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Krisztus és a Szentírás, Jn5:37-40, 10:34-361 
 

A fenti igeszakaszok alapján a Szentírás szükségességével, tekintélyével, 
világosságával és elégségességével foglalkozunk. 

Bethesda 
 
Jézus azért jött a világba, hogy „megszabadítsa a népét a bűneiből” (Mt1:21). Az Atya 

küldte Őt a világba ebből a célból (Jn3:16). Jézus mondta: „a Fiú semmit sem tehet 
önmagától, hanem ha látja cselekedni az Atyát, mert a miket az cselekszik, ugyanazokat 
hasonlatosképen a Fiú is cselekszi” (Jn5:19). 

Csak jöjj velünk Jeruzsálembe a munkája látványos példájának meglátása végett. Épp 
a juhok piaca mellett megyünk el. Látod a béna népet, a sántát, az elszáradtat? Látod, ahogy a 
tömeg tülekedik a tó mellett. S látod ott azt a szegény embert? 38 éven át volt segítség híjával. 
Látod a kétségbeesést az arcán? Oly sokszor próbálta már, de soha nem volt képes elég 
gyorsan a tóba lépni a víz felzavarodását követően. 

Itt jön azonban Jézus rabbi egyesen hozzá. „Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és 
járj!” (Jn5:8). Az ember engedelmeskedik. Mi más módon segíthetett volna, mint ezt 
cselekedve? Most már élet árad szét a végtagjaiban. S ez szombaton volt. 

De jön egy másik rabbi. Nevezzük Jonatánnak. Jonatán rabbi ismeri a prófétáit. A 
Jer17:21-et idézi: „Ezt mondja az Úr: Vigyázzatok a ti lelketekre, és ne hordjatok terhet 
szombat-napon…” (v. ö. Neh13:15). 

Összegyűlik a csőcselék. Hogy mersz szembeszállni Isten parancsolataival? Ki vagy 
te, hogy Isten ellen mersz szólni? Csak akiket a Sátán mozgat, azok teszik ezt meg. Hogy 
mered azt mondani ennek az embernek, hogy hordozzon terhet szombaton? Jézus valójában 
ezt mondta: „Ezt az embert szombaton meggyógyítva azt a munkát végeztem el, aminek 
elvégzésére az Atya küldött engem, a Fiát. S az ágyának hordozásával szombaton nem szegi 
meg Isten parancsolatát. Épp ellenkezőleg, azt a tényt mutatja be vele, hogy a szombat van az 
emberért és nem az ember a szombatért. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem 
hogy betöltsem azt.” 

De ki vagy Te, Jézus? Nagyobb vagy Mózesnél? Jön az egyszerű válasz: „Bizony, 
bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem 
elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.” 
(Jn5:24). 

Amazok egymásra néznek. Szóval azt akarja mondani, hogy lelkileg olyan 
tehetetlenek vagyunk, mint amennyire az öreg béna volt fizikailag tehetetlen. S azt akarja 
mondani, hogy egyedül Ő végezheti az Atya minket megelevenítő munkáját. Azt mondja, 
azért jött, hogy örök életet adjon nekünk. Azért jött, hogy megóvjon minket a kárhozattól. 

S ha nem figyelünk oda, arra azt mondja, az Atya „hatalmat ada néki az ítélettételre is, 
mivelhogy embernek fia” (Jn5:27). Úgy véli tehát, hogy Ő a megígért Messiás. Így tehát 
egyenlővé teszi magát Istennel. Nekünk azonban bizonyosan Mózeshez kell ragaszkodni, aki 
ezt mondta: „Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! Szeressed azért az Urat, a te Istenedet 
teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.” (5Móz6:4-5) Egy embert, aki egyenlővé 
teszi magát Istennel, el kell törölni a Föld színéről. 

A Sátán kacag ezen! Jézus azért jött, hogy megsemmisítse őt és országát. Hiába 
próbálta elterelni Jézus tevékenységének útját azzal kísértvén Őt, hogy vegye át tőle, azaz a 
Sátán kezéből a királyságot. Nem kell neked keresztülmenni a királyságod Isten igazságán 
                                                
1 Elhangzott a Calvary Orthodox Presbyterian gyülekezetben, 1966. március 13-án (Glenside, PA) 
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alapuló felállításának bajain és agóniáján, kísértett a Sátán. Ki tudja mi ez az igazság? Neked 
is meglehet a saját királyságod, és az enyém is megmaradhat. A világ elég nagy mindkettőnk 
számára. 

„Távozz tőlem, Sátán; mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki 
szolgálj.” (Lk4:8) Mint a megígért Messiás, azért jöttem, hogy megalapítsam a királyságomat, 
azaz az egyetlen és élő Isten kizárólagos imádatát az emberek szívében. 

S ahogy Jézus válaszolt a Sátánnak, úgy válaszolt most is azoknak, akik a Sátánt 
követték az erőfeszítéseikkel, igyekezvén Jézust megakadályozni a munkája elvégzésében, 
mely a bűnös emberek megváltására irányul. Ők azt hiszik, lehetséges Istenhez, az Atyához 
jönni anélkül, hogy az Istenemberhez mennének, Akit az Atya küldött el. Sőt, 
lehetetlenségnek tartják az Atyához menetelt Jézus Krisztuson, mint Fiún keresztül. Akik 
megpróbálnak az Atyához menni Jézuson, mint Krisztuson keresztül, elvesztették az Atyát. 

A Sátántól ihletve az írástudók és a farizeusok, valamint a követőik, meg kell hagyni, 
az egy Isten imádói voltak. Monoteisták voltak. De elvont monoteisták. Az ő istenük, mint a 
görögök, és sok más pogány nemzet istene nem Ábrahám, Mózes és a próféták Teremtő-
Megváltó Istene volt. Azt az istent imádva nem is tudták, mit imádnak. Az egység ama, az 
emberi tudást messze meghaladó elvont alapelvét imádván voltaképpen önmagukat imádták. 

Mennyire örült a Sátán a zsidók Jézussal szembeni viselkedésének! Miután csődöt 
mondott a közvetlen és személyes kísértéssel, most látszólag sikerült neki meggyőznie azokat, 
akiket üdvözíteni jött Jézus, hogy szegüljenek Vele szembe. 

Ebben a minden anyagi és szellemi erőt mozgósító háborúban azzal a Jézussal 
szemben, aki megmenteni jött az embereket mindenütt a bűntől, a Sátán egy pillanatra 
figyelmen kívül hagyja a pogányokat, akik mindenképpen őt szolgálják. Most a zsidókra 
összpontosít, akiknek az Istennek az ember megváltásával kapcsolatos jövendölései adattak. 
Látszólag sikerült neki félreértetnie az Isten jövendöléseit azokkal, akik kapták, így ők a 
megígért Messiás megjelenését Jézus Krisztusban lehetetlenségnek, Jézus állítását pedig, 
miszerint Ő a Messiás, istenkáromlásnak tartják. 

Megváltónk azonban nem döbbent meg. Ő tudta, mi lakozik az emberben (Jn2:25). 
Ugyanúgy tudta, mit próbál most megtenni a Sátán, ahogyan azt is, amit korábban próbált 
megtenni. A Sátán már hivatkozott a Szentírásra, mikor Jézus a pusztában volt. Mutasd meg, 
hogy Isten Fia vagy azzal, hogy leveted Magad a templom tetejéről, „mert meg van írva: Az ő 
angyalinak parancsol te felőled, hogy megőrizzenek téged; És: Kezökben hordoznak téged, 
hogy valamikép meg ne üssed lábadat a kőbe”. A farizeusok most hasonló módon 
hivatkoznak a Szentírásra, mint ahogyan a Sátán is tette korábban. 

A Sátán és követői úgy hivatkoztak a Szentírásra, mintha tanúi, konkrétabban 
normatív tanúi lennének annak az Istennek, aki nem az ember teremtője, az embernek, aki 
mintha nem vált volna bűnössé, és nem került volna Isten haragja alá a bűne miatt, valamint a 
megígért Messiásnak, mintha Ő, mint ember és a nép vezetője képes lett volna egyetemes 
áldást elnyerni a nemzetük számára anélkül, hogy Isten igazságára alapozna. 

De akkor miképpen teljesedhetett volna be Isten Ábrahámnak tett ama ígérete, 
miszerint az ő magvában áldatnak meg a nemzetek? 

Nyilvánvaló, hogy a kérdés Jézus és a vele szembeszegülők között az Isten és az 
ember, valamint a bűn és a megváltás természetével kapcsolatos alapkérdés volt. S ezek a 
problémák, melyek mindegyike alapvető, most a megígért Messiás személyazonosságára és 
természetére vonatkozó egyetlen kérdésben összpontosultak. 

Ki hát a Messiás? Jézus azt állította, hogy Ő az. Ellenfelei azt állították, hogy nem Ő. 
Valójában azt állították, hogy Ő nem lehet az. Az igazi Messiás soha nem fogja azt mondani 
nekik, hogy az Ő halála árán szabadítja meg őket a bűneikből. Soha nem mondja majd nekik: 
„A ki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom 
azt az utolsó napon.” (Jn6:54). 
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Jézus azonban egyszerűen csak továbbra is azt állítja, hogy Ő a megígért. S végül a 
Szentírásra hivatkozik. 

1. Először is Keresztelő János bizonyságtételére hivatkozik. János látta a Lelket Őrá 
szállni és Rajta megnyugodni, s hozzáteszi: „És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az 
Isten Fia” (Jn1:34). János azt mondta, hogy Jézus az Isten Báránya, Aki elveszi a világ bűneit. 

2. Másodszor Jézus azokra a cselekedetekre hivatkozik, melyeket, mint mondja, „az 
Atya adta nekem, amiket én cselekszem az én Atyám nevében, s azok tesznek bizonyságot rólam, 
hogy engem az Atya küldött” (v. ö. Jn10:25). 

3. Harmadszor, Jézus az Atyának az Ő keresztsége idején elhangzott szavaira 
hivatkozik: „Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm” (Mt3:17). 

4. Végül, Jézus az Ószövetségre hivatkozik. Ha a zsidók készek elvetni az első három 
bizonyságot, mint nyilvánvaló szemfényvesztést, vajon megtehetik ezt a Szentírással is? 
Dicsekednek Mózes és a próféták Szentírásával. Ezeken keresztül, mondják, Isten szólalt 
meg. Benne megadatik az eljövendő Messiás képe. 

Igaz, mondja Jézus, és azért, mert rólam beszél. Olvassátok helyesen a Szentírást, és 
meglátjátok, hogy minden, ami elhangzik abban, rám mutat. A Szentírás minden ígérete 
Bennem teljesedik be. Én vagyok Ábrahám magva, Akiben a világ nemzetei megáldatnak. 

Ha úgy olvassátok a Szentírást, ahogyan most teszitek, akkor a Szentírás minden 
ígérete elpárolog, és ti a pogányokkal egyetemben a halálban és a sötétségben fogtok élni. 

1. A Szentírás szükségessége 
 
A Szentírás szükségessége tehát Jézus számára az Ő, mint Megváltó a bűnökből 

megismerésének szükségességében rejlik. Ő volt az, aki Mózesen keresztül törvényt adott a 
népének, hogy megtanulhassanak Őhozzá menekülni a bűnbocsánatért. Megnyitván a 
Szentírást a számukra Jézus megnyitja nekik a törvény jelentését, önmaguk, mint bűnösök, 
törvényszegők, és a szövetségi Isten haragja alatt állók jelentését, valamint Önmaga 
jelentését, „mint bárányét, mely mészárszékre vitetik” (Ézs53:7). 

Jézus állításának veleje valójában az, hogy a pusztán formális ragaszkodás a 
Szentíráshoz, mint Isten Ígéjéhez végtelenül elégtelen. Csak az tekinti a Szentírást annak, ami 
valójában, aki úgy olvassa, mint Őrá, Isten Fiára és az Emberfiára – Akinek a testét majd eszi 
és a vérét majd issza – mutató dolgot. 

Ha azonban ez a helyzet, akkor a Szentírás nem holmi emberi lény bizonyságtétele 
Jézus Krisztusról, mint az Istenemberről. Akkor a Szentírás Krisztus bizonyságtétele 
önmagáról. János azért tesz bizonyságot Krisztusról, mert János bizonyságtételében Krisztus 
tesz bizonyságot Önmagáról. A csodák, melyeket Jézus tett, azért tettek Róla bizonyságot, 
mert ezekben Ő tett Önmagáról bizonyságot. S az Atya is azért tett bizonyságot Róla, mert 
Jézus egy az Atyával. 

Jézus folytonosan hivatkozik az Őt elküldő Atyára. De azt is állítja, hogy Ő és az Atya 
egyek. Ezért nem vonakodik kimondani: „Ha magam teszek is bizonyságot magamról, az én 
bizonyságtételem igaz; mert tudom honnan jöttem és hová megyek; ti pedig nem tudjátok 
honnan jövök és hová megyek” (Jn8:14). 

