
Mi emberek nem tehetjük vizsgálat tárgyává a
Szentháromság egy örök Isten személyét. Ez nemcsak merész,
hanem egyben ostoba próbálkozás lenne. Kik vagyunk mi,
hogy úgy véljük: bepillanthatunk az örökkévaló Isten
„magánjellegű” titkaiba. A teljes Szentháromság egy örök
Isten minket, embereket vizsgál és szólít meg, méghozzá tel-
jes egységben, és mi nem idézhetjük magunk elé vizsgálódá-
sunk tárgyaként az Istent. Mi csak gondolkodhatunk arról,
hogy is van ez? Milyen kapcsolat fűzi az Atyát a Fiúhoz, és
megfordítva: a Fiút az Atyához? Hol van ebben a kapcsolatban
a Szentlélek szerepe?

Nyilvánvaló, hogy ha a Szentháromság „személyeinek”
egymáshoz való viszonyán próbálunk meg gondolkozni, ezt
egyrészt mély alázattal kell tennünk, mert isteni titokkal
állunk szemben, amit a maga teljességében nem foghatunk fel,
másfelől a komolyan szóba jöhető legitim tájékozódási forrá-
sunk csakis a kinyilatkoztatás, a Szentírás lehet. A Biblia
alapján az egészen világos, hogy a Szentháromság egy örök
Isten egységben van önmagával. Az Atya a Fiúval, a Fiú az
Atyával és egységben a Lélekkel.

Ez az egység felsejlik már az ószövetségi jövendölések-
ben is. Amikor a prófécia az „Eljövendőről” beszél, annak az
Istennel való különleges kapcsolatát jelzi: „Lelkemet adom
belé” – mondja az Úr (Ézs 42,1 – a Károli fordítás szerint).
„Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről,

az Úr lelke nyugszik rajta, a tanács és erő lelke, az Úr
ismeretének és félelmének lelke…, igazság lesz derekának
öve…” (Ézs 11,1–9). Ugyanez a kép megjelenik a Jelenések
könyvében is a megdicsőült Krisztussal kapcsolatban (Jel
19,16). 

Amikor azután ezek a próféciák beteljesedtek a Názáreti
Jézus Krisztus személyében és munkájában, ugyanez az
egység található az újszövetségi Szentírás más beszámolóiban
is. A Fiú nem mondott soha mást, csak amit az Atya rábízott,
az Atya sem mondott ellent a Fiúnak, hanem igazolta őt (Lk
9,35), a Szentlélek sem jelentett ki mást, mint az Atya és a Fiú
(Jn 16,12–15). Ha az Atya és a földre született Fiú viszonyát
vizsgáljuk, ez elsősorban nekünk üzen fontos dolgokat,
méghozzá önmagunkról és a mi Istenhez való viszonyulá-
sunkról.

Ebben a dolgozatban elsősorban az Atya és a Fiú vi-
szonyára szeretnénk koncentrálni. Erre nézve főleg az
evangéliumokban találunk „adatokat”. Vagyis kvázi adatokat,
hiszen az evangélisták nem akartak sem teljes Jézus életrajzot
írni,  elméleti vitákba sem bonyolódtak Jézus személyét
illetően. Beszámoltak az Úr Jézus szavairól, tetteiről, ahogyan
személyesen látták, tapasztalták őt, vagy utánajártak a vele
kapcsolatos eseményeknek. Ezeket a beszámolókat hitelessé
teszi az történtekhez – mint időben a legközelebb lévőknek –
a személyes élménye. Mint szemtanúknak az érintettségük
ellenére megmaradó realizmusa, sőt éleslátása. Elmondják azt
is, hogy ők maguk és Jézus kortársai hogyan reagáltak mind-
arra, amit Jézus tett, mondott és képviselt. Ez így is egy
meglehetősen szűk terület, de mégis sokatmondó. 

Sem sietősen, sem felületesen nem szabad ezen a
megszentelt területen mozognunk. Annál kevésbé, mert sem
az Úr maga, sem a kinyilatkoztatás korai eszközei, az apos-
tolok nem adtak semmiféle „személyiség-lélektani analízist”
az Úr Jézussal kapcsolatban. A mai értelemben vett kapcsolat-
elemzést sem az Atya és a Fiú vonatkozásában. Hanem az
Istenről mint Atyáról, a Fiúról mint Emberfiáról és a
Szentlélekről, illetve munkájukról úgy beszélnek, mint
valóságos isteni személyekről és cselekedeteikről.
Megnyilatkozásaikról pedig úgy adnak hírt, mint valóságos
eseményekről.

Vizsgálódásunk alapszituációja viszont abból a
megfigyelésből születik, hogy az emberi történelemben ma is
két egymással ellentétes irányú szellemi, lelki, erkölcsi, kul-
turális, történelmi, ha teszik: politikai mozgás érhető tetten –
(a politika szón a társadalom történelmi léptékű mozgását
érthetjük). Az egyik szándék, erőfeszítés vagy egyenesen jól
körvonalazódó program alulról felfelé törekszik, a másik
ennek az ellenkezője, fentről jön hozzánk, a mennyből a föld-
re, Istentől az emberekhez. Az egyik kiindulópontja a min-
denkor feltörekvő ember, mégpedig az egyén vagy az emberi
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társadalom egésze. Mégpedig az Istennel kapcsolatát vesztett,
a bukott ember, sőt Istennel nem törődő vagy ellenséges indu-
latokat tápláló ember. 

Jól kikövezett út ez már régóta: a már szekulárissá vált,
Istentől megfosztottnak vélt világ meghódításának szándéka.
A történelemben az ember jelentőségteljességének kivívása
vagy igazolása, a nagyság, a sikeresség, a(z ön)dicsőség útja.
A másik út ennek épp az ellenkezője, ez a fölülről lefelé
vezető út: a mindenható Isten irgalmas eljövetele erre a földre
a Fiúban. Az ember megváltásának munkálása érdekében. Az
egyik az ember parvenüje, a másik Isten kiáradó kegyelme. Ez
az utóbbi az Ábrahámot megszólító isteni szóval kezd kijelen-
tés jelleget ölteni, és Mózes, valamint a próféták működése
által folyamatossá válni, és a Názáreti Jézusban éri el csúcs-
pontját.

1. Kicsoda ez a Jézus? 
A Zsidókhoz írt levél prológusa szerint az Úr Jézus

Krisztus magasabb rendű Mózesnél, magasabb rendű az
angyaloknál (Zsid 1,4–13), és mint örök főpap, összehason-
líthatatlanul magasabb rangban van az Ószövetség
főpapjainál. Ő az Isten Fia, Isten dicsőségének kisugárzása,
lényének képmása, aki hatalma szavával fenntartja a minden-
séget (Zsid 1,3). Jézus most az Atya jobbján ül. Ennek
mélységes teológiai, vagyis Istenről szóló üzenete van. Isten
jelenlétében egyedül csak Isten ülhet.1 A bibliai beszámolók
szerint Isten jelenlétében az angyalokkal vagy az emberekkel
csak állva vagy leborulva találkozunk (Ex 2,22; Ézs 6,2; Dán
10,9). Hogy Jézus az Atya jobbján ül, az azt jelenti, hogy
isteni méltósággal felruházva vesz részt Jézus Krisztusként a
világ kormányzásában. Jézus nem földi élete után (és talán
érdemei alapján) vált „istenné”, hanem ő az Atya képmása,
lényének kisugárzása, Isten a világot is őreá nézve és általa
teremtette (Kol 1,15–19). Ő tegnap és ma és mindörökké
ugyanaz (Zsid 13,8).

A Szentháromság egy örök Isten szándéka volt az, hogy
az idők teljességében az örök Fiú legyen emberré. A történelmi
Jézus személyében egyesült az isteni és az emberi természet.
A keresztyénség első századaiban, amikor a kinyilatkoztatás-
ból fakadó újszövetségi hit a maga zsidó egyistenhitének hát-
terével találkozott a görög kultúrával, az egyházatyák neki-
feszültek annak a kérdésnek, hogy ők maguk is megértsék és
filozófiában járatos kortársaiknak érthetővé tegyék Krisztus
két természetének: az isteninek és az emberinek egymáshoz
való viszonyát. Zsidó hittérítők és zsidó hitre térők
(prozeliták) már korábban is voltak. A tórán és a prófétákon
tájékozódó apostolok viszont tudták, hogy többé nem lehet
úgy tenni, mintha ezek a próféciák még nem teljesedtek
volna be, és még nem jött volna el az „Eljövendő”. Ha vi-
szont eljött, hogy viszonyul az, aki eljött, a küldőhöz, vagyis
az Istenhez?

