunk való Agapéjáról, hogy Krisztus
meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Most, hogy vére árán igazzá vál
tunk, még sokkal inkább megment bennünket haragjától." Ez a kifejezés: "még
inkább", még háromszor fordul elő ebben a szövegösszefüggésben. Az emberi
ségnek a most már hitben birtokolt Krisztus-esemény alapján létrejött teljesen
új helyzetét akarja belénk vésni. Uj a kegyelem mint Krisztus kegyelme, mert
eszkatologikus végérvényességgel és hatékonysággal nyilatkoztatja ki, milyen
végtelenü! nagylelkű az isteni szeretet. Mindig nagyobb, mint a bűnös vétkes
sége. Pál itt. egyenlőséget tesz a Kharisz és az Agapé között, és mindkettőt "igen
nagy"-nak és "bőségesnek" - mondja. Ismerős a Róm 5, 20 szövege: "Amikor
azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem." (superabundavit gratia")!'

A kegyelemből adott Agapéval kapcsolatban kezd Pál harmadikként a Szent
lélekről beszélni. A Róm 5, 5-ben kijelenti, hogy "a Szentlélekkel kiáradt szí
vünkbe" Isten Agapéjá, A Galata-levél megfelelő szövege azt mutatja, hogy a
Szentlelken Krisztus Lelkét kell értenünk. Idézzük: "A Fia Lelkét árasztotta szí
vünkbe Isten, aki őt így szólítja: Abba, Atya!" (Gal 4, 6) Ezzel a megváltás egy
döntő vonását mondja ki. A Lélek mint Krisztus Lelke teszi lehetővé azt a már
említett viszontszeretetet, amit a"szeretó Isten kér a maga számára, azt az alap
magatartást,amelynek már semmi köze a rabszolga vagy - modern kifejezéssel 
az "alkalmazott" félelemmel teljes tiszteletéhez a "munkaadójával'~ szemben,
viszont nagyon hasonlít a fiúnak és a lánynak az édesapja iránt érzett bizalmá
hoz. Félelemtől, gátlástól és szolgaságtól így szabadít meg a felmagasztalt Krisz
tus Agapé-Lelke, "még inkább", mint azt a földi Jézus tette.
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A szabadság felszabadítóan hat szinte minden irányban, s ez Isten gyermekei
nek szabadsága. Szabaddá tesz bennünket Istennel, embertársunkkal és önma
gunkkal szemben. Istennel szemben, mert képessé tesz bennünket arra, hogy
helyesen, szabadon, minden kényszer nélkül és valóban egyszeruen tudjunk
imádkozni, s itt a kizárólagosan jézusi Abba megszólítást adja ajkunkra. Az em
bertársunkkal szemben, hiszen a Lélek által teremtjük a felebaráti szeretet gyü
mölcsét, s ez egyúttal az ő gyümölcse is (Gal 5, 22); ez igazolja a Gal 5, 14

. merész állítását is: "az egész törvény ebben a mondatban teljesedik be: Szeresd
embertársaidat, mint saját magadat." (vö.: Gal 6, 10) Végül a Lélek szabadságot
teremt bennünk önmagunkkal szemben: megszabadít bennünket rendetlen.rzúr
zavaros vágyainktól, átveszi bensőnkben az uralmat és az Agapé vezetése alá
helyezi mindazt, ami bennünk helyes érosz, megengedett önszeretet (vö.: Gal 5.
13-6, 5; 1 Kor 13).

3.2. János
Szent János írásai megegyeznek a páliakkal abban, hogy a megváltás művét az

Isten Agapéjára vezetik vissza: "Ugy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát
adta oda." (Jn 3, 16; vö.: Róm 8,32) Sőt még radikálisabbá teszi ezt a gondolatot:
az Agapé lesz Isten lényegi meghatározása. Azaz: Isten Agapé; a lényegéhez tar
tozik, hogy Agapé legyen, s ezáltal jut el a világgal szemben tanúsított megváltó
önzetlensége a lehetőség végső határáig. (1 Jn 4, 8. 16) Eberhard Jüngel a."Deus
charitas est" kifejezést úgy értelmezte, hogy Istennek egészen más a .szeretethez
való viszonya, mint az embereknek. Az emberek csak bírhatják a szeretetet, és
minden esetben arra vannak utalva, hogy valaki előbb a kezükre játssza a szere
tetet. Csak az bírhatja és adhatja tovább a szeretetet, aki kapott szeretetet, Isten
nél másképpen van. Ő a szeretet. Önmagától szeretet, a szeretethez fűződő Viszo
nya az önmagához való viszonyához tartozik. A szeretetnek koncentráltabb léte
zési módja nem gondolható el,14

Ezzel először is lehetövé válik az, hogy Isten közölje magát a világgal és oda- .
ajándékozza magát a világnak, annak ellenére, hogy az ember elidegenedett Te
remtőjétől. Istennek mint szeretetnek ez az önközlése és önátadása János sze
rint Isten Fia által történik. "A Fiún keresztül éri el az isteni szeretet az ember
világát.t'" Az emberre lett Fiú az isteni Agapé abszolút közvetítéje. Ez a
leszállás és fölemelkedés kettős mozgásában valósul meg. Isten Fia emberré lesz
és testet öltve les~áll az emberek közé, akiket barátainak nevez (Jn 17, 23 ssk;
14, 21 skk; 1 Jn 4, 19), és akiket a végsőkig, a beteljesülésig szeret; aztán meg
váltóként föllép a keresztre, amely számára már fölmagasztalást jelent, hogy az
tán a barátait az azt követő örök életbe vigye föl magával. Igy jelenti ki Jézus
Jánosnál: "En meg, ha majd fölemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok."
(Jn 12, 32)

A Jánosnál található kinyilatkoztatás hordereje azonban még nagyobbá lesz.
Túlmegy a megváltó-fölemelő Agapé titkán és behatol Isten belső életének a tit
kába. Feltárja az utat a háromság Titokhoz, amelynek kinyilatkoztatója szintén
Krisztus.