Nincs fellebbezés Jézus Önmagáról szóló bizonyságtételén túl. Miképpen lehetséges 
ez? Ő az Íge, mely kezdetben az Istennel volt. Ő az Íge, mely Isten volt. Mielőtt Ábrahám lett, 
Én vagyok: „Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett. Ő benne vala az élet, 
és az élet vala az emberek világossága” (Jn1:3-4). Mi elviekben olyanok vagyunk, mint a 
barlangban ülő vakok, amíg nem az Ő Ígéjének fényében látjuk a dolgokat a világban. Nem 
vagyunk képesek megtalálni Istent, amíg nem a Tőle származó világossággal keressük Őt. 

Tegyük fel, hogy egy tikkasztó nyári éjszakán a gyermeked összegyűjt egy 
üvegedénybe vagy száz szentjánosbogarat. Tegyük fel, hogy ez után beviszed az edényt egy 
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barlangba, és ott szabadon engeded a bogarakat. Vajon akkor elkezditek egymást kérdezgetni, 
hogy létezik-e Nap, melytől az ezekben a szentjánosbogarakban rejlő fény és világosság 
származik? Bizonyos, hogy a szentjánosbogarak a Nap tanúbizonyságai. Azért a 
tanúbizonyságai, mert bennük nincs más fényt és meleget adó erő, csak ami a Naptól 
származik. Ebben a világban egyetlen tény sem képes független bizonyságot tenni Isten 
létezéséről. „A ki a fület plántálta, avagy nem hall-é? És a ki a szemet formálta, avagy nem 
lát-é?” (Zsolt94:4) 

Mennyivel inkább igaz, hogy a megváltói világosság és élet, mely keresztülragyog 
Mózes és a próféták szavain és munkáján, azért az, ami, mert Jézus Krisztustól, a Megváltótól 
származik. Tudakozzátok az Írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van az örök életetek... 
Addig azonban nem lesz életetek, míg fel nem fogjátok, hogy ezek az én szavaimat 
tartalmazzák. Rólam tesznek bizonyságot, mert az Írásokban az Atya tesz Rólam bizonyságot 
és én teszek Magamról bizonyságot. 

Azt gondoljátok, hogy hisztek Istenben, mert Tőlem függetlenül bebizonyítottátok a 
létezését? Akkor meg kell mondanom nektek, hogy senki nem mehet az Atyához, csak 
Általam. Nem hisztek Istenben, az igaz Istenben, a menny és a Föld Teremtőjében, amíg nem 
hisztek Bennem. Mert Általam lettek a világok és Általam tarttatnak fenn. 

Azt gondoljátok, hogy hisztek Mózesben, és dicsekedtek, hogy a Szentírásotokban 
Isten jövendöléseit bírjátok, és ezért el kell vetnetek az állításomat, miszerint Isten Fia 
vagyok? Akkor meg kell mondanom nektek, hogy nem Én, hanem ti káromoljátok az Istent. 
Nem jöttök Hozzám, hogy életetek legyen. Azt hiszitek, hogy Mózes írásaiban – melyek nem 
Rám mutatnak – van az örök életetek. Ez azonban csak azt jelenti, hogy valójában nem 
hisztek Mózesnek, és nincs meg bennetek az Isten szeretete (Jn5:42). 

Gondolhatjátok, hogy a pogányokkal ellentétben azért van életetek, mert Isten 
jövendöléseivel rendelkeztek. De azt mondom nektek, hogy Én vagyok az élet kenyere, mely 
az Atyától szállt alá. A manna, amit atyáitok ettek a pusztában csak rám mutatott, mint az 
Atyától küldött igaz kenyérre. „Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az 
Istentől származtam és jöttem; mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem” 
(Jn8:42). 

Engem elutasítva Atyámat utasítjátok el. S ne nevezzétek az én Atyámat a ti 
Atyátoknak, amíg nem hisztek Bennem. „Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok 
kívánságait akarjátok teljesíteni” (Jn8:44). 

Ebben rejlik tehát a Szentírás szükségessége. Mint Ádám – akiben az emberek a 
Sátánra hallgattak és elvetették Istent - természetes és lelki leszármazottainak szükségük van 
Krisztusra, a Megváltóra, hogy Rajta keresztül a valódi élet helyreálljon a számukra. S a 
Krisztuson keresztül a bűnösök számára történő ezen megváltás szükségességéről beszél a 
Szentírás. Sehol másutt, csakis a Szentírásban halljuk Istennek és az Ő Krisztusának a 
hangját, amint a bűnünkről beszélnek, ami miatt pusztulásra vagyunk ítélve, valamint a 
Fiúról, Akin keresztül szabadokká leszünk. 

„A természet világossága, a teremtés és gondviselés munkái egyértelműen Isten 
jóságát, bölcsességét, erejét bizonyítják, amellyel szemben az ember nem talál mentséget. 
Ezek mégsem elegendők Isten akaratának az üdvösségre elégséges ismeretére. Ezért tetszett 
Istennek, hogy különböző időben és módon kijelentse magát, kinyilvánítsa akaratát 
egyházának, és ezt követően a kijelentést teljes egészében leírassa. Tette ezt az igazság jobb 
megőrzése és továbbadása végett, az egyház biztonságosabb megalapozása és vigasztalása 
érdekében, a test romlottságával, a Sátán és a világ gonoszságával szemben. Most tehát a 
Szentírás a legszükségszerűbb és legteljesebb módja az isteni akarat közvetítésének, hiszen 
megszűnt az a mód, ahogy Isten régen kijelentette akaratát népének.”2 

                                                
2 Westminsteri Hitvallás 1:1 
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Jézus korának írástudói és farizeusai azonban itt figyelmeztetésképpen állnak előttünk: 
a Szentírásban hinni anélkül, hogy Krisztusban hinnénk annyi, mint egyáltalában nem hinni a 
Szentírásban. A farizeusok körbekerültek eget-földet, hogy a Szentírás tanítványaivá tegyék 
az embereket, de anélkül, hogy Jézus tanítványaivá tették volna őket. Jézus azt mondja nekik, 
hogy ezzel kétszeresen is a pokol gyermekeivé teszik önmagukat. Hinni a Szentírásban, mint 
magában Isten Ígéjében csak halott ortodoxia, ha nem vezet el minket a hitre Jézusban, mint 
Krisztusban. 

R. Travers Herford, aki maga is zsidó, és ragaszkodik a Szentírásba vetett hithez a 
Jézusba vetett hit nélkül, nagyon világossá teszi annak okát, amiért az írástudók és a 
farizeusok elvetették Jézust. Már jóval Jézust megelőzően a rabbik bevezették az íratlan Tóra 
fogalmát. Az íratlan törvénynek ezzel az elképzelésével voltak képesek Mózes írott törvényét 
oly módon értelmezni, ami isteni jóváhagyást nyilvánított azoknak az új szokásoknak és 
gyakorlatoknak, melyeket ők maguk alakítottak ki a közösségben.3 

Valójában ez azt jelenti, hogy mereven ortodoxok voltak a törvény betűjébe vetett 
hitükben. Erkölcsi ideáljaik azonban, melyek a természetes, bűnös szívükből, történelmileg 
pedig az őket körülvevő pogányoktól származtak, lehetővé tette a számukra, hogy ugyanolyan 
fajta Istenben higgyenek, mint amilyenben a pogányok is hittek. 

A saját vallásos és erkölcsi tudatukat tették meg a jó és a rossz ismerete végső 
forrásának. Ezért Mózes törvénye a számukra a gyakorlatban többé már nem a Teremtőjük-
Megváltójuk törvénye volt. Miután kiválasztották a törvényből azt, amit jónak és 
gyakorolhatónak véltek, tulajdonképpen elvetették Mózest, mint Isten törvényadóját. Ennek 
megfelelően kezdtek úgy gondolkodni a szövetségi Isten megváltásának történetéről, mint 
ősatyáik, például Ábrahám és Mózes erkölcsi ideáljai kivetítésének, vagy kifejeződésének 
lecsapódásáról. S elkezdtek úgy gondolkodni a szövetségi nép küldetéséről, hogy az minden 
ember eljuttatását jelenti az ember királyságának dicsőséges reménységére. 

Ők nem voltak bűnösök, [vélték]. Nem szegték meg Isten törvényét. Nem álltak Isten 
haragja alatt. Nem volt szükség, mert nem is volt lehetőség az eljövendő Messiásuk 
szenvedésére az emberek igazságtalanságáért. Minden ember ideálisan igaz önmagában. S ha 
Isten kegyelmi szövetségéről akarsz beszélni, melyek keresztül minden nemzet megáldatik, 
akkor arról a szuverén, egyetemes kegyelemről kell beszélned, mellyel Isten, Aki minden 
ismeret felett áll, a mindig a jövőben levő Messiással minden embert előre és felfelé, a saját 
erkölcsi ideáljaik megvalósításának irányába vezet. 

2. A Szentírás tekintélye 
 
Csak keveset kell hozzátennünk a Szentírás tekintélyét illetően. Jézus és a farizeusok 

ebben a dologban is éles ellentétben álltak egymással. Ez már világossá vált. Jézusnak a 
Szentírás tekintélyére vonatkozó állítása valójában Önmaga tekintélyére vonatkozó állítás 
volt. Ő beszél a Szentírásban. Ő a nagy orvos, Aki egyedül képes helyesen diagnosztizálni az 
emberek betegségeinek természetét. S az emberek egyetlen, minden más betegség mögött álló 
betegsége a bűn. Minden ember bűnös. S egyetlen bűnös sem ismeri el önmagát bűnösnek. 
Jézus mondja a zsidóknak: „Nem akartok hozzám jőni, hogy életetek legyen!” (Jn5:40). „Ti 
az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni” (Jn8:44). 

Te is csak ember vagy, mondták a farizeusok Jézusnak. Te nem tudsz semmit, amit mi 
már ne tudnánk. Ismerjük a betegségünk természetét, és ismerjük az erre való orvosság 
természetét. Te nem tudsz semmit, amit mi ne tudnánk, s nincs olyan hatalmad, amivel mi 
magunk is ne rendelkeznénk. Ha meg is gyógyítottad ezt a szegény embert, azt szombaton 
tetted. Ez bizonyítja, hogy valamiféle démoni hatalommal cselekedtél. 

                                                
3 R. Travers Herford, Talmud and Apocrypha, London, 1933, 66. oldal 
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Az élő Tóra elképzelésével atyáink arra tanítottak minket, hogy még Isten Mózesnek 
adott kijelentése is egy teljességgel felettünk álló Istenre mutat. Ezt az Istent mi nem 
ismerjük, és ezt az Istent te sem ismered. Mindössze annyit tudunk, hogy ezt az Istent senki 
sem ismerheti, ezért a kijelentés, amit Mózes adott nekünk, s Tőle, vagy attól származik, nem 
lehet több, mint mutató, és ideál. Mi Ábrahám magva vagyunk, tehát mentesek vagyunk 
minden közvetlen kijelentéstől, mely visszatartana minket attól, hogy magunk törekedjünk 
Isten felé. Minden kijelentés erről az Istenről közvetlenül érkezik meg fentről minden egyes 
emberhez. 

Így egyesítette a Jézus korabeli Izrael erőit a pogányokkal az emberek Megváltójával 
szemben. De Isten Fia és az Emberfia a Sátán tervét és erejét látja ebben. S ő azért jött, hogy 
megsemmisítse az ördög hatalmát. Azért jött, hogy megszabadítsa azokat az embereket az ő 
hatalmából, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. 

Isten Ígéjében Ő, mint az Íge, Aki a kezdetben Istennel volt, és Isten volt, az Isten 
Fiaként és a megígért Messiásként azonosítja Magát. Ennek megfelelően terjeszti ki a 
hatalmát a Sátánra és a kegyenceire. Azt állítja, hogy nem ismerik sem a bűnük természetét, 
sem az arra való orvosságot. Nem azért jött, hogy azokból a vétek-komplexusokból gyógyítsa 
ki az embereket, melyekbe, mint mondják, azért kerültek, mert nem éltek a jónak a saját 
maguk által megfogalmazott ideáljának megfelelően. Azért jött, hogy a bűneikből mentse ki 
őket. Ők megszegték Istennek a Mózesen keresztül adott törvényét. Azt állítván, hogy hisznek 
Mózesben, Isten törvényadójában, valamint hogy ők Ábrahám, szabad gyermekei, akikkel 
Isten kegyelmi szövetséget kötött, meggátolták az üdvözítő kegyelem üzenetét attól, hogy az 
eljusson az emberekhez azzal, hogy Isten törvényét magukhoz ragadták, a kegyelem Istenét 
pedig kivetítették valami megismerhetetlen birodalomba. 

Az egyistenhit nagy ortodox védőinek tartjátok magatokat? Azt mondom nektek: „Ha 
az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem: mert én az Istentől származtam és jöttem; mert 
nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem” (Jn8:42). Azt mondom nektek, a bűn 
rabszolgái vagytok. Az élő Tóráról alkotott elképzelésetekkel eltöröltétek Mózesnek és Mózes 
Istenének a tekintélyét. A saját tekintélyetekkel szóltok. S ezért utasítotok el engem, mint 
Királyotokat. Ha azonban most nem hajoltok meg előttem, az utolsó ítélet napján mondom 
majd nektek, hogy távozzatok tőlem és menjetek atyátokhoz, az ördöghöz. 