A fő kérdés az egyenrangúság vagy alárendeltség körül
forgott. A probléma az volt, hogy miképpen gondolható el egy
teljesen emberi és teljesen isteni természet egysége egy ismert
emberben, a Názáreti Jézus Krisztusban. Ha azt mondják,
hogy a Fiú egyenlő az Atyával, akkor látszólag eltűnik az Atya
és a Fiú közti különbség. Ez lett a szabelliánus eretnekségének
tana, végül is így az Atya lett volna Fiúvá a testet öltéskor, és
ő halt volna meg a kereszten. Vagyis „kiürült” volna a menny.
Ha azt mondják, hogy a Fiú kisebb, mint az Atya, akkor ő

mégiscsak teremtmény, és ezért nem is üdvözítheti az embert.
Ez volt az ariánusi eretnekség. Teremteni (új életet teremteni,
vagyis embereket megváltani, újjászülni, sőt üdvözíteni) csak
az az Isten tud, aki valóban Isten, és nem félisten. A niceai zsi-
nat döntése az volt, hogy a Názáreti Jézusban, vagyis ebben az
„emberben” maga Isten, nem pedig egy félisten volt jelen. Ez
látszólag megoldotta a problémát. A niceánum veszélye az,
hogy háttérbe szorulhat vagy eljelentéktelenedhet Jézus ember
volta. 

Miközben az ariánizmus látszatát is igyekszünk elkerül-
ni, az evangéliumi beszámolók bátorságával próbálunk meg
Jézusról – pontosan az Atyával való viszonyának megértése
érdekében – mint testet öltött Üdvözítőről szólni.

Paul Tillich szerint az atyák többet akartak megérteni,
mint amennyit Isten kijelentett. Egy olyan Istent akartak, aki
itt járt e földön, részt vett a történelemben, de ugyanakkor nem
osztozott a létezés konfliktusaiban és a végességében. Már
jeleztük, hogy ha a Szentháromság egy örök Isten titkát
kutatjuk, le kell vennünk a sarunkat, mert szent területen
járunk. 

Tillich szerint a krisztológia problematikája abból az
állításból fakad, hogy a történelmi Jézus „a Krisztus”! Ebből
az alapállásból könnyen fakadhat akár a „történelmi Jézus”
Krisztus jellegének figyelmen kívül hagyása, vagy éppen
ellenkezőleg: a Krisztus Jézus jellegének meggyengülése. A
krisztológiának pedig e két szirtfok között kell megtalálnia a
szűk szorost, és tisztába kell lennie azzal is, hogy ezt a felada-
tot sohasem oldhatja meg véglegesen, hiszen isteni titokról
van szó, amely a kinyilatkoztatás ellenére is titok marad.2 A
Niceai hitvallás azonban megóvta a keresztyénséget attól,
hogy félisteneket imádva szektává zülljön. A zsinat megfosz-
totta létjogosultságától mind azt az elképzelést, amely kizárja
Jézus isteni, mind azt, amely kizárja Krisztus emberi ter-
mészetét.

Luther szerint a Deus absconditus egyedül Krisztusban
vált Deus revelatussá. Wolfhart Pannenberg rámutat arra,
hogy Isten személyének összetettsége mennyire nem egy-
szerűsíthető le. Elsősorban is az Isten nem „magányos”,
létezése öröktől fogva gazdag és teljes. A teremtés nem azért
történt, hogy Isten magányát megszüntesse. Az Atya nemcsak
„nemzi” a Fiút, de át is adja neki az országot, hogy azután visz-
szakapja tőle (1Kor 15,24–28). A Fiú nem csupán megszületik,
de engedelmes is az Atyának, és elvégzi azt, amit az Atya rábí-
zott, és ezáltal dicsőíti meg őt mint egy Istent (Jn 17,1–5). A
Lélek nemcsak eljön, hanem be is tölti a Fiút, mégpedig mint
az Atyának engedelmes Fiút, és megnyugszik rajta (Jn 1,33).
A Lélek meg is dicsőíti a Fiút (Jn 16,14), ugyanúgy, mint az
Atya is (Jn 12,28).3 

A Szentháromságon belül a személyeket illetően zavart
okozott, hogy a görög ýðïóôáóéò (jelentése: alap, lényeg,
valóság) szót a latin Vulgatában a substancia – létezés, állapot
szóval fordították. Ez viszont a triteizmus veszélyét hordozta,
ezért beszélünk mi is a Szentháromsággal kapcsolatban három
„személyről”. Nagy a veszélye annak, hogy az elvont fogalmi
formulák önálló életre kelnek, és elveszítik egyszerű evangéli-
umi értelmüket. Mert a Szentháromság tagjai a Biblia híradása
szerint nem létállapotuk, hanem sajátos feladatuk, nem hatal-
muk, hanem felénk forduló speciesük szerint különböznek.4

Luther Augustinus nyomán úgy találta, hogy a
Szentháromság titkát kutatva nem az következik, hogy mond-
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junk valamit, hanem az, hogy csendben maradjunk. Mert
önmagát kinyilatkoztatva Isten nem oltja ki önnön titkát. Az
ószövetségi theofániákban Isten sohasem jelent meg látható
alakban, csak rá utaló jelekben: például a lángoló csipkebo-
korban (Ex 3), az Egyiptomból kivonuló nép előtt felhőosz-
lopban (Ex 13,21). Ézsaiás látomásában csupán egy magasra
emelt trónus jelzi jelenvalóságát (Ézs 6,1–7). Ekkor a kinyi-
latkoztatás még az ő rejtettségének kinyilatkoztatása (Ézs
45,15; 55,8–9). A kinyilatkoztatás teljessége az inkarnációban
történt meg. A Názáreti Jézus Krisztus az Istenről való
tájékozódásunk egyetlen forrása. Az „Isten Fia” megnevezés
azt jelenti, hogy a Fiúnak egyedülálló kapcsolata volt az
Atyával. Egyedül általa ismerhető meg Isten legitim módon.

Az evangéliumi beszámolók szerint viszont az Úr
Jézus az ő „testének napjaiban”, amikor „olyan állapotban
találtatott, mint ember” (Fil 2,8), nemcsak evett, ivott, aludt,
gyalogolt, mint bárki más az emberek közül, hanem
gyötrődött (Mt 26,37), sírt (Jn 11,35), imádkozott (Mk 1,35),
sőt „könyörgésekkel, esedezésekkel, hangos kiáltással és
könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy
kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott az ő isten-
félelméért” (Zsid 5,7). 

Az ő földre jövetele, inkarnációja viszont nem volt
öncél, hanem csak azért jött, hogy bizonyságot tegyen az
igazságról (Jn 18,37). Jézus eszkhatologikus üdvhozó sze-
mély, születése eszkhatologikus esemény.5 Próféták jelezték
előre eljövetelét. Mert felfogták, hogy valamiféle megma-
gyarázhatatlan bizonytalanság, félresikerültség, hiány, válság
vagy egyenesen perverzitás van jelen a világban. Sem a
történelmi események, sem a politikai képződmények, sem
pedig maguk az emberek nem olyanok, amilyenek pedig
lehetnének.

2. A két egymással ellentétes mozgás természete
A sátán az ártatlanság állapotában lévő embernek az

Édenben azt ígérte, hogy ha szakítanak és esznek a fa
gyümölcséről, „olyanok lesznek, mint az Isten, jónak és
rossznak a tudói” (Gen 3,5). A zsidó rabbinikus magyarázat
szerint a „tudás”, vagyis ez a fajta tudás a héber nyelv itt
található kifejezése szerint nem azt jelenti, hogy Isten vala-
milyen oknál fogva megvonta az embertől az erkölcsi jó és
rossz megkülönböztetésének képességét, amikor az embert a
saját képére megteremtette. Hiszen ekkor Ádám nem is
volna Isten képmása, sőt számonkérhetősége is csupán nai-
vitására korlátozódhatott volna.6 Azonban 2Sám 14,17-ben
ugyanez a héber szó áll, amikor az Absolon érdekében a Joáb
által kioktatott asszony fordul Dávid felé: „olyan az én
uram, királyom, mint az Isten angyala, meghallja mind a jót,
mind a rosszat” – vagyis azt, amit kell, önmagától is tudja.
Tehát Dávid magától is képes eligazodni az adott szituá-
cióban jó és rossz között. Ezek szerint a Genezis szövegében
– így a kommentár – azt mondja a sátán az embernek: eztán
majd nem Isten mondja meg, hanem ti döntitek el, hogy mi
a jó és mi a rossz. 

Azóta is ez az emberi törekvések alapmozgása. Az
ember felfelé tör. Nem tűr törvényt, vagy nem kér tanácsot
Istentől jó és rossz, igazság és hamisság dolgában. Ezt a jogot
megszerezte, és maga dönti el, mi a helyes és mi a helytelen.
Önmagával, sorsával, környezetével, a természet rendjével, az
erkölcsileg jogos vagy jogtalan kérdésekkel kapcsolatosan
isteni hatáskört akar megkaparintani és kisajátítani. Vagyis ki

akar törni behatárolt, korlátozott és véges létezési formájából.
Többet akar megragadni, mint amennyi megilleti, több akar
lenni, mint aki valójában. Nem törvénytisztelő, hanem
törvényadó.

Ennek a mozgásnak számos változata jelent meg a
történelem folyamán Bábel tornyától napjainkig. Vallástalan
(vagy legalábbis annak vélt) és vallásos formákban egyaránt.
A babiloni állam a szó legszorosabb értelmében világbiro-
dalom volt. Nem csupán gazdasági erejét tekintve, hanem
eszméjében is: egy egyetemes és sajátos kozmikus rendet
testesített meg, egy sajátos ősadottságot, amely a toronyépítés
tervében kulminálódott és manifesztálódott. Amely azonban
éppen a toronyépítés kudarcának kapcsán kapott negatív ki-
csengést. Az emberek nyelve összezavarodott, a feltörekvés
érdekében létrehozott emberi összefogás ereje részekre sza-
kadozott és egymással is szembefordult. Az ember nem jutott
fel a csúcsra, hanem lehanyatlott, még messzebb került
Istentől is.7 Nem véletlen, hogy Babilon megmaradt az Isten
ellenlábasaként megnyilvánuló erők szimbólumának a
Bibliában egészen a Jelenések könyvének záróakkordjáig (Jel
18–19. fejezet).

A vallási formája e feltörekvésnek, amikor az isteni erők
emberi szánékok szolgálatába állításának igénye jelenik meg.
Az ember akarja irányítani a fenti világot. Ez egyébként a
pogány vallások lényege. Ha az ember meg tudná oldani a dol-
gait, nem lenne szüksége az istenség segítségére. Mivel azon-
ban sok olyan szituáció van, amelynek a kimenetele előre
kiszámíthatatlan: háború, betegség, kockázatos kereskedelmi
vállalkozás stb., az ember úgy véli, hogy a saját céljai elérése
érdekében áldozatokkal, imával, vallásos buzgósággal
mozgósítani képes a transzcendens erőket. Persze ebben az
esetben nem szolgálja azokat, vagy ha szolgálja is, ez csupán
valamiféle lekötelezés, „befektetés”, hogy aztán amikor neki
lesz szüksége az istenség támogatására, akkor ezt busásan vis-
szakapja.

Ez a kísértés itt-ott megjelent még a választott nép
történetében is. Jeroboám szentélyeket alapított uralma
megerősítése érdekében. Ezzel mintegy magához vélte láncol-
ni az Istent, vagyis az ekkor már – legalábbis az északi ország-
részben – egyre bizonytalanabbá váló istenséget. Akinek a
neve ugyan még Jahve volt, de papsága, etikája elindult már a
hanyatlás útján. Ez volt az a bizonyos „Jeroboám bűne” (1Kir
16,19). Aháb biztosítani próbálta sikerét a háborúba indulás
előtt. Nem csupán jóslatot kért, hanem annak tartalmát előre
elvárta, ezzel meg is határozta a próféták számára (2Kir
22,9–17). Aztán kiderült, hogy ez Izrael Istenével kapcsolat-
ban lehetetlen. A hamis próféták jövendöléseikkel rá akarták
kényszeríteni Istent váradalmaik teljesítésére (Jer 7,1–15).
Izrael népe drága árat fizetett azért, hogy ennek a
várakozásnak bedőlt. Következett a fogság mint Isten ítélete.

Az Apostolok cselekedeteiről szóló könyv szintén
beszámol számos esetről, amelyek ezekről a nagyzási
törekvésekről árulkodnak a zsidók között. Teudás azt állította
magáról, hogy ő valaki, a galileai Júdás sok népet vonzott
maga mellé (ApCsel 5,36–37). Simon mágus is azt állította
magáról, hogy ő Istennek ama nagy ereje (ApCsel 8,9).
Szkéva fiai még az apostol által hirdetett Krisztus nevét is
megpróbálták varázsló módon felhasználni (ApCsel
19,11–17). Tehát a tisztátalan szándékból alulról jövő
kezdeményezések nem tekinthetők csupán vallástalan, világi
jelenségeknek.
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A másik mozgás ennek éppen az ellenkezője. Ez Istentől
ered, és a teremtett világ, a tőle elszakadt, őt megtagadó
emberek világa felé irányul. Mint mondtuk, az ezek az
emberek felé megmozduló isteni erők a mi Urunkban érték el
teljességüket. Mégpedig mind intenzitásuk, mind pedig tartal-
muk tekintetében. Az Atya Isten Fiát, a Názáreti Jézust küldte
el ebbe a világba. Rajta keresztül magának Istennek jósága,
mentő szándéka, segítőkészsége, szeretete érkezett meg. Jézus
szava által mintha maga az Atya, vagyis az egy örök Isten
szólalna meg, méghozzá minden homály és korlátozottság
nélkül.

Különösképpen a János evangéliumában található Jézus
önkijelentésének igéi szólnak erről világosan és hangsúlyosan.
Míg ezekben egyfelől Jézusnak az Atyával való egysége és
személyének isteni méltósága szólal meg: „Aki engem látott,
látta az Atyát” (Jn 12,45). „Én az Atyában vagyok, és az Atya
énbennem” (Jn 14,11). „Mindaz, ami az Atyáé, az enyém”
(16,15). „Én és az Atya egy vagyunk” (Jn 10,30). „Ti lentről
származtok, én pedig fentről származom, ti e világból szár-
maztok, én nem e világból származom” (Jn 8,13). Másfelől
mint „embernek” az Atyától való függő viszonya ugyanilyen
hangsúlyos. „A Fiú önmagától semmit nem tehet, csak ha
látja, mit tesz az Atya” (10,19). „Én önmagamtól nem tehetek
semmit, ahogyan tőle hallom, úgy ítélek, és az én ítéletem
igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem
annak akaratát, aki elküldött engem” (Jn 5,30). „Az én tanítá-
som nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem” (Jn 7,16).
„Én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga
az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak” (Jn
12,49).  

Sőt a kettő: az Atya és a Fiú szándéka együtt. „Azért
szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy azután
újra visszavehessem, senki sem veheti el tőlem: én magamtól
adom oda, hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van
arra is, hogy ismét visszavegyem: ezt a küldetést kaptam az én
Atyámtól” (Jn 10,17–18). 

Folytathatnánk a sort, hiszen a teljes János evangéliuma
ebben a kettős, szorosan összefüggő viszonyban ábrázolja
Jézust az Atyával. Egyfelől Jézus isteni tekintéllyel parancsol,
rendelkezik, megújítja a törvényt, bűnbocsánatot hirdet, sőt
azt állítja, hogy tőle függ a halottak feltámadása és hallgatói-
nak üdvössége is, másfelől nem a maga szándékának meg-
valósulása a célja, hanem az Atyáé (Jn 5,16–47). De pon-
tosabban ez neki magának Jézusnak is az akarata. 

Mivelhogy Isten csak Isten által ismerhető meg, ter-
mészetes módon vonatkozik ez arra a területre is, amikor az
Atya és a Fiú viszonyát vizsgáljuk. E tény viszont az összes
önkényesen Istenre vonatkoztatott felfogás kíméletlen fél-
resöprése is egyben.8 A kinyilatkoztatás Istennek szabad tette.
Éppúgy előzménytelen, és nincs semmi emberi előfeltétele,
mint a teremtésnek vagy a Názáreti Jézus Krisztus földre jöt-
tével kegyelme kiáradásának az egész teremtett világra.
Minthogy Isten uralmát a Krisztus második eljöveteléig is
kizárólag és csakis Isten viszi végbe és irányítja. Isten
eljövendő országa maga is adomány. Jézus szerint Isten
abszolút uralmának semmiféle világi feltétele nincs, csakis
Isten szabad kegyelmi elhatározásából fakad.

Mivel a Fiú küldetett – ez Jézus sokszor használt kife-
jezése –, már ez a puszta tény feltételezi preegzisztenciáját.
Vagyis azt, hogy ő éppúgy örökkévaló, mint az Atya. Az Úr
Jézus a történelemben úgy áll előttünk, mint Isten, vagyis az

Atya a Fiúval való örök viszonyának emberi alakban való
megjelenése.9 Az inkarnáció e tekintetben nem más, mint
modus vivendi, vagyis létmód, Jézus földi életében az ő
létezési formája. 

Az evangéliumi beszámolók szerint azonban nagyon
hangsúlyos az a tény, hogy mint ember, megkülönböztette
magát az Atyától, és ugyanúgy alávetette magát az eljövendő
istenuralom támasztotta igénynek, ahogyan azoktól is
megkövetelte, akik hittel hallgatták és követték őt. Bár Jézus
egészen egyedülálló viszonyban volt az Atyával, amely min-
den más emberétől különbözik. Ez az egyedülálló léthelyzete
pontosan azon alapult, hogy feltétel nélkül minden helyzetben
alárendelte személyét az Atya uralmának. Ezt egyébként
központi üzeneteként hirdette is. 

A benne való hit és nyomdokainak követése szempont-
jából viszont fontos tudatosítanunk, hogy mint ember, nem
követelt magának Istennel azonos rangot, hanem mint Isten
„teremtménye” ugyanolyan feltétlen engedelmességgel
alávetette magát az általa hirdetett istenuralomnak, ahogyan
azt másoktól is elvárta. Teljhatalma ellenére lemondott arról,
hogy Istennel való viszonyával kapcsolatban a teremtményi
lét kereteit meghaladó méltóságot tulajdonítson magának.
Fiúsága pontosan a Fil 2,5–11-ben található önmegüresítésnek
megfelelően a kereszthalál vállalásában mutatkozik meg
legteljesebb módon. Jézus tekintélyi igénnyel lépett fel.
Méghozzá nem kevesebbel, hanem magának Istennek a tekin-
télyével. Az isteni tekintélyt azonban nem magának, saját
személyének tulajdonította, hanem egyedül Istennek.

Emberként nem voltak különleges igényei az Atyától,
sem speciális előjogai. Nem igényelte, hogy kivételezzen vele
akár az Atya, akár környezete. Hiszen akkor mi joggal mond-
hatnánk: neki könnyű volt, hiszen honnan tudhatná, hogy
milyen azoknak a sorsa, akik ezeket a kiváltságokat
nélkülözik? Ő azonban mélyen átélte bukásunkat, Istentől, az
élet forrásától elszakadt tragikus állapotunkat. Korlátok közt
zajló életünket és végességünket: halálunkat.

A teljes Krisztus-kép persze csak az Úr Jézus halála,
feltámadása, mennybe menetele után az apostolok tanítása és
a Jelenések könyve figyelembevételével áll össze. Az azonban
világos, hogy Jézus személye csakis „fölülről”, Istenből kiin-
dulva érthető meg. Jézus földi élete és története egészen nyi-
tott felfelé, a menny felé, Isten felé.

3. A Fiú egész léte ellenmozgás a világ 
feltörekvésével szemben
A Biblia beszámolója szerint a Fiú éppúgy örökkévaló,

mint az Atya. Nem úgy áll előttünk, mint aki ember volt és
azután lett Istenné, hanem úgy, mint aki Isten volt, és azután
lett emberré. Ha nem volna Isten Fia, akkor nem is válthatna
meg bennünket. Benne maga Isten jelenik meg az emberi
történelemben. Krisztusnak a megtestesülésben végbemenő
önmegüresítése – mint megállapítottuk – nem örök isten-
ségének korlátozása, hanem csupán egy sajátságos létezési és
cselekvési formája volt, amíg e földön járt.10

Ezt azért fontos tudatosítanunk, mert az inkarnáció a Fiú
megértésének egyik kulcsa. Maga Jézus is, és a teljes
Újszövetség úgy utal őrá, mint akinek különleges megbízatása
volt Istentől, egyben különleges kapcsolata volt Istennel. A
jánosi iratokban úgy jelenik meg a Fiú, mint ìïíïãåíÞò –
egyszülött, vagyis egyetlenszülött, vagy monogenh/j ui)o/j –
egyszülött Fiú (Jn 3,16.18; 1Jn 4,9), ami a LXX
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szóhasználatában egyben értékhatározó is. A Fiú ðáñÝäùêåí,
vagyis adatott (Róm 4,25; 1Kor 11,23). Gal 4,4 szerint
åîáðïóôÝëëù – elküldetett, elbocsáttatott a világba.   Jézust
tehát az Atya Isten küldte, és teljhatalommal ruházta fel.
Hatalma azonban abban állt, hogy azokat a cselekedeteket
vitte véghez, amelyekkel az Atya megbízta, azokat az igéket
mondta, amelyeket az Atya adott a szájába. Eközben nem volt
„elvágva” az Atyától magától soha, hanem mint egy hibától és
hamisságtól mentes küldött, szilárd és tartós egységben állt
vele.11 De Jézusnak ezt az Atyával való egységét nem az ember
állapítja meg saját kritériumai alapján, hanem szintén a kinyi-
latkoztatás, amit csak hitben lehet elfogadni.

Annál is inkább, mert „a világ nem látó szemekkel” látta
őt.12 Vagyis Jézus munkáját és személyét nem azért övezte
titok, mert eltitkolt volna valamit. Hiszen nyíltan szólt (Jn
18,20). A ðáññçóßá – valaminek a kimondása, nyilvánosságra
hozatala, tartózkodás nélküli nyílt beszédet jelent. De az a
szellemi környezet, amelyben megszólalt, mégsem volt vevő a
szavára, pontosabban nem arra volt vevő, amit Jézus mondott,
hiszen megvolt már a saját elképzelése, a saját programja, és
ahhoz ragaszkodott. A világosság eljött a világba. A világban
volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt, és
nem fogadta be őt (Jn 1,10). 

Ez nem egy egyszerű félreértésen alapult, vagy
véletlenszerű kisiklás volt a világ részéről. A világnak meg-
volt, és megvan ma is a maga elképzelése, a maga fogalmai, a
maga értékrendje és a maga szándéka, erőkifejtése, mozgási
iránya. Ez nem annak a tragédiának az alázatos felismerése és
elismerése, amit éppen a fentről jövő világ küldötte lett volna
képes elmagyarázni és megoldani. Jézus beszélt a világ di-
csőségéről (Jn 5,44). Meglepő, hogy egy mondaton belül
ugyanazt a szót használja az Istennel és az emberrel kapcso-
latban (itt a vallásos zsidókra alkalmazva). A äüîá – dicsőség,
fenség, nagyság, magasztosság, a héber dwObK; görög
megfelelője. A héberben első renden hatalmi súlyt jelent. Azt
a valakit illeti ez a jelző, akinek van szava. Vagyis, aki egy
adott ügyben a végső, döntő szót mondhatja ki.

Az emberrel kapcsolatban a „dicsőség” azt a törekvést
jelenti, hogy teremtmény voltát elfeledve vagy tagadva maga
akarja meghatározni és megalapozni létét. Pedig ezt az alapot
csak akkor találhatja meg, ha önmagát Istentől, a Teremtőtől
való függésben értelmezi. Innen érthető az embernek nem
csupán elidegenedése, hanem ellenséges érzése, haragja
Istennel szemben. 

4. Jézus személye és munkája krízist hozott létre 
Jézusnak a történelemben való megjelenése – éppen

azért, mert létét és szolgálatát az Atya felől értelmezte – krízist
indított el zsidó hallgatóiban, akik úgy vélték, hogy bir-
tokolják már problémáik megoldásának kulcsát a tórában, míg
mások persze a maguk elképzeléseiben. Jézus milyen felhatal-
mazás alapján szólal meg (Jn 8,37–59)? Hiszen az alap már
megvan. A különös ebben a szituációban az, hogy partnerei
nem pogányok, akik a társadalom szilárd alapjaira, a római
jogra, vagy egyéb kialakult szokásokra hivatkoztak. Ez is
tökéletesen megfelelne, hiszen mindenki tudja, milyen
elvárásnak kell ezek szerint megfelelni. A zsidók ezzel szem-
ben Ábrahámra, Mózesre és a prófétákra hivatkoztak. Úgy
vélték, hogy a törvényben az életvitelhez szükséges igazságot
bírják, sőt birtokolják. Ha pedig ez igaz, akkor az élet

kiszámíthatóvá vált. Mégpedig minden vonatkozásban, az
ember kötelezettségeit tekintve: Isten és embertársa felé,
valamint az, hogy mire számíthat, ha ezeket a
kötelezettségeket teljesíti. A tóra, úgy véltek, előírja még azt
is, hogy kiket kell szeretnie, kiket kell felebarátnak tekintenie,
és kiket nem. 

Ezzel elárulták, hogy a mennyei eredetű isteni tanítást is
lehet földivé torzítani. Ábrahám Istenre figyelt, mintegy
kinyílt Isten felé. Érteni akarta, hogy követni tudja útmu-
tatását. Akik viszont Jézus kortársaként rá hivatkoztak,
elvesztették ezt a nyitottságot. Következésképp az isteni
útmutatás követésében is összezavarodtak. Jézus nem vitatja
az „alapot”, hiszen Ábrahám műve folytatásának állítja
önmagát (Jn 8,56), hanem rámutat a torzítás perverz jellegére:
„gyűlöltök engem”. Itt tehát megjelenik az emberi alapvetés
mellett, vagy még pontosabban azzal szemben egy másik alap.
A lét (isteni) alaptörvényeinek vélt birtoklásából fakadó
gyűlölet afelé, aki ez alaptörvényekkel – noha azt állítja, hogy
rendelkezik velük – mégsem rendelkezni akar, hanem alávet-
ni magát azoknak. Itt a krízis lényege. Akkor most melyiknek
van létjogosultsága? Melyiknek van igaza? Ki dönti el és
milyen alapon?

Jézus tudatában volt annak, hogy benne a végtelen jelent
meg mint végesben. Ez azt jelenti, hogy ő az abszolút tekin-
tély, aki eldöntheti. Benne a végesben teszi ezt Isten, hiszen
benne emberré lett. De szava mégsem emberé, hanem azé az
Istené, az Atyáé, aki elküldte őt, a végtelen hatalmú Istené. Az
ember – ha józanul gondolkodik – tudatában van
végességének. Mind hatalmát, mind tudását illetően. A
végessége azonban egyben utal a végtelenségre is, de arra is,
hogy ebből ki van zárva. Abból a végtelenségből, ami pedig
teremtettségénél fogva valamiképpen hozzá is tartozik. De
pontosan Jézusnak ez a megjelenése ad esélyt az embernek,
hogy visszakerüljön eredeti állapotába. Jézustól azonban nem
az ember innen alulról jövő vágyának és szándékainak megis-
tenülésére kapott jogot, hanem éppen ellenkezőleg: ez egyedül
az isteni segítő és teljes emberi egzisztenciát gyógyító erő
kiáradásának befogadásával valósulhat meg. 

Hallgatói pedig azért „nem bírták hallgatni se” (Jn 8,43),
mert noha megértették, hogy nem a kényszerű meghu-
nyászkodás vagy a jutalomra számító sandaság alapján beszélt
Isten felé való feltétlen engedelmességéről, hanem egy sajátos
küldetés öntudata alapján. Távol állt tőle, hogy ezzel tüntetett
volna. Az is, hogy ebből az Istennel való különleges kapcso-
latból – ha létezik egyáltalán ilyen – mit lehet kicsikarni. Sőt
ennek az ellenkezőjét mutatja be: folytonosan azt keresi,
hogyan lehet az Atya akaratának minél tökéletesebben
megfelelni, méghozzá mindenáron. Akár az élete árán is.
Ahogy a rászoruló felebarát megsegítéséről is tanította: sem-
mit érte nem várván (Lk 6,35). Jézus nem az istenes élet
előnyeit szerette, hanem magát az Istent. És nem társult
azokhoz, akik az Istenhez fűződő kapcsolatukból már
kihozták a legtöbbet: egy sajátos előnyös pozíciót másokkal,
főleg a pogányokkal szemben.

Jézus felülről jött, de fölfelé sohasem spekulált, sohasem
lázadt és sohasem tüntetett vele. Ez volt a sátán veresége vele
kapcsolatban (Jn 14,30). A Fiú megjelenése és működése e
világban éppen az Atyának való alárendeltség által demonst-
rálódott. Ez Istennek a felkínált segítsége a bukott ember
számára is. Aki pontosan az Istennek való alávetettség és
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engedelmesség területén bukott meg. Most megfordulhat.
Lázadását megtagadva ugyanazt az engedelmességet vállal-
hatja, amit Jézus bemutat számára. Teremtményi, alávetettsé-
gi voltának felismerését, megtalálását és elfogadását.
Egyszóval feltétlen bizalmat Isten felé. Nem pedig tórájának
tiszteletben tartása által az embernek önmaga bebiztosítását.
Jézus tagadta az önmegváltás minden formáját. Az aszketikus
utat (lásd Qumránt) ugyanúgy, mint a vallásos liturgiait (sad-
duceusok), a vallásos nominalizmust (farizeusok), valamint a
vallásos rajongókét (zélóták).

Jézus eljövetele az embereken túl az egész
teremtettségnek az Istennel való kiengesztelődését, helyreál-
lítását szolgálta. Itt vált világossá, hogy mekkora jelentősége
van Jézus földi életének és alázatának az Atya felé. Ez az a
minta, az az „út”, amiről Jézus beszélt önmagával kapcsolat-
ban (Jn 14,6). Sőt egyedüli út az ember számára, hogy az
Istenéhez fűződő viszony helyreállása révén megtalálja a
maga helyét is a világban. 

Jézus ugyanis amikor „útnak” nevezte önmagát, az
Istentől származó bölcsességre, értelmi és erkölcsi vilá-
gosság-ra, igazságra, rendre, életminőségre, és ez által élhető
életre vezető útnak nevezte önmagát. Az ószövetségi fogal-
mak szerint ez a szó, a hr:wOT – (tóra), a törvényt jelenti, de
elsősorban „út”, életmód értelemben. Ugyanis Isten törvénye
egy bizonyos életmódot, az élet útját, az életre vezető utat
tanítja nekünk embereknek. Ez más életvitel, mint ami a
pogány és istentelen népeknél megszokott. Izrael is választás
elé került a Sínainál, amikor Isten felkínálta nekik ezt az
utat. Választhatta azt, amit Isten felkínált neki, de el is
utasíthatta (Ex 19,3–9). Szavakban vállalta is, de az arany-
borjú készítésével – az ígéret ellenére – rövid idő múltán el
is utasította (Ex 32,8).

Jézus úgy jelenik meg, mint egyetlen út, nem pedig egy
a válaszható utak közül. Senki sem mehet az Atyához, csak
őáltala. De az ember nem talál felebarátaihoz sem, sőt
önmagához sem, csupán Jézus által. Jézus azonban pontosan
azáltal példa és út, mert feltétel nélkül alávetette magát Isten
akaratának. Ebben az alávetettségében semmi lázadás, semmi
kényszer, sanda számítás vagy „önmegtagadás” nem volt.
Ebben neki öröme telt és dicsőségére vált. Ezt kínálta azok-
nak, akik ezt elfogadják tőle. 

5. A Fiú alávetettségének méltósága
Figyelemre méltó Jézus méltóságtudata. Jézus ugyan

tudatában volt, hogy teljhatalommal rendelkezik, de éppen
hogy nem saját személyét állította a középpontba, hanem
egyedül Istent. Miközben egészen bensőséges módon szólt
Istenről mint Atyáról, nem a saját dicsőségét kereste, hanem
az Atyáét. Földi élete idején megkülönböztette magát Istentől,
mivel alárendelte magát az Atyának, hogy egész törekvésével
az Atya uralmát szolgálhassa. Ezzel pedig megadta az
Atyának azt a dicsőséget, amelyet minden teremtmény köteles
megadni neki. 

Jézus tehát azért és úgy az Atya Fia, mert mindenestől
alávetette magát az Atya királyi uralmának, és nem volt más
célja, mint annak szolgálata. Ebben semmiféle kényszer vagy
számítás nem volt, hanem teljes önkéntesség, azonosulás, sőt
ez volt igazi öröme. Origenész nyomán Athanasziosz fejtette
ki, hogy ha a Fiú nem lenne Fiú, az Atya sem lehetne Atya.
Ezért az Atya soha nem is volt a Fiú nélkül.13 Az evangéli-

umokban Jézus százhetven alkalommal nevezte Atyjának
Istent. Feltűnő, hogy Istennel kapcsolatban ez a kifejezés vagy
magától Jézustól ered, vagy nála kap semmi máshoz nem
hasonlítható hangsúlyt.14

De éppen azért, mert az istenfiúság méltóság (1Jn
3,1–3), ezért válhat maga az „istenfiúság” is kelepcévé, ter-
mészetesen a bibliás ember számára. Adatik (2Pt 1,11), nem
pedig kivívandó pozíció. Az ember nem parancsolgathat
Istennek még „Jézus nevében” sem. Nem használhat olyan
hangot Isten felé, ami sérti az ő méltóságát, és emeli az
emberét. A mai kegyesség nagy kísértése a látszólagos
Krisztus-követés. Az önmegtagadás helyett a kegyes önmeg-
valósítás programja. Az Isten felé való alázat, az emberek felé
való szelídség elvetése, az ego növekedése. Ez annál visz-
szataszítóbb, ha megjelenik kifordítva mint álalázat. Jézus
szava szerint az ilyen kegyesek „a képmutatók sorsára jutnak”
(Mt 24,51), ami a legsúlyosabb ítélet. 

6. Maga a lázadás a bukás
Jézusnak ez az alávetettsége az Atya iránt felkínált élet-

mód az ember számára is, de egyben ítélet az ember önmeg-
valósítási szándéka felett. Csak annak van lehetősége
elszakadni Istentől, aki Isten képmása, tehát az embernek. De
ha elszakadt tőle, többé nincs módja kitérni véges szabad-
ságának kényszere és az ebből fakadó veszélyhelyzete elől.
Ezt érzi is, ezért állandóan szinte szorongva igyekszik túllép-
ni önmagán. Ekkor viszont egy másfajta „tóra”, egy másfajta
út áll előtte. Az nem lehetséges, hogy eltöröljük a tudatunkból
Isten sorsunkat meghatározó mindenható valóságát, és min-
den maradjon a régiben.15 

A II. vatikáni zsinat az ateizmust korunk legsúlyosabb
tényének tekintette. Már a hatvanas években így fogalmazott:
„Isten nélküli kor van születőben, amelyben a Szentírás
messze múltból felhangzó szavai elvesztették erejüket,
érthetetlenné és jelentéktelenné váltak”.16 Pedig az emberiség
történelmében az „Isten” szó az ember és világának végső
alapját és célját jelölte ki. Az emberiség történelme azt mutat-
ja, hogy egyetlen nép sem emelkedett magasabb szintre, mint
amilyen szinten istensége fogalmáról gondolkodott.17

A Duna televízióban a 2008. esztendő utolsó napjának
délutánján Vizi E. Szilveszter akadémikus azt fejtegette, hogy
a jelen gazdasági válsága elsősorban nem gazdasági, hanem
morális válság. Nem csupán hazánkban, hanem világszerte.
Az erkölcsi, az emberiességi értékek anullálódtak. A
hatalmon lévő kedvezményezetteknek nem jelent semmit a
lakosság többségét képező, munkaerejüket áruba bocsátó,
kiszolgáltatottakkal, a szegényekkel, az öregekkel, a
betegekkel való szolidaritás. A gyógyítás, az öregkorról való
előre gondoskodás, a nyugdíj stb. mára csupán árucikké vált.
Egyesek óriási vagyo-nokat halmoznak fel ezek hasznából.
És ez leképeződött a gazdaságban is. Magyarországon a
lakosság mindössze 2–3%-a elképzelhetetlenül nagy vagyon
birtokába jutott, míg a mély szegénységben élők száma eléri
a 2–3 millió főt, tehát a lakosság harmadrészét. A török idők
óta nem volt ilyen mértékű vagyoni különbség idehaza a
gazdagok és szegények között. Az anyagi javak hajszolása,
az érvényesülés legfőbb értékké történt előléptetése nem
valóságos értékekre épül. A válság jelzi: a pénz, a siker, a
győzelem, a kiemelkedés az átlagból mint bálvány, íme,
összedőlt.
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Az Istentől való elszakadás „élménye” eleinte fel-
szabadító érzéssé válhat. (Íme, az érzésekre épülő kegyesség
kudarca.) Hiszen nem jelent többé semmiféle kötöttséget a
valakihez való alkalmazkodás kényszere. Ez az Istentől,
törvénytől, erkölcstől való eloldozott „szabadság” csak akkor
válhatna valóságosan felszabadítóvá, ha elválna az ember
sorsától. De az ember teremtettségénél fogva létező
szabadsága (Istentől kapta) soha nem volt abszolút szabadság.
A mai analitikus pszichológia és társadalomtudomány
egyaránt rámutat, hogy a felelősség, a szabadság és a sors már
kora gyermekkortól össze van szőve minden emberi lényben,
méghozzá vallási és kulturális különbségektől függetlenül az
emberi történelem minden társadalmában, sőt minden
korában.18

Az ember csak annyiban szabad, hogy képes kérdéseket
feltenni magának a világ dolgaival és önmagával kapcsolat-
ban. Képes a számára adott technikai lehetőségek
kiaknázására, valamint a benne nyugvó képességek akár
művészi fokú kifejlesztésére is. Képes felfogni a logikai és
erkölcsi törvényszerűségeket, sőt késztetéseket, amelyek akár
jó akár rossz irányból érik. 

Csak annyiban szabad az ember, hogy az inger-válasz
szituációjában képes jó vagy rossz döntéseket hozni. A rossz
döntésben viszont benne van, hogy ellene mondjon önmagá-
nak, önnön létének, végső soron saját jól felfogott érdekének
is. Az ember szabadsága ugyanis véges szabadság. Sőt abban
a pillanatban, mikor tudatosul benne szabadsága, ránehezül
veszélyhelyzetének tudata is. Ez tölti el szorongással. A
létezésnek ez az elidegenült állapota nem egyedi, elszigetelt
jelenség, hanem a körülötte élőkkel közös élmény és közös
sors. Minden személyes erkölcsi döntés egyben az
egyetemes emberi lét része is. Korunknak az emberrel kap-
csolatos pesszimizmusa ide vezethető vissza. Sokan azt
vélik, hogy a pesszimizmus magyar specialitás. Pedig ha a
szellemtörténeti változásokat a 18. századtól figyelemmel
kísérjük, a francia enciklopédistáktól a német romantiku-
sokon át szinte mindenütt megtaláljuk. Vele szemben opti-
misztikus jelenségeket csak a totalitárius rendszerek
hangzatos jelszavai gerjesztettek. Persze hazug optimizmust:
a náci legyőzhetetlenség és a kommunista világjólét
hagymázas lila gőzeit.

Az Istentől való elszakadás ugyanis magával hozta a
lefelé hajló spirál minden ódiumát. Hiszen a valóság az, hogy
az Isten ellen meghozott döntésben, valamint e döntés
meghozatala után az ember azért nem marad független. „Az
igazi világosság eljött erre a világra, de az emberek inkább
szerették a sötétséget” (Jn 3,19). Sátánisztikus erők hatalmába
jut. Amiket még szerethet is. A „fényes szellők” emléke
sokaknak még mindig édesebb, mint a megtérésre hívó szó. 

Mert az Isten értékrendjének elutasításával együtt az
ember értékrendje is semmivé foszlik. Az ember ez esetben
már csak biológiai szükségletek által meghatározott lénnyé
válik, vagy a társadalmi viszonyok eredőjeként létezik. A
felvilágosult ateizmus kedélyesnek vélt világával ellentétben
napjaink Isten nélküli világát nyomasztó káoszként
érzékeljük. Nemigen látunk például derűs ateistákat. A poszt-
modernség is csupán bódító ábrándokat képes felkínálni e
világ nem kellemes realitásai elől menekülőknek. Isten távol-
léte fokozatosan az európai szellem egyre táguló sebévé
mérgesedett. Még ha a mesterséges bódítószerek hatására el is

nyeli a felejtés homálya az oly nagy örömmel várt istenhit
összeomlását. Hamarabb omlott össze a felvilágosodás
antropocentrizmusa, amely a letaszított Isten helyébe új és
ragyogó világrendet ígért, mint az Isten-hit. Ez a „szép új
világ” azonban sose jött létre.19 Ugyanis lehetetlen dolog az
erkölcsi (isteni) rend előnyeit és az erkölcsi rendtől elszakadt
szabadság „előnyeit” összeegyeztetni.

Az Istentől elszakadó ember azonban – mint említettük
– szellemileg nem légüres térbe kerül, hanem egy sajátos lel-
kiség veszi körül. Szent Ágoston szerint az ember sátáni su-
gallatra veszi semmibe a természet és a természet
Teremtőjének rendjét, mégpedig annak a célnak elérésére,
hogy saját énjét helyezze a középpontba, és ennek szolgálatá-
ba eszközként vegyen igénybe minden rendelkezésére álló
lehetőséget. Ha kell, a másik embert, sőt magát Istent is. Ezzel
Isten helyzetébe emeli önmagát. Ezeknek az istenellenes
erőknek a feje a sátán (Róm 16,20; 1Kor 5,5). Ennek a
világkorszaknak az „istene” (2Kor 4,4).

A rossz azonban csak ritkán mutatkozik meg pusztító
erejének teljes súlyával. Ez könnyen ahhoz a félreértéshez
vezet, hogy a rossz csak mellékes jelensége világunknak.
Korunkban már csak egy bizonytalanul lebegő bűnfogalmunk
van egy eltompult vagy elaltatott bűntudat felett. Friedrich
Nietzschének és Sigmund Freudnak az erkölccsel kapcsolatos
különböző pontból elinduló, de ugyanarra a pontra irányuló
romboló hatása maradandó nyomokat hagyott a fehér faj
kultúrájában. A keresztyén bűntudatot az emberi képességek
gyengítésének vagy egyszerűen neurózisnak nyilvánították. A
bűn szó nem csupán marginalizálódott mai környezetünkben,
hanem súlytalanná is vált. Pál tanítása szerint a törvény
hatására a bűn „feléled” (Róm 7,7–11), vagyis problémává
válik, de a bűn már ezt megelőzőleg is létezik.

7. Jézus az Atya akaratából ember
A Fiú eljövetelével és az elküldött Szentlélek munkája

nyomán az ember számára a krízis azért köszöntött be, mert
egyfelől lelepleződik az ember elmismásolt tragikomikus
állapota (Jn 16,8). Másrészt felkínálkozik egy lehetőség: visz-
szakerülhet Isten közelébe, ami az embernek természetes
helye és állapota. Aszerint válnak szét a lehetőségek, hogy az
emberek miként viszonyulnak ahhoz, amit Jézus hozott. A
krízis reakciót indukál. Abban, amit Jézus kínál, nincs sem-
legesség. 

Jézus az Atya akaratából, de szabad elhatározásából vál-
lalta az emberi sorsot. Azt a sorsot, amelynek része az ember
bukása, az ember elidegenedése Istentől, ennek következtében
az emberi élet korlátozottsága, töredékessége, végső soron a
végessége, a halála is. Élete és halála nem látszatélet és látszat-
halál volt, hanem valóságos élet és valóságos halál. Miközben
teljes isteni hatalommal és tekintéllyel rendelkezett, az Úr Jézus
teljesen emberré lett. Ennek az egzisztenciális, pszichológiai és
szomatikus valósága számunkra rejtély, és az is marad. 

De ha az Atya akarata szerint az örökkévaló Fiú időben
emberré lett, nem a szalon- vagy szuperemberi sorsot választot-
ta, hanem az emberi sorsot, méghozzá az emberi sors minden
tragédiájával és hiányosságával együtt. Nem kitörni próbált az
emberlétből, hanem felülről, a mennyei világból jött emberek
közé embernek (Jn 3,31). Hogy ami az embernek lehetetlen,
felemelje őt abba a magasságba, ahonnan az ember kiesett.
Jézus léte és működése tehát nem ebből a mi világunkból indul
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ki és érkezik meg Istenhez, hanem megfordítva, Istentől érkezik
meg ebbe a mi véges, bajokkal, bűnökkel küszködő világunkba,
hogy visszasegítsen minket Istenhez.

A halál, legyen bármilyen gazdag egy ember élete, visz-
szaveti őt saját végességére. Az ember bukása a halálában
mutatkozik meg legteljesebben, legvalóságosabban,
legkézzelfoghatóbb módon, egyben a legdrasztikusabban. A
halál elsősorban azt jelzi, hogy Isten az ember
öntörvényűségére, a bűnére negatív módon válaszolt. A bűnt
mint az emberi létezés alapszituációját lehet bagatellizálni,
kiiktatni a tudatból, tagadni létét, társadalmi szükség-
szerűségként, szociológiai jelenségként feltüntetni stb. Egyet
nem lehet, következményeként a halált elkerülni. 

Itt visszakanyarodunk a két egymással ellentétes
történelmi erők egyikének tragédiájához. Az ember részéről a
lét korlátainak áttörésére irányuló erőfeszítések végső soron
szükségszerűen mindig kudarcra vannak ítélve. 

A bűneset óta az emberiség történelmében az Istentől
való elidegenedettség állapota van jelen. Az, ami korábban
összetartozott, szétvált. K. Marx helyesen látta meg, hogy az
ember elidegenedett az őt körülvevő valóságtól, de a problé-
ma általánosabb, mint ahogy azt ő pusztán materiális és tár-
sadalmi szinten képzelte. Az ember felfelé akart törni, átlépte
az Isten által neki adott és őt védő korlátokat. Maga döntött jó
és rossz dolgában. Felülbírálta Isten egyenes tiltó parancsát.
Felül akarta múlni lehetőségeit. Alulról felfelé törve feszegette
és feszegeti ma is létének korlátait.

Ennek következtében kiesett valahonnan, ahol pedig
korábban volt. Az ottlét emléke megmaradt benne (az Éden
emléke). A jóról, igazról, veszély nélküliségről (lásd az ősi
kultúrák kerítetlen városokról szóló legendái), otthonosságról
való kép mélyen él minden ember lelkében. Azonban az
ember, amikor elszakadt Istentől, egyben elidegenedett
létének alapjától is. A kizsákmányolás, az elnyomás, a
betegség, a szorongás, az üldözés, az üldöztetés, a kitaszí-
tottság, a hajléktalanság, az egymás elleni vétkek, a különböző
szenvedés egyáltalán nem tisztán filozófiai vagy éppen teoló-
giai fogalmak, hanem ennek a feltörekvésnek az „eredménye”.
A sátán azt ígérte, hogy az ember olyanná lesz, mint az Isten,
ezzel szemben az ember majdnem olyanná vált, mint az ördög.
Az ember szabadsága ugyanis nem abszolút, hanem
elsősorban Istenhez, de embertársához, sőt a természet rend-
jéhez is kötött szabadság. Ha a szabadság kiharcolása
érdekében átlépi azt a határvonalat, amelyben szabadsága
mozoghat, az ember sebezhetővé válik, sőt megsebesül. Ez az
ősi bűn ugyanolyan mértékben bűn azóta is. 

Az ember legfeljebb csak csökkentheti a rossz erejét. A
rossz kiiktatására történő erőfeszítések minden esetben
erőszakba és totalitarizmusba fúltak, amik megint csak a rossz
megnyilvánulásai.20 A világméretű mozgalmak kísértése csak
annyi, hogy azt az érzetet keltik, mintha levennék az egyén
válláról a felelősséget. De amikor a teológia az ember
gyengeségének, végességének, szenvedésének a kérdéséről
beszél, nem az emberi lét peremdimenziójáról, hanem
mélységéről beszél. 

Paul Tillich szerint az elidegenedés úgy jelenik meg,
mint hitetlenség, mint az ember lázadása emberlétében korlá-
tozott lehetőségeivel szemben. Lázadás sorsa ellen, ami egy-
ben lázadás Isten ellen is. Az elidegenedés megjelenik mint
érzékiség, hiszen betakargatottságra, melegségre vágyik az

ember, de elutasítja annak Isten által meghatározott keretét, a
házasságot, a családot, a szentek közösségét. Ennek
következtében jogos vágy az érzékiség perverzitásává válik.
Ezenkívül az elidegenedés megjelenik mint énvesztés, tény és
tett, szabadság és sors elkülönülése, dinamika és forma
elkülönülése, egyéniesülés és részesedés különválása, élet-
éhség, szenvedély és magány, kétely, szorongás, értelmetlen-
ség érzése, kétségbeesés, öngyilkosság, a halál és a kárhozat,
Isten haragjának előérzete.21 A halál tehát visszaveti a bűnös
embert saját végességére.

8. A testet öltés: Isten közösségvállalása 
a bukott emberrel
A fogantatásról és az Üdvözítő születéséről, az inkarná-

cióról szóló hír a Bibliában nem biológiai, vagy ahogy
Pannenberg merészen fogalmazza: nem „nőgyógyászati”
probléma,22 hanem históriai, hamartiológiai és szótériológiai.
Arra kíván magyarázatot adni, hogy Jézust miért hívják Isten
Fiának. Vagyis valóságos történeti személyről szóló híradás
ez, ami az ember bukásával és megmenthetőségével kapcso-
latos. A kinyilatkoztatás nem törődik (az egyébként is tisztáta-
lan) kíváncsiságunkkal. Annál inkább a bűneinkkel (ha már
vannak), és a bűnből és a bűn következményéből való
szabadulásunkkal. 

A világ teremtése az isteni lényegnek nem olyan belső
szükségszerűsége, amely Istent a teremtés létrehozására
kényszerítette volna. A teremtés Isten szabad aktusa. A teremt-
mények önállósága mindenestől összhangban van a Teremtő
akaratával. Ebből az a látszat ébredhet, hogy a teremtett világ
mozgásai olyan autonóm módon működnek, hogy annak fenn-
tartásához, mondhatnánk rendben tartásához Isten jelenléte
egyáltalán már nem is szükséges. Csakhogy az Istentől való
önállósulás egyfelől egyáltalán nem szükségszerű, másfelől
megvannak a fent vázolt elkerülhetetlen következményei. 

Az ember nem rendelkezik sem eredete, sem jövője
fölött. Isten viszont a tőle elfordult teremtménynek is Ura
maradt. Ennek többféle megnyilvánulása állandósult a
történelem folyamán, méghozzá folyamatosan. Azzal, hogy
szerető gondoskodásával a létezést biztosítja mindenkinek:
„felhozza napját jókra, gonoszokra egyaránt, esőt ad mind az
igaznak, mind a hamisnak” (Mt 5,45). Azzal, hogy felsejlik az
ítélet, amely elkerülhetetlenül lesújt a tőle függetlenné
válókra, akik vele ellenséges viszonyba kerültek (Zsid 10,27).
Azzal, hogy Isten nemcsak kegyelmet kínál, hanem áldozatot
is vállal az emberrel való kapcsolatának helyreállítása
érdekében. De a bűn ellenére maga az alapszituáció: a viszony
megmaradt, mert az eltéphetetlen. Isten miatt. Az ember fel-
mondhat Istennek, de ez nem változtat azon, hogy végül mégis
tőle függ. A bűnösök Isten igazságossága miatt vannak kiszol-
gáltatva tetteik következményének. Annak a döntésüknek,
hogy elfordultak Istentől. Isten azzal segít az embernek, hogy
utat nyit az üdvösségre, az ember visszatalálhat Istenhez, ez
esetben részesévé válik magának Istennek a jövőjében. Ez a
lehetőség egyedül Krisztusban adatott. Egyedül abban az
Istennek alárendelt, Istentől függő formában, ami a Fiú
életében megmutatkozott.

Már nem lehet úgy tekinteni Istenre, mintha a Fiú még
nem jött volna el a világra. Azzal, hogy az Atya elküldte a Fiút a
világba, önmagát úgy határozta meg, mint aki távol van e
világtól, egyedül a Fiú által van jelen ebben a világban. Az
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Atyával, vagyis az Istennel való kapcsolatban a Fiú megkerül-
hetetlen. A Fiú, mivel közösséget vállalt az emberekkel,
közösséget vállalt sorsunkkal is. Ez – mint említettük – a
kereszten mutatkozik meg legvalóságosabban. A Fiú elszenvedte
a bűnösök sorsát. A bűnösök ki vannak szolgáltatva a halálnak.
Isten ítélete lesújt a bűnre. Jézus azonban már elszenvedte a
bűnök büntetését. Halála által Jézus legyőzte a halálnak az
Istentől és az örök élettől elválasztó hatalmát. Amikor a Fiú
elszenvedte az ítéletet, egyidejűleg utat nyitott a bűntelenségre,
a bűntől való szabadulásra. Ez azokra nézve igaz, akik hit által
még a halálban is közösségben maradnak vele.

De a közösség abszolút alanya, megteremtője maga Isten,
Jézus, az Isten Fia által. Jézus az Atya akarata szerint, a maga
örök szándékából vállalta ezt a Megváltó szerepet. Az ember is
csak szabad akaratból léphet közösségre Istennel. Hívás
elhangzik Isten részéről, de abszolút mértékű kényszerítés
nincs. A hívás elfogadása azonban egyben az Istennek
alávetettség elfogadását is jelenti. Feladását mindenféle mani-
pulációnak, amely üzletelni akar a Mindenhatóval. Ennyit adok,
mennyit kapok? Ebben az esetben az istenfélelem puszta
eszközzé válna az ember önérvényesítése érdekében. Annak
eszközévé, hogy az ember megmentse önmagát, kiteljesítse a
maga életét, végbevigye a maga elképzelését. Ezek az alulról
felfelé törekvés, az önüdvözítés kegyes, de járhatatlan útjai. Ha
tömeges méretekben jelentkeznek, mint az úgynevezett
„ébredési mozgalmaknak” csupán az érzelmekre alapozódó fals
religiói jelennek meg. De bármit is kényszerít valaki önmaga
vagy mások lelki életére, az mindig mesterséges, csinált ízű
marad, csupán büszkeséget vagy szorongást, fanatizmust és
kegyeskedő cselekmények túlburjánzását hozza magával.23

Ha Jézus a halál elől – ami minden ember sorsa – kitért
volna, mert azonos hatalma és rangja volt az Atyáéval, éppen
akkor vétett volna Isten ellen, és lett volna lázadó, mint min-
den ember. „Aki meg akarja tartani életét, elveszti azt, és aki
elveszti, az menti meg” (Mk 8,35). Ez magára Jézusra is igaz
volt. Jézus nem lehetett úgy Isten Fia, hogy véges léte
folytonosságban fennálljon. Létezése folyamán egyetlen
létező sem lehet végtelen.24 Teremtmény lévén az ember ter-
mészete szerint Istentől, a Teremtőtől függ. Ez földi életét te-
kintve a Fiúval kapcsolatosan is így volt. Az ember rendel-

tetését saját véges erejéből nem képes elérni. Ez ellen vagy
lázad, és megpróbál korlátozottságából kitörni, ezt teheti val-
lástalanul is, kegyesen is, vagy nincs más választása, mint
követi a Fiút.

Mivel az ember úgy van teremtve, hogy megkülön-
böztesse magát minden más létezőtől, még magától Istentől is,
ezt a függetlenséget vagy abszolutizálni próbálja, és akkor
akarva-akaratlan Isten helyére tör, vagy módjában áll elfogad-
ni az Istentől való függő viszonyt, éppúgy, mint ahogy a Fiú
függött az Atyától. Ahogy a Fiú csak önmegkülönböztetése
révén volt egységben az Atyával, méghozzá minden kényszer
nélkül, úgy az ember is mint teremtmény csak így lehet
közösségben Istennel. Ez esetben viszont benne is megtestesül
az örök Fiú. Ez pedig csak alázatban, engedelmességben és
emberi természetünk végességében valósulhat meg. Sorsunk
Isten kezéből történő elfogadásában. Csak a végességét elfo-
gadó embert emeli Isten a végesség fölé.

Jézus földi története során maga is részesedett az emberi
létformához kötődő korlátokban, a szükségben, a szenvedés-
ben, a végességben és a halálban. Mint mondtuk, az Atya
Isten távolléte a Fiú Istentől a kereszt eseményében volt a
legteljesebb. Ahogy a bűnösök is ki vannak szolgáltatva a
halálnak, mert elfordultak Istentől. A Fiú a halálban sem for-
dult el az Atyától, hanem bízott benne. Ezért a feltámadás és a
Fiú igazolása teljes mértékben az Atya műve kellett hogy
legyen: „ajándékozott neki oly nevet, amely minden név felett
való, hogy a Krisztus nevére meghajoljon minden térd, és min-
den nyelv vallja, hogy Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére”
(Fil 2,9–11). 

Az Atya jobbján felmagasztalt Fiú természetesen más
módon van jelen Isten királyi uralmában, mint a földön élő
Jézus. De mégis egy és ugyanazon személyről van szó. A
Jelenések könyvében a királyi korona és a sebek együtt van-
nak jelen mint a Fiú uralmának méltóságjelzői. A kereszten
Jézus a maga valóságában halt meg, nem csupán mint emberi
személyiség. Ez is titok előttünk. De önmegüresítése azt jelen-
tette, hogy önmagának semmit sem kívánt, hanem mindent az
Atya dicsőségére cselekedett, és az Atya uralmának az
eljövetelét szolgálta. Karl Barth mutatott rá arra, hogy Isten
szabadságához hozzátartozik, hogy transzcendenciájánál és
fenségénél fogva mind magas, mind alacsony, mind gazdag,
mind szegény sorsban egyaránt Isten lehet és Istenként cse-
lekedhet.25 Jézus Krisztus mint az új Ádám az első Ádámmal
ellentétben nem ragadta magához „zsákmányként” Istenhez
való hasonlóságát, hanem engedelmes volt halálig, mégpedig
a keresztfa haláláig. 

9. A két egymással ellentétes mozgás kioltja egymást
A Názáreti Jézus emberi-történelmi valósága csak annak

fényében érthető meg, hogy Jézus Istentől ered. Az elsőbbség
az örök Fiút illeti meg, aki a Názáreti Jézusban az idők tel-
jességében megtestesülve emberré lett. Aki Jézus történetét
Isten tetteként ismeri, az az Úr tettének, áldozatának,
kereszthalálának, feltámadásának, megdicsőülésének, a világ
kiengesztelésének megalapozódását egyedül Istenben keresse!
Ez az út nem alulról felfelé, hanem felülről lefelé vezet. Nem
az embertől Istenig, hanem Istentől az emberig. Alulról felfelé
tekintve magának az embernek a sorsa, kínlódása, kudarca, de
sikerei sem érthetőek, és főként nem vezetnek csak önma-
gunkhoz, esetleg valamiféle bálványhoz vagy egyenesen a
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semmibe. Ma olyan dolgok kínálják magukat bálványként,
amelyekkel az ember úgy véli, hogy áttörheti létének korlátait:
a tudomány, a hatalom, a gazdagság, a rendelkezés, ha kell,
még egymás vagy Isten fölött is. Az eredménye évezredek óta
mutatkozó kudarcok sorozata. A segítség, mégpedig ahhoz,
hogy a szó Istentől meghatározott értelmében emberré
váljunk, egyedül Istentől jön.

Azáltal, hogy a Fiúban Isten királyi uralma megvalósult,
és kiengesztelődést szerzett Isten és emberek között, Isten
szándéka más emberek számára is jelenvalóvá, elérhetővé,
megragadhatóvá, új életünket megtöltő tartalommá válhat. Isten
királyi uralmának elfogadása nélkül persze nem jöhet létre a
kiengesztelődés sem. A Fiú által Isten jövője már jelen van e
világban. Az új élet reménye a halottak közül való feltámadás. 

Az istenuralom eszkatologikus jövője a Szentlélek
munkája által már tartósan jelen van a világon, és igényt
támaszt minden ember felé. Hogy Isten Uralma a Fiú által kiter-
jedjen az emberek között, ahhoz szükség van a Lélekre, aki di-
csőíti a Fiút (Jn 16,14). Ez  is minden alulról jövő megistenülés
ítélete. Az emberi sors a maga végességével egyetemben Isten
kezében van. A feltámadás, a felmagasztalás, a beteljesedés, a
részesedés Isten jövőjéből egyedül Isten kezében van. Nem
kaparintható meg innen alulról, hanem fentről adatik. Ez az
alulról jövő lázadó útkeresés és a Fiú és a Lélek útja egymással
ellentétes, nem keveredik és nem keverhető.

Isten kezéből elfogadható a sors, sőt maga a halál is mint
a földi élet lezárása. Ami így már nem bukás, hanem ha-
zaérkezés az örökkévalóságba, Isten által adott megdicsőülés,
ami azonban egyedül Istent dicsőíti. Nem olvasunk egyetlen
mondatot sem a Bibliában arról, hogy a mennyben embereket
dicsőítenének. A dicsőség egyedül Istent illeti meg. 

Az ember részéről viszont a legnormálisabb döntés: ha
már most, földi életünkben elismerjük Istent mint Teremtőt, és
engedjük, hogy ő határozzon meg bennünket. A világ azáltal,
hogy föllázadt Istennel szemben, önállósította magát a
Teremtővel szemben, és megkísérli – mivel azt képzeli, hogy
képes rá, hogy lehetséges ez az önállóság. Ennek
következménye az, hogy egy hazugságban él. Az igazság
főleg Jánosnál az Isten igazságát, sőt valóságát jelenti. Mivel
ő a Teremtő, ő az egyetlen valóság. Minden létező csak tőle
függ. Még akkor is, ha ennek tagadásában él. Ezzel szemben
a Názáreti élete radikális függő viszony, alávetettség,
engedelmesség Istennek mint Atyának.

Az Atya és a Fiú kölcsönösen ismerik egymást. Jézus
életében, tanításában, példájában és egész életművében,
beleértve „teremtményi voltának”, sőt halálának elfo-
gadásában is, megjelent az Isten mint Atya. Jézus ugyana-
zokkal a jogokkal rendelkezik, mint Isten. Neki magának is
önmagában van élete (Jn 5,26). Az Atya felhatalmazta arra,
hogy ítéletet tartson, így ugyanúgy feltámasztja a halottakat,
mint az Atya, és életre kelti azokat, akiket akar. Ugyanazt a
tiszteletet igényelheti, ami Istent megilleti (Jn 5,24–30). 

Mégsem azért szállt le a mennyből, hogy a maga
akaratát tegye, hanem annak akaratát, aki elküldte őt (Jn 6,38).
És akkor mi? Olyan nehéz vagy lehetetlen volna nekünk
embereknek engedelmes és alázatos módon alávetni
magunkat Isten akaratának, ha ezt Jézus mint isteni személy
megtette? Vajon ez rangon aluli? Vagy éppen ez ad rangot
nekünk is. Hogy szabad akaratból, mint akik tisztában
vagyunk személyiségünk különállásával Istentől, és tisztában

vagyunk saját korlátainkkal, nem törünk isteni rangra, hanem
a Teremtő kezéből fogadjuk el teremtményi voltunkat. 

Mert a földi élet, a bűnbocsánat, a megváltás és az örök
élet egyaránt Isten műve és ajándéka. Azok, akik ebben a
világban Istenre ügyet sem vetve próbálják megalapozni
életüket és jövőjüket, el fogják veszíteni azt. Akik pedig
életüket az Isten királyi uralmára minden fenntartás nélkül
odaáldozzák, azok végül el fogják nyerni az életet (Mk 8,35). 
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