4. Isten, ft hánnasegy Agapé

A jánosi krisztológia, talán még a pálinál is jobban arra kényszerít bennünket,
hogy egy szó szerint emberfölöttien messzetekíntö és nagyvonalú szemléletmód
ra tegyünk szert, Arra ösetönöz, hogy számoljuk föl azidóhö:ll kötött gondolkodá
sunkat és merészkedjünk bele az örökkévalóság gondolatába. Erre céloz már a
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· jánosi prológus első mondata: "Kezdetben volt a Logosz; a Logosz Istennél volt,
és Isten volt a Logosz." (Jn 1, 1) A teológia ebben az összefüggésben az Atya egy
szülött Fiának, vagyis a Logosznak a "prae-existentia"-járól beszél (vö.: Jn 1, 18).

A prae-existentia szó persze félrevezetőnek bizonyulhat, ha - mondjuk - idő

beli, kronológiai "előbb" értelemben vesszük, mert azt a benyomást kelti, hogy
az örökkévalóság önmagában nézve az idő előtt és után van. Mégis segítségünkre
lehet a "prae-existentia" szó, ha megelégszünk azzal, hogy az Atya és a Fiú örök
együtt- és egymásban-Iétét jelezzük vele nagyjából egy másik jézusi szó értéImé
ben: "Atyám, te bennem vagy s én benned." (Jn 17, 21) Feltétlenül az örök
"coexistentiát" és ezt az örök kölcsönös kapcsolatot kell döntő gondolatnak
tekintenünk.

Most már kézenfekvő, hogy az említett Atya-Fiú viszony Isten Agapé-voltának
egy lényeges mozzanata. Hiszen az Atya szereti a Fiút (Jn 3, 35; 10, 17), és a Fiú
viszonozza ~zt a szeretetet (Jn 14, 31) az engedelmességnek és a hálaadásnak a"
megtestesülésében is láthatóvá vált magatartásában." Es mint szeretó szeretet
esemény jelenik meg itt a Lélek is, aki közös Lelke az Atyának és a Fiúnak, és a
legmagasabb fokú önzetlenségben tevékenykedik (vö.rJn 16, 13 skk).

Továbbmenve egy még alapvetőbb dolog következik ebből. Az Atyáról, a Fiú
ról és a Lélekről szóló beszédből az következik, hogy az egy Isten önmagában
örökké különböztet és lényét az önmaga megkülönböztetésének módozatában
valósítja meg. Más az' Atya, más a Fiú, más a közös Lelkük, még ha Isten Isten
volta egy és ugyanaz marad is. Ez kizár minden differenciálatlan monotheiz
must, mert keresztény szempontból elfogadhatatlan, leegyszerűsítésnek tartja.
Nem, Isten nem az örök Magányos, n,em "abszolút En", Isten a maga egységét
közösségi egységként valósítja meg." Es azért bizonyul közösségben létező Egy
nek, mert Agapé. Gondolkodni lehet egyedül is, szeretni csak kölcsönösségben.
Mivel Isten szeretet, a szerétetnek három alanya és három tárgya van benne, s
eközben az Atyának a Fiúhoz és mindkettőjük Lelkéhez fűződő viszonya meg
tartja megfordíthatatlan eredet jellegét. Csak egyedül ő Atya.

A keresztény felfogás szerint így él örökké az Atya és a Fiú szerető önmagára
irányulása és ~nátadása a közös Lélekben. Abban a Lélekben, amelyik mint
"harmadik" kézzelfoghatóan megmutatja, hogy Istenben lehetetlen az elzárkózó,
magát elsiigetelő kettősség. Az Atyának és a Fiúnak egy Lelke állandóan aktua
lizálja az isteni közösség önzetlen nyitottságát. Igy .érí el aztán állandóan vilá-
gunk történeimét és mindegyikünk személyes életsorsát. .

Ezek a gondolatok megsejtethetik hitbeli meggyőződésünkkimondhatatlan tel
jességét: Jézus Krisztus Isten Agapéjának kinyilatkoztatása. Hogy valódi emberi
életúton és a halálból az örök élet eszkatologikus végérvényességébe való át
menet által lett azzá, ezt mutattuk meg' először. Hogy Istennek felmagasztalt, az
emberek számára Krisztussá, azaz Messiássá lett Fia állandóan teljesíti és meg
tapasztalhatóvá teszi az Isten Agapéjáról szóló kinyilatkoztatás szolgálatát, ez
alkotta gondolatmenetünk második témáját, Krisztusnak működéséről Lelke ál
tal. Végül magáról az így kinyilatkoztatott és magát kinyilatkoztató Titokról szól
tunk: Istenről, aki, mivel szeretet, hármasan egy.
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