„A Szentírást autoritása, mely miatt hinni és engedelmeskedni kell annak, nem függ 
egyetlen ember vagy egyház bizonyságtételétől sem, hanem egyedül Istentől, a Szentírás 
szerzőjétől, aki maga az Igazság, s mivel Isten szava, el kell fogadnunk.”4 

„A Szentírás nem minden rendelkezése világos önmagában, vagy nem egyformán 
világos mindenkinek. Azonban azok az alapelvek, amelyeket az üdvösség végett szükséges 
ismerni és megtartani, annyira világosan vannak meghatározva és megmagyarázva a Szentírás 
valamely helyén, hogy nem csak a tanultak, de a kevésbé képzettek is megérthetik a szokásos 
módszerek használatával.”5 

3. A Szentírás világossága 
 
Nos Ő, Aki mindenki másnál jobban megalázta Magát, nem volt nyers az emberekkel? 

„Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy 
egy pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek őt, kétszerte inkább 
magatoknál.” (Mt23:15) Az Emberfia az – Aki sírt Jeruzsálem felett, és Aki úgy próbálta 
összegyűjteni a gyermekeit, ahogyan a kotlóstyúk a kiscsirkéit –, Aki ezeket a szavakat 
mondta. A zsidókhoz szólta ezeket, hogy megszabaduljanak a pokol kötelékeitől. Próbálták 

                                                
4 Westminsteri Hitvallás 1:4 
5 Westminsteri Hitvallás 1:7 
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már egy vadállatot kimenteni egy csapdából? Még akkor is megmar, mikor az életét igyekszel 
menteni. Az Emberfia megmenteni, és nem elítélni jött a világot. 

Jézus tudta: az emberek annyira vakok az önmagukkal és Vele, mint Megváltójukkal 
kapcsolatos igazságra, hogy nem számít, mennyi csodát tesz a szemük előtt, ezen az alapon 
képtelenek hinni Benne. „Ha te vagy a Krisztus”, mondták neki a zsidók, „mondd meg 
nékünk nyilván!” Nos, Jézus megmondta nyilván. „Felele nékik Jézus: Megmondtam néktek, 
és nem hiszitek: a cselekedetek, a melyeket én cselekszem az én Atyám nevében, azok 
tesznek bizonyságot rólam.” (Jn10:24-25) 

A hiba nem annak a kijelentésnek a világosságában rejlett, amit Jézus tett Önmagáról. 
A hiba a bűnös szívük sötétségében keresendő. Kutassátok az Írásokat. Azok rólam beszélnek. 
Világosan beszélnek rólam. A zsidó oltárok minden áldozata szennyfolt, azok mindegyike 
egyenként és együttesen is értelmetlen színjáték lenne, ha – amint mondtam nektek – nem 
rólam tennének egyenként és együttesen is bizonyságot. 

De még a mostani elutasításotokat is előre jelezte Ézsaiás: „és noha ő ennyi jelt tett 
vala előttük, mégsem hivének ő benne: hogy beteljesedjék az Ésaiás próféta beszéde, a melyet 
monda: Uram, ki hitt a mi tanításunknak? és az Úr karja kinek jelentetett meg?” 

„Azért nem hihetnek vala, mert ismét monda Ésaiás: Megvakította az ő szemeiket, és 
megkeményítette az ő szívöket; hogy szemeikkel ne lássanak és szívökkel ne értsenek, és meg 
ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondá Ésaiás, a mikor látá az ő dicsőségét; és 
beszéle ő felőle.” (Jn12:37-41) 

Talán az egyik legkönnyebben érthető igeszakasz a Szentírásban, melyből 
megérthetjük a Szentírás világosságát, a gazdag ember és Lázár példázata (Lk16:19-31). A 
gazdag ember a pokolban több bizonyítékért könyörög, mintha annak a ténynek a bizonyítéka, 
hogy Jézus a Messiás, nem lenne elég világos. De ezt a választ kapja: „Van Mózesök és 
prófétáik”. Volt elég világosságod, s most azért vagy a kínokban, mert jobban szeretted a 
sötétséget, mint a világosságot. 

Így tartotta fenn Jézus a Szentírás szükségességét, tekintélyét, és világosságát 
egyszerre, Önmagát állítva a zsidók elé. Mint olyasvalakit, egyedül Akin át nyert értelmet a 
Szentírásuk. A bűnösök a Földön sehol nem ismerték és fogadták el a bűn természetét, csak 
Tőle, mivel most is úgy szólt, ahogyan a Szentírásban beszélt. A Földön soha senki nem 
álmodott a bűnös ember Megváltójának természetéről úgy, ahogyan az Isten Fia és az 
Emberfia foganatosítja Isten igazságát a Földön az emberek szívében. 

S a Földön senki nem hitt az Isten Fiában és az Emberfiában, a megígért Messiásban 
még akkor sem, mikor ott állt közöttük mindazon ígéretek megtestesüléseként, melyek 
azoknak adattak, akiknek az Isten jövendölései kijelenttettek, amíg az Atya nem tette ezt 
lehetővé a számukra. „Senki sem jöhet én hozzám”, mondta Jézus, „hanemha az Atya vonja 
azt, a ki elküldött engem; én pedig feltámasztom azt az utolsó napon” (Jn6:44). De „a mint az 
Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is a kiket akar, megelevenít” 
(Jn5:21). S vajon nem mondta Jézus Nikodémusnak: „Ne csodáld, hogy azt mondám néked: 
Szükség néktek újonnan születnetek” (Jn3:7)? S vajon nem beszélt azokról, akik „a Lélektől 
születtek” (Jn3:8)? 

Ne gondolja a Sátán, hogy végül képes lesz megállni a hármas Istennel szemben. Az 
Atya megelevenít, a Fiú megelevenít, s a Lélek új szívet ad azoknak, akik megvakultak és 
megkeményedtek a bűnben, hogy higgyenek, és ne vesszenek el. „Mert úgy szerette Isten e 
világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen.” (Jn3:16) 
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4. A Szentírás elégségessége 
 
A Szentlélek, Aki egy az Atyával és a Fiúval a megváltó munkájukban, megadja majd 

az embereknek „a teljes meggyőződést és bizonyosságot” Krisztus szavainak „tévedhetetlen 
igazságáról és isteni tekintélyéről”, amiképpen azok megtalálhatók a Szentírásban. Mikor 
elment a mennybe, hogy helyet készítsen az övéinek, nem hagyta őket vigasztalás nélkül. 
„Eszükbe juttatja mindazokat, a miket mondottam” (Jn14:26). Megváltói munkájának teljes 
értelmét és célját megértteti velük az Ő Lelke által. 

Figyeljünk Péterre, amint a Megváltójáról beszél, Akiben kezdettől fogva bízott, de 
Akinek a munkáját a többi apostollal egyetemben oly kevéssé értette, s Akit oly ingadozva 
követett, de mikor megkapta a Lelket, ezt mondja: „Azt, a ki Istennek elvégezett tanácsából és 
rendeléséből adatott halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek: 
Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván; mivelhogy lehetetlen volt néki attól 
fogvatartatnia” (Csel2:23-24). Vagy figyeljük meg a másik apostolt, aki a megfelelő időben 
újjászületett, s Krisztustól, valamint az Ő Lelkétől tanult, amint mondja: „Mert azt adtam 
előtökbe főképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások 
szerint;  És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint” 
(1Kor15:3-4). 

Ezt jelenti, hogy „Isten teljes tanácsvégzése az Ő dicsőségére és az ember 
üdvösségére, hitére és életére vonatkozó rendelkezéseket egyértelműen megfogalmazza a 
Szentírásban, vagy ez a rendelkezés jó és szükségszerű következtetés által megállapítható a 
Szentírásból, amelyhez semmilyen időben nem szabad semmit hozzátenni, legyen az a Lélek 
új kijelentése vagy emberek hagyománya”.6 

A reformáció és a Biblia 
 
Nyilvánvaló, hogy a Westminsteri Hitvallásból származó idézetekben, hogy annak 

megalkotói csak a koruk nyelvezetével fejezték ki a Jézus Krisztusba, mint a Megváltójukba a 
bűnből vetett hitüket, mikor ezeket a szavakat mondták a Bibliáról. 

B. B. Warfield beszél a Szentírás ihletettségének „egyházi dogmájáról”. A Szentírás 
tulajdonképpen egy „önmagát csalhatatlannak tartó könyv”. Ez „Isten Ígéje abban az 
értelemben, hogy amit mond, azt Isten mondja. A keresztyén szülők gyermekei bíznak, 
mégpedig joggal bíznak a Szentírás minden egyes szavában”.7 

A római katolikus egyház vezetői Luther korában azonban nem így gondolkodtak. 
Vagy ha meg is vallották a hitüket ezen a módon, az ugyanaz a mód volt, ahogyan a 
farizeusok vallották meg az Ószövetségbe vetett hitüket a maguk korában. Kálvin azt mondta, 
hogy a Szentírást, annak egészét „ugyanazzal a tisztelettel kell fogadnunk, amiben Istent is 
részesítjük, mert ’egyedül Tőle származik, és nem keveredik hozzá semmiféle emberi’”.8 „S 
ez”, mondja Warfield, „volt csak az egyház dogmája, s ez az egyház-dogma volt a volt a 
Biblia-dogma, mielőtt egyház-dogmává vált, s csak azért vált egyház-dogmává, mert Biblia-
dogma”.9 A Bibliában, mondja Warfield „Magával Isten Ígéjével van dolgunk, amit Maga 
Isten mond ki emberi ajkakon keresztül”.10 Beszélhetünk tehát verbális, és abszolút, vagy 
teljes ihletettségről. Ezt összefoglalandó mondja Warfield: „A teljesen ihletett Bibliának, 
melyben ekképpen bízunk alázatosan, tulajdonítunk voltaképpen és ténylegesen mindent, ami 

                                                
6 Westminsteri Hitvallás 1:6 
7 The Inspiration and Authority of the Bible, 107. oldal 
8 Ugyanott, 108-109. oldal 
9 Ugyanott, 114. oldal 
10 Ugyanott, 125. oldal 
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megáldotta életünket, valamint az üdvösség örökkévalóságának reménységét, és Isten 
szeretetének jelenlegi gyümölcsözését Krisztusban.”11 

A Szentírás nem bontható fel, mert Benne összpontosul. A római katolikus egyház 
vezetői azonban végső bizalmukat a saját növekvő erkölcsi tudatukba vetik. Az Istenről 
alkotott nézeteiket elsősorban a filozófusoktól, és csak másodsorban a Bibliából 
származtatták. Ebben pontosan ugyanazt tették, mint Jézus korának farizeusai. Ennek 
megfelelően Luther korában Jézus korához hasonlóan a Szentírás hivatalos gondnokai voltak 
azok, akik a Szentírás fölé helyezték magukat. Őt tehát azzá tették a Biblia jelentését, amit 
akartak, hogy jelentsen. Konkrétabban szólva, kivették a Bibliából azt, amit Krisztus annak 
központjaként tanított, nevezetesen, hogy csak ha az emberek eszik az Ő testét és isszák az Ő 
vérét, akkor részesülnek Belőle ebben, és az eljövendő életben egyaránt. 

Számunkra nem létezett a Szentírás világos szükségessége a bűn miatt. Számunkra 
nem létezett a Szentírásban megszólaló Krisztus korlátlan tekintélye. Számunkra nem létezett 
Isten világos beszéde bárki számára, aki azt olvasta. Számukra nem létezett Krisztus 
befejezett munkája, melyre az emberek rátámaszkodhatnak a bűnbocsánatért, és azért, hogy 
Isten elfogadja őket. 

A római katolikus egyház hatóságai nem hittek (a) a Szentírás szükségességében, (b) a 
Szentírás tekintélyében, (c) a Szentírás világosságában és (d) a Szentírás elégségességében, 
mert szövetséget kötöttek azzal a folyamat-filozófiával, melyben ezek közül az egyiknek sem 
volt helye. Nem akarván mindien gondolatot foglyul ejteni és engedelmességre kényszeríteni 
Krisztusnak, üldözték azokat, akik ezt tették. Azokat, akik kimondták a Sola Scriptura-t, mert 
hittek Solus Christus-ban, és az egyház parancsa ellenére tanították a népet, sok esetben 
máglyán égették el. 

Az 1967-es hitvallás 
 
Manapság pedig Kálvin egyes követői, akik korábban a Westminsteri Hitvallást, mint 

a hitük kifejezését vallották, kötöttek szövetséget egy új hitvallással, mely úgy gondolkodik a 
Szentírás bizonyságtételéről, hogy az valójában a bűnös ember bizonyságtétele arról a 
Krisztusról, Akit ennek a nézetnek az alapján senki sem ismer, vagy, amennyire ismertnek 
mondatik, annyira semmiben sem különbözik a többi embertől. 

A Szentírásról azt mondják, hogy Krisztusról tesz bizonyságot (A hit rövid kortárs 
nyilatkozata speciális bizottságának jelentése. A jelentés az USA Egyesült presbiteriánus 
Egyháza 177. közgyűlése számára készült 1965 májusában. A javasolt (1967-es hitvallásból” 
idézünk, 1.12). 

A bizottság beszél a Krisztus iránti engedelmesség szükségességéről, de végül minden 
ilyen engedelmesség lehetségességének elvágja a gyökerét azzal, hogy Krisztus Ígéjét 
lecsökkenti a bűnös ember Krisztussal kapcsolatos szavaira. Elválasztják az apostolok 
bizonyságtételét Krisztus bizonyságtételétől. Meg kell hagyni, megkísérlik, hogy ezek az 
apostolok Krisztusról tegyenek bizonyságot. Egy Krisztus-központú Hitvallást akarnak 
kialakítani. De az egész dolog olyasvalaminek látszik, mint mikor először leráznák az almafát, 
hogy azután madzaggal felköthessék az almákat, vissza az almafára. 

A bizottság úgy beszél az apostolok bizonyságtételről, mint ami a későbbi 
bizonyságtételek irányadója. De ha elvesszük Krisztust, amint Önmagáról beszél az emberek 
eszközként való felhasználásával, akkor minden ember önmaga normájává válik. 

Az 1967-es hitvallásban nincs helye annak az elképzelésnek, mely szerint az ember a 
bűn következtében Isten haragja alatt áll. 

                                                
11 Ugyanott, 126. oldal 
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Az 1967-es hitvallásban nincs helye a Szentírásban megszólaló Krisztus tekintélyének. 
Ennek a megvallásnak a Krisztusa pusztán az ember tudatának kivetítése. 

Az 1967-es hitvallásban nincs helye a Szentírás megérthetőségének, mert az a 
Krisztus, Akiről ez a hitvallás tesz bizonyságot, az a Krisztus, Akit senki sem ismer. 

Az 1967-es hitvallásban nincs helye a Szentírás elégségességének, mert az 
áramlásfilozófián alapszik. 

Amiképpen a római katolikus egyház vezetői Luther napjaiban, az egyház vezetői a 
farizeusok példáját követték, mikor az ember erkölcsi tudatár állították be a jó és a gonosz 
végső forrásaként és mércéjeként. Utána kivetítettek egy Messiást, vagy Krisztust, Aki majd 
segít nekik megvalósítani a saját ideáljaikat. Azután nem Isten országának a megvalósítására 
törekedtek Jézus Krisztus igazságosságán keresztül, hanem az ember országáéra. 

Minden embert személyként, és nem dologként kezelni, ez az új hitvallás mindent 
felölelő ideálja. A presbiteriánus egyház üzenete, amint a csúcspontjára ér, következetesebben 
próbálván minden gondolatot foglyul ejteni, hogy engedelmeskedjenek a Krisztusnak, most 
más egyházakat is vezetni akar az oltár felállításában az ismeretlen Isten számára. Vagy Isten 
kegyelméből lesznek még egyszer olyan emberek, mint Luther és Kálvin, vagy olyanok, mint 
Hugh Latimer? 

Hol volt, hol nem volt – nem hol volt, hol nem volt meseországban, hanem Hugh 
Latimernél – élt egy diák, akit Bilneynek hívtak. Latimer 1485-ben született. Egészen 
„harmincéves koráig erőszakos és bigott pápista volt”. Bilney ismerte Latimert, és ismerte a 
római katolikus egyház iránti rajongását. Bilney magánemberként megkereste Latimert, akit 
őszinte, de félretájékoztatott embernek vélt. Alázatosan engedélyt kért Latimertől, hogy 
vallást tehessen a saját hitéről. „Az öreg Latimer elmondja nekünk: ’Többet tanultam ebből a 
hitvallásból, mint azt megelőzően a hosszú évek alatt. Attól a pillanattól kezdve elkezdtem 
érezni Isten Ígéjének illatát, és otthagytam az iskolai doktorokat és az efféle őrültségeket’.”12 

„Az idejében mondott beszéd, oh mely igen jó!” Az idejében és a nem idejében 
mondott ima pedig oh, mely igen hatalmas! 

A cselekedet azonban beszéddel és imával jár. A megtérése után Latimer „idejében és 
nem idejében, a plébániáján és a plébániáján kívül is”13 buzgólkodott. Jézus korában a 
farizeusok elvették „a tudomány kulcsát”. Ők maguk „nem mentek be, és a kik be akartak 
menni, azokat meggátolták” (Lk11:52). „S ahogyan a farizeusok korában volt, úgy volt 
Latimer korában is.”14 

Miután Mária királynő trónra lépett, nem sokkal később elfogatta Latimert. A londoni 
Towerbe vitték „Cranmerrel, Ridleyvel és Bradforddal, s miután nem volt elegendő szoba, 
valamennyit egy cellába zárták”.15 Ott, a börtönben kutatták a Szentírást, mint Isten nekik 
adott Ígéjét. 

A tárgyaláson megkérdezték Latimert, hisz-e abban, amiben az egyházatyák hittek. Ő 
azt válaszolta, hogy „hitt bennük, mikor igazat beszéltek, s a Szentírás is alátámasztotta azt”.16 
Számára a Szentírás bizonyságtétele Krisztus bizonyságtétele volt. 

Mikor őt és Ridleyt máglyára vitték az Istennek Jézus Krisztusban megmutatkozó 
szeretetébe vetett hitükért, Aki váltságul adta az életét az övéiért, a kivégzésük előtt meg 
kellett hallgatniuk egy prédikációt a szeretetről egy Smith nevű pap szájából. Utána 
„puskaporos zacskóval” a nyakukban és „lángra lobbantott rőzsével” Ridley lábainál Latimer 

                                                
12 J. C. Ryle, Five English Reformers, London 1961, 100. oldal 
13 Ugyanott, 101. oldal 
14 Ugyanott 
15 Ugyanott 
16 Ugyanott, 108. oldal 
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ezt mondta: „Fel a fejjel, Ridley testvér, légy férfi; Isten kegyéből ma olyan gyertyát gyújtunk 
Angliában, hogy bízvást többé ki nem oltja senki”.17 

Most pedig, fivéreim és nővéreim az Úr Jézus Krisztusban, hívő testvéreim a Szentírás 
Krisztusában valahol csak vagytok, imádkozzunk az anyaszentegyházért, és a protestáns 
egyházért, nehogy összeszövetkezvén a szeretet elvont alapelve nevében megtagadják Isten 
ama nagy szeretetét, Aki úgy szerette a világot, hogy a saját egyszülött Fiát adta érte, hogy 
valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

Soha ne félj te kicsiny nyáj. Isten akarja nektek adni az országot. Krisztus győztesként 
jön el, hogy győzzön. Megeleveníti, akit akar. Az ő ígérete soha meg nem hiúsul. 

Hála legyen Istennek, Aki mindig győzelemre visz minket Krisztusban, és általunk 
érezteti meg az Ő ismeretének illatát minden helyen. 

Az Egyesült Presbiteriánus Egyház most megpróbálja kioltani a Latimer és Ridley 
által fellobbantott gyertyát az új, feltételezetten Krisztus-központú, de valójában 
emberközpontú hitvallásával. Mi nem ítéljük el őket, hanem megkérjük, hogy térjenek vissza 
a Szentírás Krisztusához. Miközben azonban kérleljük őket a visszatérésre az egyetlen 
megismerhető Krisztushoz, Isten kegyelméből, Krisztus példáját követve fogunk 
szembeszállni velük mindaddig, amíg félrevezetni igyekeznek Krisztus kicsinyeit, s amíg 
véka alá igyekeznek rejteni az evangélium világosságát ahelyett, hogy a gyertyatartóba tennék 
azt. 

Ne tudjunk másról, csak Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről, Krisztusról és a 
feltámadásról, Krisztusról, mint egyetlen vigaszunkról életünkben és halálunkban. Tudom, 
kinek hittem, és meg vagyok arról győződve, hogy Ő képes megőrizni ama napra azt, amit 
rábíztam. 

                                                
17 Ugyanott, 109. oldal 
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Nikodémus meglátogatja Jézust, Jn3:1-2 
 
„Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez 

jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki 
sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.” (Jn3:1-2) 

Nikodémus barátai 
 
Nikodémus farizeustársai biztosak voltak abban, hogy Jézus egy csaló, és nemcsak 

csaló, de lázadó is egyben. Jézus, mondták egymásnak Nikodémus füle hallatára, olyan 
ember, aki gátolja a szervezet működését, mármint azét a kevését, ami megmaradt belőle. Egy 
napon a jövőben majd eljön az a Messiás, akiről a próféták beszéltek. Ő majd letöri a római 
igát. Ő valóban tejjel és mézzel folyóvá teszi majd a földet. Akkor a Paradicsom, amiről 
Mózes beszélt, a múlt Paradicsoma a jövő Paradicsomává válik a számukra, és rajtuk 
keresztül minden ember számára. S most ez a galileai paraszt azt meri mondani nekünk, 
Mózes és a próféták szakértőinek, hogy amit Mózes és a próféták mondtak a múlt és a jövő 
Paradicsomáról, az teljesen különbözik attól, amit az akkori kor legfejlettebb gondolkodása 
vélt róla. A saját szó szerinti értelmezését állítja szembe azzal, amiről valamennyien tudjuk, 
hogy a Szentírásnak tanítania kell. 

Jézus „abszurd állításai” 
 
Ez a csakis ember, ez a galileai fickó azt állítja, hogy Ő egy az Atyával, egy az 

Istennel. Felfogod te, Nikodémus, hogy ezt mondván ez az ember istenkáromlást szól? Tudod, 
hogy mit mondott Mózes: „Íme, az Úr, a te Istened, egy Úr”. Csak egyetlen Isten lehetséges. 
Még a környező népek is, különösen a görögök, akikkel az ősatyáink közül néhánynak volt 
dolguk Ezsdrás és Nehémiás korától kezdve, egyetértenek velünk ebben a dologban. A nagy 
görög filozófusok, Platon és Arisztotelész is azt vallják, hogy egyetlen Isten létezik. Még ezek 
a pogány filozófusok is tudták, hogy a politeizmus, a sok isten szolgálata, akik emberekké 
lettek, és az emberek között éltek, a múlté. Még Platon és Arisztotelész is tudták, hogy csak 
egyetlen Isten létezik, és ez az egyetlen Isten teljességgel ismeretlen. Még ők is tudták, hogy 
bármi, amit bárki mondhat erről a világot megteremtő és megváltó Istenről, csak az emberek 
között élő pár álmodozó képzeletbeli alkotása. Senki sem tud semmit Istenről. Bizonyos, hogy 
nekünk, mint Ábrahám valódi magvának nemzetének áldottaknak kell lennünk, akkor nem 
szabad visszaesni a politeizmusba. Senki sem ismeri Istent, ezért tudjuk, hogy amit ez a Jézus 
mond Istenről, az helytelen. Vajon szembeszállsz az emberi gondolkodásban végbemenő 
evolúció menetével? 

Ki kell vennünk a részünket 
 
S miképpen képzeled te, Nikodémus, hogy az a jövőbeli dicsőséges Paradicsom, amit 

valamennyien várunk, valaha is megvalósul számunkra, és az üdvösségünk érdekében, ha mi, 
emberek, nem veszünk részt annak építésében? Nekünk méltó partnereivé kell válnunk az 
ismeretlen Istennek, amint minden dolgot, még a gonoszságokat is alávetni igyekszik ennek a 
jótékony iránynak. Erre gondoltak Mózes és a próféták. Mikor Mózes úgy beszélt rólunk, 
mint Isten teremtményeiről, ez alatt azt értette, hogy véges résztvevők vagyunk Isten 
lényében. Isten a mi idősebb partnerünk, idősebb testvérünk, a világegyetem általunk 
megválasztott elnöke. Ő minden tőle telhetőt megtesz a temérdek lehetőséggel szemben, hogy 
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a dolgoknak jó végkimenetelt biztosítson. Nem tudjuk, miképpen teszi ezt meg, de hiszünk 
benne. Isten választott népeként nekünk kell vezetni a környező nemzeteket az ideális, a 
tökéletes állapot felé. 

S most itt van ez a galileai jöttment, aki Mózest és a prófétákat szó szerint veszi. Azt 
igyekszik mondani nekünk, hogy a világot szó szerint Isten teremtette. Tudjuk, hogy ez nem 
igaz, mert nem lehet igaz. Ha a teremtés elképzelését szó szerint vesszük, akkor 
marionettfiguráknak kell saját magunkat tekinteni. Akkor nem lehetünk szabadok. S hogyan 
lehetnénk felelősek mindaddig, amíg nem vagyunk szabadok? 

Ahhoz, hogy kivegyük a részünket, szabadoknak kell lennünk 
 
S akkor hadd emlékeztessünk, hogy ez a Jézus, aki téged érdekel, nemcsak a teremtés 

történetét veszi szó szerint, de Ádám bukásának a történetét is. Ez azonban nyilvánvalóan 
nem lehetséges. Ha teremtett lények vagyunk, akkor származtatottak vagyunk. Akkor az 
akaratunk semmit sem jelent. Akkor csak marionettfigurák vagyunk. Most azonban azt 
mondja, hogy bűnösök vagyunk Istennel szemben, de egyben a teremtményei is vagyunk. Azt 
mondja, azt tettük, ami Isten akaratával ellentétes. Egyrészről tehát azt állítja, hogy semmit 
sem tehetünk Isten akaratával szemben, mert Isten az, Aki mindent felügyel, másrészt azt 
mondja, hogy az Isten akaratával való szembeszegülésünk miatt az örök büntetés lesz az 
osztályrészünk. Férgekről beszél, melyek soha meg nem halnak, és tűzről, mely soha le nem 
alszik. 

Azt hiszi, hogy Ő a Messiás! Bah! 
 
Hát gondold csak el! Azt mondja, hogy ő maga a megígért Messiás, akiről Mózes és a 

próféták beszéltek. Azt mondja, hogy benne fog beteljesedni Ézsaiás könyvének 
ötvenharmadik fejezete. Ő lesz megsebesítve a bűneinkért, és összezúzva a vétkeinkért. A 
sebeivel kell meggyógyulnunk. Hallottad a legutóbbit? A múlt héten, kedden ezt mondta: 
„Aki hisz énbennem annak szívéből [élő] vizek folyamai áradnak majd”. Ebben az is benne 
foglaltatik, hogy ha nem járulunk hozzá szánalmas megalázkodással, akkor kivettetünk a 
külső sötétségre, mondja, ahol majd lesz sírás és fogcsikorgatás. Emlékezz, azt mondta, hogy 
ő maga lesz az emberek végső bírája. Az Atya azért küldte őt a világba, hogy kimentse a 
népét a bűneikből, de meg kell mondani, hogy csak az ő választottai fognak üdvözülni. A 
többiek, noha valamennyien Ábrahám gyermekei vagyunk, kecskék leszünk az ő balkezénél 
az ítélet napján! 

Mindezt az abrakadabrát, mindezt a merev szószerintiséget igyekszik letölteni az 
emberek torkán. Az emberek természetesen kortyonként veszik ezt. Látod azt a tizenkét 
parasztot, akik mindenhová követik őt? Azt várják, hogy majd Izrael tizenkét trónján fognak 
ülni. Azt hiszik, hogy majd felváltanak minket. Majd átveszik a világegyetem Fehér Házát. 
Ők alkotják majd a kabinetjét. Minket, a többieket pedig majd kiűznek a sötétség és a halál 
hátországába. Miért adózol neki bármekkora figyelemmel is, Nikodémus? Tanulmányozd a 
Kongresszusi Feljegyzéseket, s lásd meg, hogy származott-e bármi jó Galileából. Az a 
Szentírás jelentősége, hogy őt halálra kell adni. 

Nikodémus nem tud aludni 
 
De Nikodémus nem tudott éjjelente aludni. Minden éjjel hánykolódott a párnáján, a 

lelkiismerete zaklatta őt. Mélyen a szívében Nikodémus tudta, hogy ő Isten teremtménye. 
Mélyen a szívében azt is tudta, hogy Isten előtt bűnös. Minél érthetőbben fogalmazták meg a 
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farizeustársai az érveiket Jézusnak és az állításainak elvetéséhez, annál nyilvánvalóbbá vált 
Nikodémus számára, hogy ezek az érvek csaláson alapulnak. Mélyen a szívében érezte, hogy 
megérdemli Istentől az örök büntetést a bűnei miatt. 

„Elmegyek Jézushoz. Beszélek vele, mint embertársammal. Neki is kétségtelenül 
megvannak a maga problémái. De valami van furcsa ezzel az emberrel kapcsolatosan. Az 
igazság gyűrűje veszi körül mindazt, amit mond. S a hamisság gyűrűje veszi körül mindazt, 
amit mi, farizeusok mondunk. Ha igaz, hogy senki nem tud semmit Istenről, akkor vajon az Ő 
találgatásai legalábbis nem annyira jók, mint a mieink? Akkor nem lehetséges, hogy ő szólja 
az igazságot? Engem lenyűgöz, amit ez az ember, Jézus, mond, és lenyűgöz, amit cselekszik. 
Bizonyos, hogy amit az emberek gyógyításáért tesz, az nem tudható be annak, hogy valami 
nagy embernek igyekszik mutatni magát. Láttam, amint az özvegy fiát feltámasztotta a 
halálból. S láttam Jairus leányát is, miután feltámasztotta a halálból. Ha az, amit mi, 
farizeusok mondunk a halálról, igaz, nevezetesen hogy a halálban minden véget ér, és a halál 
mindennek véget vet, s minden létezés csak a halálig létezés, akkor miképpen képes 
feltámasztani embereket a halálból? Vajon az ő szavai csak egy álmodozó szavai, s a 
cselekedetei csak egy bűvész cselekedetei?” 

Nikodémus meglátogatja Jézust 
 
Végül eljött az a bizonyos éjszaka. Nagyon sötét volt. Nikodémus azonban már 

utánajárt a helynek, ahol Jézus szokott éjjelente imádkozni. Jézus nem azért imádkozott 
éjjelente, mert Nikodémushoz hasonlóan Ő sem tudott aludni, hanem hogy mások 
aludhassanak, s nem a halál alvásával, hanem azzal az alvással, amit az Istennel szembeni 
tiszta lelkiismeretből fakad. 

„Rabbi! Rabbi! Kérlek, engedd meg nekem, hogy megszakítsam az Atyádhoz intézett 
könyörgéseidet és hálaadásaidat. Hatalmas lelki gyötrelemben vagyok. Farizeus vagyok. Te 
tudod, mit jelent ez a személyeddel szembeni ellenségesség és a munkaprogramoddal 
szembeni ellenállás terén. Adnál nekem egy órát az imaidődből, hogy elmondd, mit gondolsz 
valójában rólunk, és arról, ahogy Ábrahám áldásait keressük? Gyakran hallottam rólad. 
Hallottam, hogy azt mondtad: mi bezárjuk Isten országát az emberek előtt, így sem mi nem 
megyünk be abba, sem azokat nem engedjük be, akik bemennének. Épp tegnap mondtad: ’Jaj 
néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy 
pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek őt, kétszerte inkább 
magatoknál.’ Te ’vak vezéreknek’ és ’vak bolondoknak’ neveztél minket. Egy nappal 
korábban azt mondtad: nemcsak mi magunk vagyunk vakok, de másokat is ’megvakítunk’. 
Hallottam, amint hívogattad a népet: ’Jöjjetek én hozzám’, és ne menjetek a farizeusokhoz. 
’Én’, és nem ők, ’megnyugosztlak titeket, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem 
könnyű’. Elmondanád, mit értettél mindezek alatt? Valóban azt akartad állítani, hogy te egy 
vagy az Atyával, így tehát egynél több Isten létezik? Tényleg azt akarod mondani, hogy te 
vagy az út, az igazság és az élet? Tényleg azt akarod mondani, hogy az utolsó napon bíróként 
ülsz majd, és mindannyiunkat, akik nem fogadtuk el a szavaidat, a halál sötétségébe fogsz 
küldeni, ahol lesz majd sírás és fogcsikorgatás?” 

Jézus válaszol Nikodémusnak 
 
Felkelvén a térdeiről, Jézus nyugodtan és világosan így válaszolt Nikodémusnak: 

„Igen Nikodémus, pontosan így értettem, amit tegnap mondtam, s amit a kezdetektől fogva is 
mondtam. Te valóban vak vezető vagy. Kutatod a Szentírást, mert azt hiszed, hogy abban van 
a te örök életed, pedig az rólam tesz bizonyságot, de mégsem jössz hozzám, hogy életed 
legyen. Vajon azért hívlak ’vak bolondoknak’ benneteket, mert gyűlöllek? Nem, hanem azért, 
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mert azt szeretném, hogy megtérjetek és üdvözüljetek. Ne gondold, hogy én vádollak majd 
benneteket az Atyánál: Mózes, a Szentírás fog vádolni benneteket, akiben bizakodtok. Ha 
hinnétek Mózesnek, a Szentírásnak, hinnétek nekem is. De ha nem hisztek az ő írásainak, 
miképpen hinnétek el az én szavaimat? (Jn5:45-47) 

’Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem 
hogy megtartassék a világ általa’. (Jn3:17) ’Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő 
egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
(Jn3:16)’ Én vagyok az élet világossága, akiről Mózes és a próféták beszéltek. Ha bennem 
nem hisztek, elvetitek Mózest és a prófétákat is. Én vagyok a világ világossága, ha nem 
hisztek bennem, és nem hirdettek engem ennek, akkor sötétségben hagyjátok az embereket és 
a még nagyobb sötétségbe vezetitek őket. Igen, a vakok vak vezérei vagytok. 

S ami még rosszabb: nem véletlenül vagytok vakok, hanem választás alapján. 
Akarattal vagytok azok. Mindennap megpróbáljátok kioltani a Nap fényét az égen. Kivájtátok 
a szemeiteket, ezért nem vagytok képesek elhordozni, ha a Nap fénye rátok ragyog. 
Gyűlöltök, mert az igazat mondom nektek. Jobban szeretitek a hamisságot, mint az igazságot. 
Ti a ti atyátoktól, a hazugság atyjától, az emberek megtévesztőjétől valók vagytok. 

Mikor azonban mindezt elmondom nektek, akkor meg akarlak benneteket menteni. Én 
azért jöttem, hogy megkeressem és megmentsem a halál sötétségében és keserűségében 
elveszett embereket. 

Nikodémus, te nem vagy képes önmagad üdvözíteni. Neked újjá kell születned. Senki 
sem jöhet énhozzám, csak ha az Atya vonzza őt. És senki sem mehet az Atyához a maga 
akaratából, csak a Fiún keresztül, Aki életet ad neki. Azt hiszitek, szabadok vagytok, mert 
Ábrahám magva vagytok. Bizony mondom neked, Nikodémus, addig nem vagytok Ábrahám 
magva, amíg nem jöttök énhozzám. Egész életeteket egy önmegtévesztésben élitek le. Ezért 
vagytok gyengék, és nagyon leterheltek. S ezért nem tudsz te sem aludni. 

A helyzet sokkalta rosszabb annál, mint amilyennek valaha is álmodtad. Ti nemcsak a 
körülmények miatt vagytok szerencsétlenek. Vétkesek, hamisak vagytok. Törvényszegők 
vagytok. Ki vagytok tehát téve a halálnak, az örök halálnak. 

De Nikodémus, a helyzet sokkal jobb annál, mint amilyennek valaha is álmodtad. Én 
azért jöttem, hogy megkeressem és megmentsem azt, ami elveszett. Ismered Lázárt? Ebben az 
utcában lakik a testvéreivel, Máriával és Mártával. Hamarosan meg fog betegedni és belehal. 
Akkor majd eljövök, és feltámasztom a halálból. Kinyittatom az emberekkel a sírját. Kihívom 
őt belőle: ’Lázár, jöjj ki!’ Meghallja majd Lázár, és elő fog jönni? Azt kérdezed, miképpen 
születhet újjá a felnőtt ember. Azt hiszed, hogy amit önmagamról tanítok, az abszurd. De én 
adok füleket Lázárnak, melyekkel meghallja a hangom, és adok neki erőt, hogy 
engedelmeskedhessen a parancsomnak. Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden 
lehetséges. S minden hatalom nekem adatott. Én egy vagyok az Atyával. S egy vagyok a 
Lélekkel is: a Lélek majd újjászül benneteket. 

Menj most haza, Nikodémus. Olvasd el Mózes és a prófétákat még egyszer. Most 
nincs időnk átmenni rajtuk. Tudom, neked reggel tanítanod kell az osztályodat. De próbáld 
meg. A maradék néhány pillanatban addig, amíg a Nap felkel az égen, olvasd el a Bibliádat 
annak fényében, amit mondtam neked, és nézz rám annak fényében, amit a Szentírás mond. 
Akkor majd meglátod, hogy rólam beszél. S akkor megérted, hogy mit értettem alatta, mikor 
azt mondtam, hogy nem én ítéllek majd el téged az eljövendő ítéletnapon, hanem a saját 
Szentírásod, amiről azt állítottad, hogy érted, de egész idő alatt félreolvastad. Ez a Szentírás 
jelentősége a számodra, Nikodémus.” 

Noé és az özönvíz 
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„Gondolj egy pillanatra arra, mit mond Mózes az özönvíz előtt a Földön élt 
emberekről. Mózes azt mondja, hogy a kezdetben Ádám, a közös ősatyánk a Paradicsomban 
járt és beszélt Istennel. Mózes azt mondja, hogy Ádám megszegte Isten parancsolatát, amit 
neki, mint az Ő képmására alkotott teremtménynek adott. Utána Isten kiűzte őt a 
Paradicsomból. De Isten megígérte, hogy az asszony magva fogja megsemmisíteni a kígyót, 
és a Sátán követőit. Én vagyok az asszony megígért magva. 

Bennem hitt Énókh, és elragadtatott ebből a világból Isten jelenlétébe, Akivel járt, míg 
ezen a Földön élt. Bennem hitt Noé, mikor kegyelmet talált Isten előtt. Azt kérdezed, 
Nikodémus, hogy ezek miképpen lehetségesek? Miképpen születhet újra egy felnőtt ember 
úgy, mint egy csecsemő? Én nem a fizikai születésről beszéltem, hanem a szív radikális 
megváltozásáról. Arról a szívről beszéltem melyben Isten valódi szeretete felváltotta az Isten 
iránti sátáni gyűlöletet. Ádámban bekövetkezett bukásuk miatt még Séth gyermekei is 
gyűlölték Istent. Azért gyűlölték Istent, mert Isten rosszallóan tekintett a bűnös útjaikra. 

Akkor hát elhagyta Isten a világot? Nem, nem hagyta el. Azt mondta Noénak, aki 
Séthhez hasonlóan Istennel járt, hogy legyen az igazság hirdetője. Isten megjelent éjjel 
Noénak, és azt mondta neki, hogy építsen egy bárkát a házanépe megmentésére, s a házanépe 
megmentésén keresztül az egész világ megmentésére is. 

De sietnem kell. A Nap első sugarai már látszanak a keleti égbolton. Ugyanúgy kezd 
az élet világossága is a lelkedre ragyogni Nikodémus, Noé bárkát épített. Rajta keresztül Isten 
nagy türelemmel, hosszú időn át hívogatta az embereket a megtérésre. Noé asztalosai egy éjjel 
eljöttek hozzá, és megkérdezték: ’Miképpen lehetséges mindez? Tényleg azt hiszed, hogy ez a 
bárka majd úszik, mikor az utolsó cseppnyi szurkot is felkentük rá a víz kizárása végett? 
Vajon minden dombot és hegyet, még a legmagasabbakat is elborítja majd az özönvíz?’ 

’Igen’, mondta Noé. ’Ti nem értitek, miképpen lehetséges mindez. Én magam sem 
értem. De Isten megjelent nekem és elmondtam, hogy jön az özönvíz, amely minden embert 
elpusztít a Vele szemben elkövetett bűneik miatt. Minden ember megromlott. A szívükben 
olyanok, mint Káin, aki meggyilkolta a testvérét. Most pedig a nyílt romlottság életét élik. A 
szívükben szövetség-szegők, s a gyakorlatban is azok. Nos, én hagyom, hogy learassák a saját 
életvitelük gyümölcseit’. 

Látod már, mire gondolt valójában Mózes? Pont az ellenkezőjét annak, amit ti, 
farizeusok sulykoltok vele kapcsolatban az embereknek. Isten megjelent Noénak, aki 
kegyelmet talált Előtte. Azt mondta Noénak, hogy figyelmeztesse az embereket a jövőben 
bekövetkező egyetemes ítéletre, amiért fellázadtak a Teremtő-Megváltó Istenük ellen és 
gyűlölték Őt. Azt mondta nekik, hogy az Isten, a Teremtőjük iránti gyűlöletük bele van vésve 
a lényükbe, és erkölcstelen életvitelük csak ennek az Isten iránti gyűlöletnek a 
megmutatkozása. Noé azt mondta nekik, hogy meg kell térniük, mégpedig maguktól, de arra 
nem képesek, mert nem tértek meg. Csak Isten ama kegyelme által képesek megtérni, amit 
Noé is kapott.” 

Mózes fog elítélni benneteket 
 
„Miképpen lehetségesek ezek? Most már látod, hogy nem én, hanem Mózes fog 

elítélni benneteket, amiért nem jöttök hozzám. Én vagyok Isten bárkája. Te azét jöttél hozzám 
Nikodémus, mert az Atya vonzott téged. 

Nemsokára a barátaid, a farizeusok a keresztre fognak szögezni engem. Mennyire 
végtelenül önbecsapottaknak fognak majd akkor mutatkozni! S mennyire végtelenül 
önbecsapott lesz majd akkor a vezérük, a Sátán is! Az én országom, az igazság és az élet 
országa még a keresztre feszítésem általuk elkövetett gonosz cselekedetén keresztül is 
felállíttatik. Mikor a Sátán azt hiszi, hogy végül győzött, mert kegyetlen halálra adott engem, 
abban a pillanatban és pontosan azon a cselekedeten keresztül, dacára minden gonosz 
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szándékának fogom befejezni az én népem kimentésének munkáját a bűneikből és az 
eljövendő harag elől. 

Viszontlátásra Nikodémus. Most már érted, hogy az Atya vonzott hozzám, s a felülről 
származó újjászületésen keresztül estek le a szemeidről a pikkelyek. Most menj Nikodémus. 
Menj, vagy néhány barátod meglát. Vagy tovább már nem izgat, ha néhány barátod 
észrevesz? Egy napon hamarosan megvallod majd a nevemet az emberek előtt, az utolsó ítélet 
napján. Én pedig megvallom a te nevedet az Atya előtt. Viszontlátásra Nikodémus, most 
nekem is mennem kell. Van egy leprás, akit ma reggel kell megtisztítanom. Délután négykor 
meggyógyítok majd egy bénát, akik a háztetőn keresztül bocsátanak le elém. A barátaid majd 
látják ezt, s eltelvén a gyűlöletem iránta, azt mondják majd, hogy káromolom az Istent. 

De imádkozzunk együtt, mielőtt elindulsz. ’Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és 
földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek 
megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted.’ 

Nikodémus a keresztnél 
 
Gyorsan telt az idő mindezeket követően. Jézus nemsokára feltámasztotta Lázárt a 

halálból. Kajafás pedig azt mondta a társainak, önmagát is megtévesztve: „Ti egyáltalában 
semmit sem értetek. Minek vonakodni? El vele. De ne az ünnepen. Nem lehet megmondani, 
mit tenne ez a Jézus-sokaság. Vigyük Pilátushoz, ítélje el ő, mint politikai lázadót.” 

Jézus nemsokára a kereszten függött. Nem messze ott állt Mária, lelki gyötrelemben 
méhének fia miatt, de sokkal inkább örvendezve, mert Ő volt a lelke Megmentője. S ott állt 
Nikodémus is. Ő nem gúnyolódott úgy, mint a többi farizeus. „Másokat megtartott, magát 
nem tudja megtartani. Szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk néki”. Nikodémus 
végtelen bűvölettel hallgatta a Megváltó szájából származó szavakat. Az Atya vonzotta őt. A 
Fiú ezt mondta: „Elvégeztetett” a számára, s a Lélek újjászülte őt. De ni csak, mit hall még? 
Az egyik gonosztevő ezt mondja: „Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljősz a te 
országodban!” S hallja a válaszát annak, Akit az emberek gúnyoltak és elvetettek: „Ma velem 
leszel a paradicsomban”. 

Nikodémus siet haza. Ismét képtelen aludni. Most a nagy öröm miatt nem képes rá. 
Korán reggel száz fontnyi mirtusszal, áloéval és kassziával útnak indul, hogy kifejezze a 
Megváltója iránti szeretetét. 

Miképpen lehetséges mindez? Most már tudja. Most már tudja, hogy semmi sem 
lehetséges, amíg mindezek nincsenek meg. 

Barátaim, ha nem jöttök Jézushoz nappal, gyertek hozzá éjjel. Gyertek hozzá ma éjjel. 
Jézus azt mondta a farizeusoknak, hogy Mózes és a próféták Róla beszéltek. Ez minden, amit 
tettek. Most azt mondja, hogy nemcsak Mózes és a próféták, de az apostolai és Róla beszéltek 
Nektek. Jézus azt mondta a farizeusoknak, hogy nem Ő, hanem Mózes fogja őket elítélni, ha 
nem jöttek Őhozzá. Rajta keresztül és az Isten által a Szentírásban adott világosság által 
lesznek megítélve. Ti pedig még nagyobb világossággal lesztek megítélve, mint amilyet 
Mózes és a próféták adta Nikodémusnak. Ti annak alapján lesztek megítélve, amit azok az 
apostolok mondanak nektek, akik együtt jártak és beszéltek Jézussal, s kezelték az élet Ígéjét. 
Pál mondta Jézusról: „Mert azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten 
igazsága legyünk ő benne”, és „gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő 
szegénysége által meggazdagodjatok”. 

Miképpen lehetségesek ezek? Semmi más nem lehetséges, amíg mindezek nincsenek 
meg. A modern tudománynak nincs világossága, amíg nem attól kapja, Aki megteremtette a 
világot, és Aki által minden fennáll. A modern filozófiának nincs bölcsessége, amíg nem Tőle 
származik, Aki a bölcsességet, az igazságot és teljes megváltást adja nekünk. Minden gyertya, 
mely világosságot ad, azért világít, mert a Naptól kapta azt. A világosság minden egyes 
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morzsája, melyet bárki bármire vethet, az igazság Napjától származik. Minden bölcsesség, 
melynek az eredete nem Krisztusban van, bolondsággá tétetett és tétetik Isten előtt. 

Ez hát a Szentírás jelentősége barátaim. Van bármi jelentősége a napfénynek? Az 
emberek nem képesek élni, mozogni, vagy létezni, amíg a Nap fénye rájuk nem süt. Nem 
értitek, miképpen lehetségesek mindezek? Addig nincs megértés, amíg mindezek nincsenek 
meg. Gondoljátok, hogy nincs titok, ha a világ bölcsességét követitek? Ott állandó sötétség 
van, azok sötétsége, akik nem vájták ki a szemeiket, hacsak nem attól származik a 
világosságotok, Aki Nikodémushoz beszélt azon az éjszakán. 

Miután Nikodémus hazament a keresztre feszítésről, megint nem tudott aludni. Nem 
tudott aludni, mert meg volt terhelve a farizeustársaiért. Gyakran beszélt velük Jézusról: 
„Hogyan mondhatjátok még mindig, hogy egész életében káromolta az Istent? Én mellé 
szegődtem. Ő emelt ki engem a sötétségből a világosságra. Hamarosan megjelenik majd, mint 
az én bírám és a ti bírátok. Akkor, ha most nem tértek meg, nem a fizikai keresztre feszítésre, 
hanem az örök halálba küld benneteket, ahol majd lesz sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az 
Ő Ígéje, az Íge, melyet Mózes és a próféták, valamint az ő apostolai szóltak fog benneteket 
elítélni. A rajtuk keresztül hozzátok szóló Íge volt az, amit elvetettetek.” Vajon azért olvassuk 
a farizeusokról, hogy sokan hitre jutottak, mert Nikodémus szólt így hozzájuk? Ahogyan Noé 
napjaiban volt, úgy lesz az Emberfiának napjaiban is. Az emberek majd esznek és isznak, 
házasodnak és férjhez mennek, vagy már semmi figyelmet sem fordítanak Isten szent, a 
házassággal kapcsolatos rendeléseire, mikor hirtelen megjelenik az Emberfiának jele a 
felhőkben. Akkor majd a hegyeket hívjátok segítségük, hogy elrejtsenek a Bárány haragja 
elől. 

Ez a Szentírás lényege a számotokra. Semminek sincs semmiféle lényege, amíg a 
Szentírás nem a Megváltó Isten Ígéjének látjuk, Aki Magához, a megtérésre, a bűnből az örök 
életre hívogatja az embereket. Isten nem azért küldte el ugyanis a Fiát, hogy elítélje, hanem 
azért, hogy megmentse a világot. Aki hisz Benne, nem lesz elítélve, aki pedig nem hisz 
Benne, máris ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében (Jn3:17-18). 
Ebben rejlik a Szentírás jelentősége a számotokra: ez a benneteket Magához hívó Isten 
jelentősége, Krisztus jelentősége, a Szentlélek jelentősége. 
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Józsué a szövetség-tudathoz folyamodik18 
 
„Mózes, az én szolgám meghalt; most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon, te és 

mind ez a nép arra a földre, a melyet én adok nékik, az Izráel fiainak” (Józs1:2). 
Ez volt az Úr parancsa Józsué, a Nún fia, Mózes szolgája számára, mikor Izrael 

készült belépni az ígéret földjére. 
„Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében; a miképen Mózessel vele 

voltam, teveled is veled leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled” (Józs1:5). 
Ez volt az Úr ígérete, amely nélkül Józsué nem engedelmeskedhetett volna az Úrtól 

kapott parancsnak. 
„El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és 

nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, a mint írva van abban, mert akkor leszel jó 
szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz” (Józs1:8). 

Ez volt az iránytű, amely nélkül sem a parancs, sem az ígértet nem jelentettek volna a 
számára semmit. 

Józsué továbbá „beteljesedék bölcseségnek lelkével; mert Mózes tette vala ő reá 
kezeit; és hallgatának reá Izráel fiai, és úgy cselekedének, a mint parancsolta vala az Úr 
Mózesnek” (5Móz34:9). 

S most Józsué „megyek már a minden földinek útján”. Ezért „előhívá ekkor Józsué az 
egész Izráelt, annak véneit, fejeit, biráit és felügyelőit” (Józs23:2). Nincsen egyetlen ember 
sem, akire rábízhatná annak a munkának a befejezését, amit ő maga nem volt képes befejezni. 
Ezért magához a néphez kell fordulnia. 

Akkor hát, kérdezheted, nem volt befejezve a föld elfoglalása? Hiszen már „elfoglalá 
azért Józsué az egész földet egészen úgy, a mint az Úr mondotta vala Mózesnek, és adá azt 
Józsué örökségül Izráelnek, osztályrészeikhez képest, nemzetségeik szerint. A föld pedig 
megnyugovék a harcztól” (Józs11:23). Az Úr mégis ezt mondta neki: „Te megvénhedtél, igen 
megidősödtél, pedig még igen sok föld maradt elfoglalni való” (Józs13:1) 

Józsué ezt az egy dolgot tudta: Izraelnek le kell győznie a még legyőzetlen 
nemzeteket. Az egész föld elfoglalása elkerülhetetlen a túléléshez. A nemzetek, melyek 
továbbra is köztük éltek, fenyegetést jelentettek Izrael identitására nézve. Közülük egy sem 
ismerte el Izrael jogát a létezéshez. „ Azért igen vigyázzatok magatokra, hogy szeressétek az 
Urat, a ti Isteneteket! Mert ha elfordulván elfordultok tőle és ragaszkodtok e népek 
maradékaihoz, a melyek itt maradtak ti közöttetek; és sógorságot köttök ő velök és 
összeelegyedtek velök és ők veletek: bizonynyal megtudjátok majd, hogy az Úr, a ti Istenetek 
ki nem űzi többé e népeket ti előletek; sőt inkább lésznek ti néktek tőrré és hurokká, 
oldalaitokban ostorrá, szemeitekben pedig tövisekké, míglen kivesztek erről a jó földről, a 
melyet az Úr, a ti Istenetek adott ti néktek” (Józs23:11-13). 

Amint Mózes kinevezte a szövetség katonai hadműveletei főparancsnokának, Józsué 
tönkreverte az amálekitákat, Isten népének fő ellenségét. Egyetlen katonai szövetség sem 
állhatott meg e katonai géniusz előtt. Egyszer, mikor a nappali órák nem bizonyultak 
elégségesnek a nemzetek ellenséges szövetségének leveréséhez, ő „ezt mondotta vala pedig 
Izráel szemei előtt: Állj meg nap, Gibeonban, és hold az Ajalon völgyében! És megálla a nap, 
és vesztegle a hold is, a míg bosszút álla a nép az ő ellenségein. Avagy nincsen-é ez megírva a 
Jásár könyvében? És megálla a nap az égnek közepén és nem sietett lenyugodni majdnem 
teljes egy napig” (Józs10:12-13). 

Ami akkor izgatta Józsuét, az nem a környező nemzetek összesített katonai 
szembeszegülése volt. Józsuét a leginkább Bálámnak, Beór fiának a gonosz tanácsa 

                                                
18 Elhangzott az Ortodox Presbiteriánus Egyház zsinatán, 1968. május 13-án 
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foglalkoztatta, amit Báláknak, Czippór fiának adott. Bálák azt akarta, hogy Bálám, ez a 
nagyon vallásos ember átkozza meg Jákóbot. „Most azért kérlek jöjj el, átkozd meg érettem e 
népet, mert erősebb nálamnál” (4Móz22:6). „Mert igen-igen megtisztellek téged, és akármit 
mondasz nékem, megcselekszem. Jöjj el azért kérlek, és átkozd meg értem e népet!” 
(4Móz22:17) 

Az Úr azonban nem engedte meg Bálámnak, hogy megátkozza a népét. „Mert nem fog 
varázslás Jákóbon, sem jövendőmondás Izráelen. Idején adatik tudtára Jákóbnak és Izráelnek: 
mit mívelt Isten!” (4Móz23:23) „Isten hozta ki Égyiptomból, az ő ereje mint a vad bivalyé: 
megemészti a pogányokat, az ő ellenségeit; csontjaikat megtöri, és nyilaival által veri” 
(4Móz24:8). 

A jövő nem a nemzetek valamelyikétől függ, nem is a katonai szövetségbe tömörül 
összes nemzettől, mert „uralkodik a Jákóbtól való, és elveszti a városból a megmaradtat” 
(4Móz24:19). 

Bálám azonban adott egy tanácsot Báláknak arra vonatkozólag, miképpen viheti végbe 
azt Izraellel szemben, amit a megátkoztatásukkal igyekezett elérni. Ha a népe összekeveredik 
Izrael népével, akkor Izrael népe elveszíti az erejét. Izrael legyőzhetetlen ereje csak addig 
tartott, amíg megtartották Jahve velük kötött szövetség rájuk eső részét. Isten választottaiként 
a nemzetek között szenteknek kellett lenniük az Úrnak. 

Józsué most egy problémával szembesül. A népe túl gyakran mutatta ki a 
hajlandóságát a szövetségi megváltójuk, Jahve elleni lázadásra. Mózes állandóan súlyos 
büntetésekkel tartotta féken őket. Ő maga, Mózeshez hasonlóan, a győztes menetelésének 
kezdetén az Úr által kényszerítve volt kénytelen halálra köveztetni Ákánt és családját, amiért 
elvették azt, ami Isten szemében átkozott volt. Most azonban nem lesz oly erős vezető, mint 
Mózes, vagy ő maga. 

Ha Izrael elhagyja az Úr szentségének törvényét, vége szakad az erejének. Olyan lesz, 
mint Sámson, mikor Delila kísértése folytán engedte, hogy lenyírják a haját. 

Csak egyetlen mód maradt arra, hogy Izrael folytassa az ígéret földje eddig még el 
nem foglalt területeinek birtokba vételét, s menekülhet meg az eltöröltetéstől: ha az egész nép, 
egyénenként és kollektíven egyaránt a maguk akaratából törekednek az Úr velük kötött 
szövetsége rájuk eső részének betartására. 

Ennek megfelelően Józsué most, életének végén az egész nép szövetség-tudatához 
folyamodik. Józsué azt akarja, hogy a népe „nőjön fel”, érje ez a felnőttkort. 

Józsué a tisztségviselőin keresztül fordul a néphez annak érdekében, hogy: 
A. Meglássák, kik is ők valójában – az Úr választottjai és megváltottjai – és így 

áldássá váljanak a világ számára, továbbá, 
B. Megtarthassák magukat annak, amik valójában azokkal szemben, akik megkísérlik 

őket megsemmisíteni, és megakadályozni, hogy áldássá legyenek a világ számára. 
A. Micsoda változás ment végbe Józsuénál, mióta Mózes szolgájaként azért 

könyörgött a mesterének, hogy tiltsa meg Eldádnak és Médádnak a prófétálást a táborban! 
Mózes akkor ezt mondta neki: „Avagy érettem buzgólkodol-é? Vajha az Úrnak minden népe 
próféta volna, hogy adná az Úr az ő lelkét ő beléjök” (4Móz11:29). Most, élete végén Józsué 
nem lát más reménységet a jövőre nézve, csak ha az Úr valóban beleadja az Ő Lelkét a népe 
minden egyes tagjába. 

Döntsétek el a mai napon, mindenki egyenként, hogy kit fogtok szolgálni. Isten, az 
egész Föld Ura hívott el benneteket Ábrahámon, a ti atyátokon keresztül, hogy a világ összes 
nemzete számára áldássá váljatok. Ebből a célból, de nem önmagában vett célból ígérte Isten 
Ábrahámnak azt a földet, melyen idegenként lakozott. Mikor Isten azt mondta Ábrahámnak: 
„Te pedig az én szövetségemet megőrizzed, te és a te magod te utánad az ő nemzedékei 
szerint”, azt abból a célból tette, hogy mint Ábrahám nemzetének tagja Ábrahámhoz 
hasonlóan ti is elnézzetek a földi Kánaánon túlra, és meglássátok „az alapokkal bíró várost, 



 26 

melynek építője és alkotója az Isten”. Örömmel kell a jövőbe néznetek, mert lesz egy áldozat 
a jövőben, amelyre az oltáraitokon felkínált napi áldozatok mindegyike mutat. Valóban „nem 
fog varázslás Jákóbon, sem jövendőmondás Izráelen”. Bálámnak igaza volt, mikor azt 
mondta: „A ki áld téged, áldott lészen, és ki átkoz téged, átkozott lészen” (4Móz24:9). Csoda 
hát, ha ez az ember, aki ennyire világosan látott, ám mégis olyan vak volt, mint egy vakond, 
ezt mondta: „Haljon meg az én lelkem az igazak halálával, és legyen az én utolsó napom, 
mint az övé”? Bálám azért beszélt úgy, ahogy, mert látta az Izraelből származó Csillagot. 

Amit Józsué mondott a népnek az Ószövetség nyelvezetén, az ugyanazt jelentette, 
mint amit Pál mondott az Újszövetség nyelvezetén: „Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok 
az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, melylyel elhívattatok” (Ef4:1). 

A neki adott kegyelem által akar Pál Jézus Krisztus szolgája lenni a pogányok 
számára, szolgálván az Isten evangéliumának, hogy a pogányok áldozata kedves, és a 
Szentlélek által megszentelt lehessen (Rm15:15-16). 

Józsué úgy tekint a jövőbe, ahogyan Mózes is tette. „Szóla azért Mózes az Úrnak, 
mondván: Az Úr, a minden test lelkének Istene, rendeljen férfiút a gyülekezet fölé. A ki 
kimenjen ő előttök, és a ki bemenjen ő előttök; a ki kivigye őket, és a ki bevigye őket, hogy 
ne legyen az Úr gyülekezete olyan mint a juhok, a melyeknek nincsen pásztoruk. Az Úr pedig 
monda Mózesnek: Vedd melléd Józsuét a Nún fiát, a férfiút, a kiben lélek van, és tedd ő reá a 
te kezedet.” (4Móz27:17-18). 

Most azonban Józsué, ugyanazt a célt tartva a szeme előtt, mint Mózes, azért 
imádkozik, hogy Isten népének minden tagja kapja meg az eljövendő nagy Próféta, nagy Pap 
és nagy Király Lelkét. Csak ha Isten népének minden egyes tagja az elhívásának fényében 
szemléli önmagát, akkor lesz a szövetség egész népe áldássá minden nemzet számára a 
megígért Messiáson keresztül, s akkor lesznek képesek nem félelemmel, hanem örömmel és 
magabiztossággal tekinteni a jövőbe. 

B. A nép minden egyes tagjához folyamodva, és arra kérve őket, hogy hozzanak 
öntudatos döntést az Úr szolgálatát illetően, Józsué főleg az eljövendő generációkra utal. 
Nincs reménység a jövőre nézve, csak ha a sem Mózest, sem őt személyesen nem ismerő 
generációk azt választják, hogy engedelmeskednek Mózes parancsainak. Mózes mondta: 
„Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes 
szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.” (5Móz6:4-5) 

Erre kell tanítaniuk a gyermekeiket: „És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok 
néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a 
te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz.” (5Móz6:6-7) 

Józsué abban a pillanatban megismételte Mózes eme parancsát, mikor az ígéret 
földjére léptek. Megparancsolta, hogy mindegyik törzsből egy ember vegyen fel egy követ a 
Jordán medréből, és építsenek dombocskát azokból a határán. Ez a dombocska jelül szolgált 
az eljövendő generációknak arról a csodálatos hatalomról, mellyel az Úr, az ő szövetségi Uruk 
kimunkálta nekik a bejutást az ígéret földjére. A Vörös-tenger nem tarthatta vissza őket. A 
Jordán nem állíthatta meg őket. Emeljetek dombocskát, mondta Józsué, „hogy legyen ez jelül 
köztetek. Ha kérdezik majd ezután a ti fiaitok, mondván: Mire valók néktek ezek a kövek? 
Mondjátok meg nékik, hogy kétfelé vált a Jordánnak vize az Úr frigyládája előtt, mikor 
általment a Jordánon; ketté vált a Jordánnak vize, és ezek a kövek emlékeztetőül lesznek az 
Izráel fiainak mindörökre” (Józs4:6-7). 

A mi szövetségi Istenünk, József és Mária, minden más istentől különböző Isten. A 
többi isten csak bálvány. Nincs hatalmuk bármit is megtenni az őket szolgáló népnek. A mi 
Istenünk azonban az Isten, Aki az eget és a földet alkotta. Hatalma van minden felett, ami a 
világban történik. Mikor Ábrahámot, a mi nagy ősünket elhívta a káldeai Ur városából, akkor 
még ő is ezen istenek egyikét imádta. 
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Nem azért választotta ki őt a mi Istenünk, mert jobb volt másoknál. Ő, másokhoz 
hasonlóan, csak Isten haragjára és átkára szolgált rá, mert másokhoz hasonlóan inkább a 
teremtményt, mintsem a Teremtőt imádta és szolgálta. Egyszerűen csak a mi Istenünk 
jótetszése volt az, ami kiemelte ősatyánkat, Ábrahámot a többi bálványimádó közül, hogy a 
szeretetét rá, és rajta keresztül ránk is árassza. 

Mikor a szövetség angyala, akiről Mózes beszél, vezette atyáinkat a pusztaságban, 
ahol nem volt víz és nem élt ember éjjel tűzoszlopban, nappal felhőoszlopban az ígéret földje 
felé, ezt nem azért tette, mert jobbak voltunk más embereknél. Valójában gyakran úgy látszik, 
mintha az ősatyáink rosszabbak lettek volna a többi embernél. Atyáink folyamatosan lázadtak 
az Úr, és szolgája, Mózes ellen. Isten nem beszélt rajtunk kívül más népnek a tejjel és mézzel 
folyó földről. A bűnös emberek tömegéből Isten Ábrahámot választotta ki, s vele együtt 
minket is. Erős kézzel és kinyújtott karral győzte le a természet erőit és ellenségeink erejét, 
sőt, nyomta el a bűnt és a hitetlenséget ősatyáink szívében, hogy megadja nekünk, amit 
megígért Ábrahámnak, hogy a kegyelme által nekünk adja. Itt tehát ez a kődombocska a mi 
szövetségi Istenünk irántunk, a végtelenségig érdemtelen emberek iránti nagy kegyelmének és 
hatalmának bizonyítéka. 

Így tekint Józsué a jövőbe. Látja, amint gyermekek generációi nőnek fel egymás után: 
minden egyes generációba az elődeik elültették annak a ténynek a mély érzését, hogy ők az 
őket körülvevő nemzetekkel ellentétben Isten kegyelmének várományosai. De ahelyett, hogy 
azt gondolnák, azért kapják Isten kegyelmét, mert jobbak a többi embernél, egyedül ők fogják 
fel minden ember között, hogy egyetlen ember sem érdemli meg Isten kegyelmét. Sőt, 
pontosan e kegyelem által tudják egyedül ők, hogy nem méltók a kegyelemre. Ennek 
megfelelően a Jordán partján álló dombocska végül sokkal inkább a jövőre, semmint a múltra 
mutat. Ábrahám hitt Istennek és tulajdoníttatott ez neki igazságul. Azok, akik hit által 
Ábrahám gyermekei, együtt áldatnak meg a hívő Ábrahámmal. Közülünk senki sem 
üdvözülhet a törvény által, mert meg van írva „Átkozott minden, a ki meg nem marad 
mindazokban, a mik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje” (Gal3:10). 

„Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van 
írva: Átkozott minden, a ki fán függ: hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a 
pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.” (Gal3:13-14) 

Milyen bámulatos ez a néphez fordulás! Józsué megkéri őket, válasszák maguknak 
azt, amit az Úr ígért megadni nekik. Isten azt ígérte, hogy földet ad nekik. Ezért nevezik a 
földet az ígéret földjének. Miért nem üldögélnek nyugodtan az ígéretben hívőkként, s várják, 
míg az Úr beteljesíti az ígéretét? Tulajdonképpen mit tehetnek valójában Isten ígéreteinek 
megvalósulásával kapcsolatosan? Ki nyitott utat a meneküléshez a fáraótól a Vörös-tengeren 
át? Ki választotta kétfelé a Jordánt? Ki állította meg a Napot a számukra? Ki hullatott jégesőt 
a királyok szövetségére, mikor kétségbeesetten próbálták megállítani Isten győztes népét? Ki 
más tudná beteljesíteni az ígéreteket, mint Isten? Ki tudná a természet erőit rákényszeríteni 
arra, hogy engedelmeskedjenek a kegyelem céljainak Magán Istenen kívül? 

Mindennek ellenére Józsué most azt kéri tőlük, hogy döntsenek az Úr mellett, nehogy 
elmaradjon ezeknek az ígéreteknek a beteljesülése. Vajon ez az egész nyelvezet, amit Mózes 
és Józsué használtak az életútjuk során, nem más, mint kegyes, de értelmetlen frazeológia? 

„Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válaszszatok 
magatoknak még ma, a kit szolgáljatok…” Miért látnák rossznak a szolgálatot, ha egyszerűen 
csak üldögélhetnek és várhatják, hogy az ígéret földje az ölükbe hulljon? 

Nos, rossznak látták. Volt valami rossz annak egészében, hogy Isten vívja meg a 
csatáikat a számukra. Megállítani a Napot, nos, valóban, erre nem lennénk képesek. A jégesőt 
illetően, ami több ellenségünket ölte meg, mint a kardjaink, nos, az is meghaladta a 
képességeinket. 
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De aztán tagadhatatlanul sokat harcoltunk mi magunk is. Sok sebesülést is szereztünk. 
Miképpen állíthatja Józsué, hogy mi magunk nem járultunk hozzá a tényhez, hogy most 
miénk az ígéret földje? Talán a valóság nem egészen az, aminek Józsué állítja. Talán a 
szövetségünk mégsem felügyel mindent, amiknek meg kell lennie. Talán a Nap megállása, 
mikor Józsué felemelt hangon szólt, természetes napfogyatkozás volt. Talán a jégeső abban a 
konkrét időpillanatban, mikor oly jól jött a számunkra, nem volt más, csak az atomok 
szerencsés összefutása. 

De nézzünk csak az öreg Józsuéra, és figyeljünk oda arra, amint mond. Nyilvánvalóan 
nem vonakodik azt állítani nekünk, hogy egyedül az Úr tett meg mindent, és arra buzdít, hogy 
magunktól döntsünk Isten mellett, nehogy Isten munkája elvesszen a számunkra. 

Figyeld csak meg, micsoda abszolutista ő! Még azt is meg meri jósolni, hogy az Úr 
szolgálatát fogjuk választani. Úgy beszél, mintha nem tehetnénk mást, mint hihetnénk az 
ígéretekben. Logikusan persze igaza van. Miképpen lenne képes egy abszolút, feltétel nélküli 
ígéretet tenni, hacsak az egész csillagos világegyetemnek, s benne az ember akaratának nem 
kellene engedelmeskedni az Ő parancsolatainak? 

Viszont, és ez nekem közvetlen ellentmondásnak tűnik mindezzel a determinizmussal 
szemben, azt mondja, válasszuk az Urat, nehogy mindez elvesszen. 

Sőt, gondoljunk a tényre: arra kér, hogy abban higgyünk, amit tenni parancsol. Miféle 
értelme lehet mindennek? Az biztos, hogy ha a kegyelem alatt vagyunk, akkor teljesen 
mentesülünk a törvénytől. Micsoda zűrzavar! Talán az a bizonyos emoreus, akivel nap mint 
nap együtt dolgozom, nem tévedett nagyot, mikor tegnap azt mondta nekem: Mikor valami túl 
van a szemeink által megláthatón, a kezeinkkel megérinthetőn, és a füleinkkel meghallhatón, 
akkor senki sem tudja, mi is az valójában. 

Tegyük fel, Ábrahám csak úgy vélte, hogy a menny Istene szólt hozzá, s tegyük fel, 
Mózes csak úgy vélte, hogy ugyanaz az Isten adta neki a törvényt, valamint tegyük fel, Józsué 
csak egy látnok volt, aki ebbéli minőségében ügyesen felhasználta a természet ama 
„szörnyűségeit”, melyekről Arisztotelész is tudott. Milyen jogon kellene hát 
engedelmeskednünk a parancsaiknak, s harcolni Jerikó ellen, valamint az emoreusok, a 
khittheusok, a girgazeusok, a khivveusok és jebuzeusok ellen? (Józs24:11) 

Ami pedig az istenségeket illeti „a folyóvízen túl”, akiket Ábrahám elismerten 
szolgált, vajon nem követelhetik meg jobban a szolgálatunkat, mint az a bizonyos Isten, Akit 
az atyáink oly görcsösen szolgáltak? 

Vajon nem nyilvánvaló, hogy atyáink, vagy legalábbis sokan közülük valójában nem 
hittek Ábrahám és Mózes Istenében? Ha valóban hittek volna Benne, nem lettek volna 
annyira ostobák, hogy más isteneknek is szolgáljanak. Ha valóban hittek volna Benne, akkor a 
megsemmisülés fenyegette volna őket a „bálványok” szolgálatáért, s emiatt fel kellett volna 
hagyniuk azok szolgálatával. 

Mit tanítsunk hát a gyermekeinknek? Azt tanítsuk, hogy teljes szívvel, minden 
erejükkel és teljes elméjükkel az Urat szolgálják, mikor mi magunk is tudjuk, hogy ez a 
szolgálat a valóság olyan nézetét foglalja magában, ami megköveteli az intelligens választás 
elképzelésének feladását? 

Konkrétabban, tanítsuk arra a gyermekeinket, hogy semmisítsék meg az 
„ellenségeiket”, akik valójában a közöttük élő „barátaik” – azon az alapon, hogy egyedül mi 
ismerjük mindenről az igazságot, s különösen a túlvilággal kapcsolatosat? Semmisítsük meg 
őket, mert mi „jók” vagyunk, ők pedig „rosszak”, mivel nekünk van hitünk, de nekik nincs? 

Épp elég volt az, hogy Mózes lejött a hegyről két kőtáblával, és azt állította, hogy az 
Isten ujjával írt igazság volt rajta. Épp elég volt az, hogy Józsué felírta a törvényt a kövekre, 
hogy annak szavait belevésse az emberek elméibe. Ami viszont minket illet, mi tudjuk, hogy 
senki sem tudja, mi van a felettünk levő csillagos égen túl, s tudjuk, hogy a bennünk levő 
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erkölcsi törvény arra kötelez, hogy minden embert egyformán szeressünk. Egy Isten, mely azt 
mondja a népének, hogy semmisítsék meg az ellenségeiket, nem létezhet. 

De figyeljünk csak még oda arra az öregemberre. Ő nem fél a mi megítélésünktől 
tenni függővé azt a kérdést, hogy kicsoda az Isten. Konkrétan, azt mondja nekünk, hogy nem 
szolgálhatjuk az Urat. Az érzelmeinktől, az értünk oly sokat tett öregember iránti 
szeretetünktől elragadtatva kollektíven megígértük, hogy az Urat fogjuk szolgálni. 

Várhatóak a nép részéről efféle érzelmi kitörések. Az öregember azonban nincs 
megelégedve: „Nem szolgálhattok az Úrnak, mert szent Isten ő, féltőn szerető Isten ő; nem 
bocsátja meg a ti vétkeiteket és bűneiteket” (Józs24:19). 

Ez hát a vége? Nem, az öregember soha nem áll meg. Ahhoz ragaszkodik, hogy 
hasonlítsuk össze a mi Istenünket, az ígéreteit, a törvényét és a történetünket ezek fényében a 
nemzetek isteneivel, azok törvényeivel és a történetükkel. A legabszolútabb értelemben 
fenyeget minket, ha nem „a mi Istenünket”. „Hogyha elhagyjátok az Urat, és szolgáltok 
idegen isteneknek: akkor elfordul és roszszal illet benneteket, és megemészt titeket, 
minekutána jól cselekedett veletek.” (Józs24:20) Vagy megsemmisítitek a környező 
nemzeteket, és elfoglaljátok azt, amit a saját földjüknek neveztek, vagy az Úr fog 
megsemmisíteni benneteket. 

Végül a nép megígérte, hogy az Urat fogja szolgálni, még ha Józsué azt is mondta, 
hogy ez lehetetlenség. Mi mást tehettek volna, hacsak nem látták Józsuéval együtt Jákob 
csillagának felemelkedését a jövőben? 

„És elbocsátá Józsué a népet, kit-kit a maga örökségébe” (Józs24:28), s miután már 
„száztíz esztendős volt”, ment minden földi útján. 

„Egy 1563. november 30-án keltezett levélben, nem egészen hat hónappal a halála 
előtt… mikor már az elméjét és a testét kimerítette a betegség”, Kálvin János azt mondja, 
hogy „felvállalta Józsué könyvének kommentálását”.19 

A most vizsgált igeszakaszról szólva mondja Kálvin: „Ezzel a céllal Józsué, mintegy 
kísérletképpen, felszabadítja a zsidókat, mondhatni a saját mestereikké téve őket, s 
szabadságot adván nekik annak kiválasztásában, melyik Istent kívánják szolgálni. Tette ezt 
nem azzal a szándékkal, hogy elvonja őket az igaz vallástól, amire már egyébként is igen-igen 
hajlottak, hanem annak akarta elejét venni, hogy megfontolatlan ígéreteket tegyenek, amiket 
hamarosan megszegnének.”20 

A reformáció egész célja pontosan annak megtétele volt, aminek a megtételét itt 
Józsué kéri a néptől. Az Isten népe Kálvin korában fájdalmasan csődöt mondott az Isteni 
parancs betartásában: Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. A szövetség népe kusza 
szövetségeket kötött sok istennel, különösen a görögök istenével. 

Isten népe gyorsan elveszítette az identitásérzetét. Nem látta azt a feladatát, hogy ki 
kell űznie a nemzetek isteneit, és így kell áldássá válnia a világ számára. 

Luthert követve Kálvin megpróbálta kiművelni Isten ama népét, akik tudják magukról: 
Isten a „világ” megsemmisítésére hívta el őket, hogy megmenthessék a világot. Luthert 
követve Kálvin is megparancsolta a követőinek: tanítsák a gyermekeiket az Istenük által velük 
kötött szövetség kötelezettségei elfogadásának szükségességére. Mikor ebben kimerítette 
magát, