
kennyé. Mi vel nem zárta be önmagát önzésébe. nem akart csak magának éln i
és önmaga megtartását nem helyezte mindenek fölé. hanem engedte. hogy
megnyi ssák, hogy eltávolodjon magátó l és másokért éljen - azért ér önmagán
túl a végtelenbe - mindörök re. Igya megnyitott oldal új emberség , új Adám
szimboluma lesz, Krisztusé, aki ember lett a többi emberért. Talán ebból ki
indulva megértjük a hit legmélyebb mondanivalóját Kris ztusról. olyképpen ,
hogy ebbő l egyúttal é rthe t ő lesz számunkra a Megfeszített közvetlen meg
bízása is. A hit azt mondja Krisztusról, hogy két természetben egy személy .
A dogma görög szövege helyesebben és jobban mondja, hogy csak egy . Hy
postasls" , csak egy személyi egység . Ezt a történelem folyamán sokszor
félreértették , azt .híve. Jézus emberségéből hiányzik valami ; hogy egészen
lst en lehessen, csak kevésbé lehet ember. Pedig az ellenkezője az igaz:
Jézus az igazi. a mértékadó ember. aki felé egész emberségünknek törekednie
kell, hogy teljességét elérje . Krisztus éppen abban igazi ember. hogy ember 
sége nem . Hypostasts" . nem önmagában-álló . Mert az . önmaq ában-állnl-tudés"
kisebb mint az . önrnaqában-éllnl-nern-tud ás" és . nem-akaras" . az önmagától
való távolodás a többiek felé. az Atyától elindul va. Jézus maga az .önmagától
val ó-t ávolod ás" az Atya és az emberek felé . t s éppen , mivel az önmaga köré
vont gyürü nála radikálisan sz éttö rt, ezért lsten Fia és Emberfia egyben. t ppen
miv el egészen másokért van, egészen önmaga - az igazi emberség eszménye.
Kereszténnyé lenni azt je lenti : emberré lenn i, egészen az igazi emberséglg.
ami a másokért és az Istentói való létet jelenti, A Megfeszitett megnyitott
oldala, az új Adám halálos sebe az emberek igaz emberségének kiin dulópont
ja: felt ekint enek arra, akit keresztül azúrtak.

Wei ssmahr Béla

KERESZT I!S MEGVÁLTÁS

Hitünk központi tétele, hogy a bűnből való megigazulást Krisztus
kereszthalála szerezte meg nekünk. Ha ezt a szót halljuk .,megváltás",
önkéntelenül is elsősorban a mi Urunkra Jézus Krisztusra gondolunk.

Ha azonban szent Pál leveleiben utánanézünk, mit is jelent a meg
váltás, akkor talán meglepődve vesszük ész re, hogy az apostol szerint
megváltásunk Is tennek , po ntosabban az Atyának m üve, cl az, aki "örök
szándéka sze rint" (Ef 3, 14), "a világ teremtése előtt kiválasztott mín
ket, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte" (Ef 1,4). - És amint
az Atyától származik a megvál tás terve, úgy tőle indul ki a megváltás
végrehajtása is . "Amire ugyanis a törvény ké ptelen volt, azt Isten haj
totta végre. Tu lajdon Fiát küldte el a bűn miatt a bűnös testhez hason
ló alakban, hogy elítélje a testben lévő bűnt" (Róm 8,3>' A második
korintusi levél 5. fejezetében pedig ez áll: "Mindaz aki Krisztusban van,
új teremtmény. A régi tovatűnt, lám va lami új valósult meg. Mindez
Istentől ered, akit Krisztus kiengesztel t irántunk . . . Isten ugyanis
Krisztusban kiengesztelődött a világgal s nem számítja be bűneinket .. .
cl a bűn hordozójává tette ér tünk azt , aki bűnt nem ismert, hogy általa
Isten igazságának részesei legyünk" (2 Kor 5, 17·21).

A megvál tás inditóoka az Atya isten irgalmas szeretete irántunk:
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ezér t küldte Fiát, aki által megvalósitotta a megváltás müvét. A meg
vált ás műve Isten igazságosságának kinyilvánitását jelenti. - A római
levél 3. fejezetében olvassuk ezeket a szavakat, ahol szent Pál röviden
öss:zefoglal ja a megváltásra vonatkozó gondolatait: ,,Mindnyájan v ét
keztek ugyanis és nélkülözik Isten dicsőségét. Kegyelme jóvoltából
azonban ingyen tö r ténik megigazulásunk Jézus Krisztus által. öt adta
oda az Isten véres engesztelő áldozatu! a h it ál tal, hogy kimutassa igaz
ságosságát. Isteni türelmében ugyanis b üntetlenül hagyta a korábban
elkövetett vét ke ket, hogy kimutassa igazságosságát a mostani időben.

Igy bizonyul igazságosnak ő maga és teszi megigazulttá a Jézusban
hivőt (Róm 3, 24-26). Mit jelent ebben a szövegben az "Isten igazságo s
sága" ? Néh a úgy ér telmezik ezt, mintha it t az Istennek bUntető, jó
vátételül vére s engesztelő áldozatot követelő igazságosságáról lenne
sz ö, arról, hogy Isten levezeti a haragj át azáltal, hogy az emberiség
bűnéért bünteti az ártatlan Krisztust . - Ez azonban téves magyarázat.
Az Isten igazságossága nem a büntető igazságosságot jelenti, hanem
az Atyának azt a belső tulajdonságát, tulaj donké ppen könyörületét ,
amelynek éppen a következménye a megváltás műve, mely a bűnöst

megigazulttá teszi. A Fiú küldésével kapcsolatban soha sincs szó az
Isten haragjáról, hanem: kö nyörületes szeretetéről. "Isten azonban
azzal bizon yítja irántunk való sze re teté t , ho gy amikor még bűnösök

voltunk, Krisztus meghalt értünk" (Róm 5, 8) . - Mindez azonban Iel
vet egy komoly prob lémát.

l.

Miért van az, hogy Isten a világ iránti sze reteté t éppen Fiának
halála ál tal mutatja meg? "úgy szerette Isten a vllágot, hogy egysz tilöt t
Fiát adta érte .. . " (J n 3,16) , mondta Krisztus Nikodémusnak. Miért
van ez igy? Miér t van az, hogy a kereszt, a szenvedés nyilvánítja ki az
isten i szetetet ti tkát? - E rre ne m könny ű válaszolni , de valamit azért
tudunk róla m ondani.

Mindenekelőtt tisztáznunk ke ll néhány fogalmat . Ha Krisztus hal á
Iának, szenve désének nagyságá t akarják hangsúlyozni, akkor szokták
azt mondani, hogy végeredményben Krisztus megválthatta volna a v í
lágot egy csepp vére on tásával , egy t érdhajtással. amellyel kifejezi
Atyja iránti hó do latát . Az ilyen dolgok szépen hangzanak, és van is
bennük val ami igazság, mert mintegy képszerűen elénk álli t ják azt a
tényt , hogy a megvált ás úgy, ahogy megt ört ént. a felülmulhatatlan
kegyelem m üve. Ennek ellenére az ilyen me gfontolások csak példálód·
zások. Hogy megértsük a kereszt titkát, meg kell gondolnunk, ho gy m ít
is jelent a bűn . Csak, ha megér tjük , mit jelent a bűn és melyek a követ
kezményei, csak akkor értjük meg, hogy bizonyos ér telemben véve az
Isten sem váltha tta meg másképp az ember t , mint Fiának a végsőkig

való kiUresedése, kereszthalála ált a l. Krisztus kereszthalálára szükség

14



volt. Ez a szentír ás tanítása. "Hát nem ezeket kell ett elszenvednie a
Messiás nak, ho gy bemehessen dicsőségébe" - mondja a feltámadt Úr
az Emmausz felé igyekvő tanitványoknak (Lk 24,26). Kétségtelenül úgy
volt szükség Krisztus kereszthal ál ára. hogy ez a szüks égszerűs ég az
isteni döntés szabadságában gyökerezik. De ha Isten megteremtette az
embert, úgy ahogy megteremtette és nem másként; ha az Isten megen
ged te a bűnt - nem okozta, hanem megengedte - ; akkor úgy tűnik,

hogy az Istennek sem volt más útja, mint amit választo tt . Másképp is
tehette volna az Isten, de akkor mindent másképp kellett volna tennie.

A teremtő Úri sten ugyanis amikor megalkotta a világot, akkor l étre
hozot t valamit, aminek önállóságot , sőt a legmagasabbfokú te remt
ményben. az emberben valódi szabadsá got , önrendelkező képességet
adott. Az Isten által teremtett világ teljesen füg g az Istentől és mégis ,
vagy in kább pontosan ezért önálló te vékenységgel rendelkezik . - Ez
még csak a teremtés míszt éríuma, de az embe r beleszédül már ebbe is .

Az Isten te remtményei nem élettelen víaszb ábuk, hanem az Isten
valóban szabad teremtményt teremtett, létrehozott valamit , ami még
vele szemben is önálló lehet . Emberi értelmünket fölülmúlja az, hogyan
lehetséges teremtett szabadság, de el kell fogadnunk mind a két igaz
ságot együtt, mert a tényekkel szemben nincs helye az érvelésnek. Az
ember teremtett létező, vagyis teljesen, minden porcikájában függ az
Istentől, és az ember egyszersmind szabad. vagyis képes ön állóan cse
lekedni, képes szabadon dönteni, még a teremtő Isten ellen is . Az em
ber te remtményi voltának ez a legnagyobb kiválósága hozta magával
a bűn lehetőséget. De az Isten nem hoz ta létre a bűnt; a tényleges
bűnért nem Istent terheli a felelősség .

A teremtményi szabadság rendeltetése persze az, ho gy kö vesse Is ten
akaratát. De a teremtmény eltérhet Isten aka ra tától. ~s a bűn nem
maradt pusztán lehetőség, hanem megtör t ént. Az ember az Isten ellen
választott. Ez által elindult a tö rténelemben egy bűnfolyam, amely az
egész emberiséget hatalmában tartja. A bűn létrehozta belső követ 
kezményeit, a bűnből kinőtt a szenvedés és a halál. Bűn nélkül is let t
volna biológiai növekedés. A biológiai növ ekedésben vann ak zökkenők

ugyan, de ezek nem lettek volna az ember belsej ét marcangoló szen
vedéssé; és a halál, amely meglett volna mint az élet biológiai befeje
zése, nem lett volna a kiüresedésnek teljes megtapasztalása. A bűn. az
Istentől való elfordulás létrehozta két belső következményét , a szen
vedést és a halált. Ez az ember állapo ta. Am a b űn nemcsak a szen
vedés t és a halált hozta létre, hanem ezáltal az ember képtelenné tette
önmagát. hogy eljusson az Istenhez. Az ember a b űn által elfordult az
Istentől és mivel az Isten nem képes nem utáini a b űnt, azért az Isten
is elfordult tőle. ~s ennek is vannak következményei. Ahhoz, hogy a
bűnös vissza tudjon fordulni az Istenhez, először meg kellen e látnia
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Istenben a szerető atyát, el kellene hagynia a bűnös ragaszkodást, az
önhatalmú kevélységet; de amig a bűnhöz ragaszkodik, nem tudja
Istenben a szeret ö atyát látni, mert az Isten nem szereti a bűnt. A bűn

létrehozta a szenvedést és a halált. A szenvedés és a halál az embert
a kétségbeesésbe kergeti és ilyen állapotban nem tudja látni az Isten
szerete tét , viszont, hogy megtérjen, ahhoz valahogyan látnia kellene,
hogy az Isten szereti őt. - Ez tehát az az ördögi k ör, melyből a bűnös

ember a saját erejéből kiszabadulni nem tud. Az ember megváltásra
szorul, de magát me gváltani nem tudja.

2.

A megváltás a szentírás tanúbizonysága szerint nem jelenti a meg
sértett isteni fölség kiengesztelését, akinek az önérzetén csorba esett,
mivel az ember fellázadt ellene, és aki addig nem hajlandó az embernek
megbocsájtaní, amig bosszúját valahogy le nem vezeti. Nem arról van
tehát szö, hogy az Isten Krisztust bUntetné az emberek bűnéért. Ezt II

felfogást nem találjuk meg a szentírásban. Az isteni igazságosság is a
szeretet m üve szent Pál szerint. A megváltás azt jelenti, hogy az Isten
képessé teszi az embert, hogy visszaforduljon a bűntől. A megváltás az,
hogy az Is ten Krisztus által megnyitja azt a lezártságot, amibe az ern
ber magát bezárta. Az ember képtelenné tette magát a bűn által, hogy
eljusson az Istenhez. A megváltás pedig abban áll, hogy az Isten vala
milyen formában képessé teszi az embert, hogy visszatérjen hozzá, sőt

nemcsak képessé teszi, hanem valóban vissza is vezeti magához. De
hogyan? Még a mindenható Úris ten sem képes megváltani az embert,
vagyis kiszabadítani a bűnösség állapotából, és még a mindenható
Úristen sem képes a bűn következményeit eltörölni anélkül, hogy az
ember meg ne b ánna a b ün ét. Vagyis szükség van arra, hogy az ember
maga, szabadon elhagyja a bűnt, felismerje, hogy a java az Isten és
visszaforduljon hozzá. De hog yan lehetséges mindez? Az Isten nem
teheti azt meg - mint mi emberek azt oly könnyen elképzeljük, 
hogy úgy vált meg, hogy a bűnt, a szenvedést és a halált egyszeruen
eltö rli. Kezdje az Isten azzal - mondanánk - hogy eltörli a szenve
dést és a halált, akkor majd megszünik a bűn. Nem lehet. Amig bűn

van, van következménye ís. Az Isten nem törölheti el a bűn következ.
ményeit an élkül, hogy az okot meg ne sztintetné. A szenvedés és a
halál csak akkor szünhet meg, ha megszűník a bűn.

Emberek vagyunk, közö sségben élünk. Bizonyos szempontból az
egész világ b űneiért vezeklünk. Még az sem lehetséges tehát, hogy 82

Isten ese tleg a világ egy pontján megszüntesse a szenvedést és a ha
lált . Az egész vilá gon meg kellene szüntetnie. Ahhoz pedig az kellene,
hogy az egész világon szünjön meg a bűn. lí:s most jön a döntő kérdés:
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Miért nem tudja az Isten megtenni azt, hogy egyszeruen eltörli a bűnt?

Pont. Nincs többé. Azt már talán elismerjUk, hogy a szenvedést és a
halált csak akkor tudja megszüntetní, ha megszUnteti az okát. De miért
nem tudja egészen egyszeruen eltörölni, elengedni a bűnt?

Azért, mert a bűn egyszeru eltörlése, megsemmisitése a teremt
ményi rendben azt jelentené, hogy eltörli, megsemmisiti a teremtményi
szabadságot is. A bűn a szabad emberi személy állásfoglalásának követ
kezménye. Ezért, ha az Isten minden további nélklil, csak úgy, egy
hatalmi szóval eltörölné a bűnt, - anélkül, hogy az ember megtérne,
ha az Isten az ember közreműködése nélkül kitörölné az ember életé
ből a bűnt, akkor eltörölné a teremtményi szabadságot, ezzel együtt
azonban magát a szabad teremtményt is. Vagyis maga a mindenható
'Oristen sem törölheti el a bűnt a bűnös bűnbánata nélkül. Ha az ember
ragaszkodik a bűnhöz, akkor a bűnt csak úgy tudja megsemmisitenl,
ha megsemmisiti a bűnöst is. Ha a bűnös nem akarja elhagyni bűnét,

akkor az Isten sem tudja megsemmisiteni a bűnt, mert a bűnös szabad.
Az Isten a szabad állásfoglalást csak a szabadságnak és a teremtmény
nek teljes megsemmisitésével tudná eltörölni. Másképp nem.

Van-e lehetőség szabadulásra? Emberi módon nincs. És mégis van.
Az ember önmaga képtelen visszafordulni. "SzületésUnknél fogva mi is
a harag gyermekei voltunk", mondja szent Pál az efezusi levélben (Ef
2,4). ,,De az irgalmasságában gazdag Isten azzal mutatta meg nagy
szeretetét irántunk, hogy - bár bűneink által halottak voltunk 
Krisztussal életre keltettünk. Kegyelemből üdvözültetek . .. Hiszen ke
gyelemből üdvözültetek a hit által, s ez nem a magatok érdeme, hanem
Isten ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senkise dicse
kedhessék" (Ef 2,4-9). Az Isten megváltott minket azáltal, hogy elküld
te Krisztust; Fia, az örök Ige, megjelent mint valóságos ember. "Nem
tekintette Istennel való egyenlöségét olyan dolognak, amihez erősza

kosan ragaszkodjék, hanem kiüresitette magát, felvette a szolga alakját,
és külsejét tekintve úgy jelent meg mint ember. Kiüresitette magát,
engedelmes lett a halálig, mégpedig a halálig a keresztfán" (Fil 2,6-8).
Igy hangzik a filippi levélnek a megváltást dícs öít ö himnusza.

Mi a bűn? A bűn abban áll , hogy az ember olyan akar lenni, mint
az Isten. Az ember nem akarta elfogadni teremtményi, alávetett mívol
tát, hanem fellázadt az Isten ellen. Ennek következménye a halál,
vagyis, hogy az ember megéli, utolsó porciltájáig megtapasztalja, hogy
csak teremtmény; lehetetlen ábránd az, hogy fellázadjon.

Az ember olyan akart lenni, mint az Isten, és az Isten felelete: olyan
akar lenni, mint az ember, mint a bűnös ember, rnínt az az ember, aki
a bűn által a végsőkig kiüresedett, a halálig, és azon túl, ha az Isten
meg nem váltja, az örök halálig. Az ember olyan akart lenni, mint az
Isten és ez által zárta be maga előtt az üdvösség útját. És erre az Isten
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Fia olyan lett mint az ember. De nem olyan, mint az ideá lis ember,
nem mint az az ember, aki t elgondolunk paradicsomi emberként,
hanem mint a reális, a küszk öd ö, a nyomorúságos ember. Ezzé lett az
Isten Fia. Mit tett? Először is szolidaritást vállalt az emberrel. Az em
ber Krisztus halála után végképpen nem vádolhatja az Istent: nem
mondhatja, hogy ,,megöl az Isten" . Sehol, semmilyen ember nem mond
hatja ezt . Mert erre az isteni válasz ez: szolidáris lettem veled. - Az
emberi kétségbeesésre meg van a válasz: nem ölhet meg, hiszen me g
halt érted. - Az Isten szolidáris lett a bűnös emberrel a végsőkig, a
halálig és ezáltal teremti meg a lehetőséget, hogy az ember kiszabadul
jon a bűn, szenvedés, halál, kétségbeesés ördögi köréb ől.

Mert mit tesz az Isten Fia? Elfogadja az emberi nyomort teljesen,
míndenest öl, Engedelmes a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért
volt szükség a kereszthalálra. Ha az Isten Fia valahogyan nyugodtan,
szép halállal halt volna meg, halál lett volna az is , de nem lett volna
nyilvánvaló, hogy mlr öl is van sz ö. A hal ál egés z keserűségét végigszen
vedte Krisztus. Elfogadta sorsunkat és ezáltal megmutatta, hogy mi a
bűn . Megmutatta, hogy az Isten hogyan gondolkozik a bűnről. Ez a
bűnös ember számára Krisztusban világos, de egys zersmind világos az
is , hogy Ini a szabadulás útja. Mert Krisztus áldozata - azáltal, hogy
elfogadta ezt a helyzetet - megadta azt, amit az ember nem tudott
magától megtenni: elfogadni a halált, elfogadni ezt a szttu ácl öt, mint
az Atya szeretetének kifejezését, és iránta való engedelmességgel ..igent"
mondani az Istennek. Ezáltal és nem más által megváltozott az ember
helyzete. Krisztus megváltott minket, me rt megváltoztatta az ember
helyzetét, az ember szituációját. ú gy, amint a húsvéti prefáció mondja:
Halálával eltörölte halálunkat.

3.

A megváltáshoz szükség volt tehát Krisztus kereszthalálára; senki
k özülünk ezt meg nem tehette volna. Azálta l, hogy Krisztus elfogadta a
szenvedést és a halált, a szenvedésnek és a halálnak megváltozott a
j elentősége. A szenvedés és a halál Krisztus nélkül csakis és kizárólag
átkozott valami, olyan átkozott, mint a bűn, amelynek a következmény e.
Miután Krisztus elfogadta a szenvedést és a halált, azóta sem a szen 
vedés, sem a halál nem átkozott többé, hanem az egyetlen út arra,
hogy az ember valahogyan megszabaduljon a bűntől és ezáltal a hal ál
tól és a szenvedéstől. Ez tehát a kereszt titka. Krisztus megváltoztatta
az ember helyzetét. l!:s ez meg is nyilvánul. Az, aki Krisztussal együtt,
aki Krisztus hatalmából, Krisztushoz csatlakozva, átadja magát a szen
vedésnek és halálnak, az vele együtt részesül a feltámadásban. Amint
megint csak a húsvéti prefá ció mondja: ..Feltámadásával visszanyerte
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számunkra az életet". Mert a feltámadás az Atya pecsétje Krisztus
áldozatán. Megmutatja, hogy az Atya elfogadta Krisztus áldozatát, hogy
a bün következménye, a szenvedés és a halál nem büntetés már, hanem
az üdvösség útja. Ezért van az, hogy a kereszt az egyetlen valóság, ami
az üdvösséghez vezet. Szent Pál erről így ir a filippi levél 3. fejezetében:
"Am amit egykor előnyömnek tekintettem (- farizeusi neveltetését,
képességét, tehets éget és mindent -) azt Krisztusért akadálynak tar
tom. Sőt Uramnak, Krisztus Jézusnak fölséges ismeretéhez mérten mín
dent akadálynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tar
tottam, csakhogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam. Hiszen
én nem a törvény által igazultam meg, hanem a Jézus Krisztusba vetett
hit által. Isten ugyanis a hit által tett megigazulttá, hogy megismerjem
őt: feltámadásának erejét, de a szenvedésében való részesedést is.
Hasonló akarok lenni hozzá halálában, hogy eljussak a halálból való
feltámadásra. Nem m íntha már elértem volna, s tökéletes volnék, de
futok utána, hogy magamhoz ragadjam, mert már Krisztus Jézus is
magához ragadott. Testvérek, én nem gondolom, hogy már magamhoz
ragadtam. De ezt igen : felejtem, ami mögöttem van , s az előttem lévő

után rugaszkodom. Futok a kitűz ött cél felé, annak a hivatásnak a
jutalmáér t, amelyre Isten felUlről hivott meg Krisztus Jézus által" ( Fil

3,7 -15). - Az a lelkUlet ez, amit szent Ignác a lelkigyakorlatok könyvé
ben az alázatosság harmadik fokának nevez. "Mindent szemétnek tar
tok, a mi Urunk Jézus Krisztusnak mindent felülmuló ismerete míatt".
l1:s valóban mindazoknak, akik őt befogadták, hatalmat adott, hogy
Ist en fiaivá legyenek (vö. Jn 1,12) . Ez a megváltás.

A megváltás tehát nem abból áll , hogy az Isten egyszeruen eltörli a
szenvedést és a halált. Sokkal többől áll . Mert ha csak úgy eltörölné a
bűnt, akkor el kellene törölnie a bünös embert magát is . A megváltás
abban áll, hogy az Isten a bünöst - aki önmagától képtelen arra, hogy
visszatérjen hozzá - képessé tesz i arra, hogy vis sza jusson az Istenhez.
Ez a megváltás. Hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyünk. Mi által?
Azáltal, hogy megadta a lehetőséget, hogy Krisztust kövessük és hozzá
hasonlóvá lévén életünkben, hasonlóvá legyünk hozzá a feltámadásban.

Megváltásunk valóban teljesen isteni. Csodálatos módon ment végbe,
nem emberi elgondolás szerint. Ember ezt el nem tudta volna gondolni.
Az Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy egyszülött Fiát adta a
világnak, hogy őáltala éljünk. "A szeretet ebben mutatkozik meg. Nem
mi szerettük Istent, hanem ő szeretett minket és elküldte Fiát engesz
telő áldozatul bűneinkért" (l Jn 4,10). Ez az isteni szeretet titka. Nem
úgy váltotta meg az embert, hogy eltörölte a szenvedést és a halált. Azt
meghagyta. De ezt tette meg az örökélet útjának. A szenvedés és a halál
Krisztus után már nem az, ami előtte volt, megváltozott a jellege. A
feltámadáshoz vezet.
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Krisztus ember let t . De mi által? Nemcsak azáltal, hogy megszületett
mint kisgyermek. Nemcsak azáltal, hogy élt ezen a földön. Hanem
azáltal, hogy emberi sorsot vett magára, egy emberi sorsot élt le egészen
a halálig. Elfogadta az emberi sorsot teljesen, magára véve a halál át
kát és teljesen azonositotta magát a bűnös emberrel. És mint ember, 
azáltal, hogy ugyanazt a sorsot szenvedte el, mint a bűnös ember, 
megváltoztatta az emberi sorsot, mert ezt szabad on elfogadva tel jesen
alávetette magát az Istennek. Amire az ember maga képtelen volt, azt
Krisztus megtette helyettünk és értünk Isten iránti szeretetből és en
gedelmességből. Elfogadta ezt az átkozott emberi sors ot és ezáltal meg
val ósította azt, amit az ember nem tudott: "igent"·t mondott az Atyá·
nak. Krisztus áldozata a tettekben kimondott "igen"; ez az egyetlen
tökéletes áldozat, mely a teremtményt Isten felé vezeti. Ez az egyetlen
igazi teremtményi áldozat, amely által elérhető az Isten. Ez az az áldo
zat, mely jóváteszi a bűn kevélységét, azt, hogy az ember önhatalm úlag
olyan akar lenni, mint az Isten; önmaga törvénye akar lenni. Krisztus
elfogadta ezt az átkozott emberi sorsot és ezáltal ez az átkozott emberi
sors nem átkozott többé, mert elfogadása mcstant ól kezdve a tökéletes
szeretet kifejezése lett. Az Istenfia tehát maga az emberi válasz, ő maga
az emberi "igen" az Isten felé , ő az emberi önátadás, ő az emberi szere
tet. Az a vála sz, amit az ember magától nem tudott megadni. Valóban
isteni m6don történt a megváltás . Az Isten maga mondta ki az igent,
ember formájában, az ember helyzetéből az Is tennek, hogy az ember
is képes legyen rá. Krisztus az ember, a megtestesült Ige személyes egy·
ségében maga az isteni kegyelem, amely jön hozzám. ö a végtelen Ige,
aki közli magát, ő a kegyelem. És egyszersmind ő az emberi válasz; a
végső, tökéletes és Istennek kedves emberi válasz. ö az egyetlen, a leg
főbb k özvet ít ö. Mint szent Pál mondja: "Isten a ta nunk, hogy hozzátok
intézett szavainkban nem mindegy az igen és a nem. Isten Fia, Jézus
Krisztus ugyanis, akit mi - én, Szi1vánusz meg Tim6teus - hirdettünk
köztetek, nem volt majd Igen, majd Nem , hanem az Igen val6sult meg
benne. Isten valamennyi ígérete Igenné lett benne. Ezért hangzik föl
általa ajkunkon az Amen Isten dícs ös ég ére ," (2 Kor. 1, 18·21). cl az
isteni Igen, az Istentől jött Igen felénk; és ő az Amen , az, aki az emberi
ség részéről feleletet ad az Istennek.

Krisztus után, Krisztussal együtt, Krisztus erejéből mi is ki tudjuk
mon dani ezt az Ament. A megváltás befejeződött Krisztus részéről, de
nem fejeződött be a mi részünkről. Hatalmat ad, hogy Isten fiaiv á
legyünk. Hatalmat ad, és meg is tette, hogy Isten fia ivá legyünk. De
mégis nekünk, magunknak ezt el kelJ fogadnunk, ratifikálnunk kell ,
j6vá kelJ hagynunk. Hogyan és miért? Szent Pál mondja a r ömaíakhoz
irt levél 6. fejezetében (3-4): "Vagy nem tudjátok, hogy mindnyájan,
akik megkeresztelkedtünk Jézus Krisztusra , halálúra keresztelkedtünk
me g?"
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A keresztség a hit szentsége, mely alapvetően egyesít Krisztussal. A
keresztség által vele együ tt a halálba temetkeztünk, vagyis vállaltuk a
keresztségben azt, amit Krisztus élt. HittUnk benne, és a keresztség
megpecsételte ezt a hitet. A hit pedig azt jelenti, hogy rátéttük életünket
Krisztusra, közösségre léptünk vele . De miért teme tkeztUnk vele együtt
a halálba? Azért "hogy amint Krisztus az Atya dicsősége által föltámadt
halot taiból, mi is új életet élj ünk. Ha ugyanis halálának hasonlósága
álta l eggyé nőttünk vele , akkor fel támadásában is úgy leszünk. Hiszen
tudjuk, hogy a régi ember bennünk keresztre feszíttetett , hogy a bűnös

test elpusztuljon és ne szol gáljon többé a bűnnek" (Róm 6,4-6).
Krisztusnak ezt a áldozatos, az emberi sorsot az Atya akarataként

elfogadó önátadását mindazokn ak, aki k Krísztus halálára keresztelked
te k meg, nap mint nap me g kell valósitaniok a saját életükben. Nyugod
tan mondhatjuk, ho gy ez emberfölöt ti feladat, ha csak a saj át erőinkre

tekintünk. Az emberi élet törvénye a nehézkedés; a nagy megajánlás,
a teljes önátadás lendülete elkopik a mindennapi életben és nagyon ha
mar előfordul a me galkuvás. Ezzel azonban Krisztus is ti sztában volt,
mer t ismerte az emberi természetet. Senki sem tudna kitartani, ha
teljese n egyedül állna. De ténylegesen nem állunk egyedUl: a keresztség
által az Egyház közösségének tagjaivá leszünk; Krisztus önmagát ál
dozatu l odaa dó tettének megváltó ere je az Egyházon keresztü l jut el
hozzánk.

De nemcsak arról van szó , ho gy a közösség közös hite, az Egyház
többi tagjának jó szándékú törekvése segi t bennünket. Az egyházi k özös
ség lényege szerint eucharisztikus közösség, ahol a tagok egysége egy
mással és Krisztu ssal akkor fejeződik ki a legvilágosabban, amikor a
keresztény gyülekezet Krisztus rendelése szerint egy liturgikus étkezés
keretei kö zött megünnep li halálának és feltámadásán ak emlékezetét, és
az általa kapot t hatalom birtok ában szentségi fo rm ában me gjeleniti őt ,

amint önmagát érettünk feláldozza . Az euchari sztikus áldozat ezért el
södlegesen Krisztu s saját áldozata , másodlagosan azon ban az Egyház
áldozata, a mi áldozatunk. Min t az E gyház közösségének tagjai ajánljuk
fel Krisztu s áldozatát az Atyának és ezáltal lehet övé válik számunkra,
hogy saját életünk áldozatát hozz ákapcsoljuk Krisztus áldozatához. A
kereszt áldozatnak az eucharisztikus áldozatban történő me gújítása
te hát nem jelenti azt , ho gy Krisztus egyetlen áldozata nem elégséges.
A keresztáldozat megújítására azér t van sz üks ég,mert emberek vagyunk,
me rt rászoru lunk arra, ho gy mindennapi éle tünkbe állandóan újra és
ú jra beleplántálódjék Krisztus áldozatának ereje. A keresztáldozat li
tu rgikus ünneplése felszítja a bennünk működő isteni kegyelmet, egy
ben azonban arra is késztet, ho gy a magunk részéről valóra váltsuk a
sa ját életünkben azt, amire emlékezünk. Az erő az áldozathoz nem
tőlünk magunktól jön, hanem Krisztustól, de ez a kegyelem csak akkor
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lesz a miénk, ha és amennyiben létrehozza, előmozdítja és kifejleszti a
saját áldozatos önátadásunkat. - Ebben a perspektivában válik világos
sá az eucharisztikus áldozat jelentősége keresztény életünk számára.

Az emberi tökéletesség egyetlen konkrét lehetősége Krisztus életében
val6sult meg példamutat6 m6don. Krisztus az Isten Fia, azáltal, hogy
vállalta az emberi sorsot, képessé tett minket arra, hogy vele egyUtt
éljünk, vele együtt meghaljunk és vele együtt feltámadjunk. Ez a meg
váltás misztériuma.

Kérdezzük-e még ezután, hogy tudta volna-e az Isten másképpen
megváltani az embert? - Erre a kérdésre tulajdonképpen nem tudunk
választ adni. De talán szabad megkockáztatni a következő gondolatot:
Szerencse, hogy nem másképpen váltotta meg az Isten az embert, sze
rencse, hogy így váltotta meg. Az emberi elképzelések a megváltásr61
nem érnek fel azzal, amit az Isten tényleg tett. Ha minden további nél 
kül eltörölte volna a szenvedést és a halált, az val6jában kevesebb lett
volna, mint az, amit Krisztusban értünk véghezvitt.

Franz Zellinger

..HA PEDIG KRISZTUS NEM TAMADT FEL . . . " (1 Kor 15.14)·

A bibliai föltámadás-hir korszerű megértésének kérdése ma sürge
tőbb, mint valaha. Lehetünk m í, az egzakt tudományok és technika [e
gyében á1l6 kornak emberei, oly "gyermekesen naivak". hogy hiszünk
Krisztusnak, illetőleg a testnek feltámadásában? Annyi bizonyos, nem
hiányoztak oly irányú kísérletek, hogy a feltámadásr61 sz6l6 Igét a
mának megfelelően "átforditsák". Eféle törekvések közül mint legIs
mertebbeket Rudolf Bultmann l és Willi Marxsen • téziseit kell megjelöl
nünk, anélkül azonban, hogy azért más hasonl6 kísérleteket lebecsül
nénk. De hogy mily nehéz az ilyen vállalkozás, azt semmi sem mutatja
jobban , mint az a vihar, amelyet épp az előbb em1itett két kisériet
kiváltott. Ha e kettőt a legrövidebb - s ezzel szükségképpen meg
csonkitott, - formulába akarjuk szorítaní , akkor nagy vonásokban
körülbelül ezt a képet kapjuk:

R. Bultmann egyáltalán nem tagadja Krisztus megtörtént feltáma
dását. Csak azt vitatja, vajon Krisztus feltámadását úgy kell-e értenünk,
mint "egy halott átmeneti visszatérését az evilági életbe".' Mert Krisz.

• Wort und Wahrheit 24 (1969) 312-323.
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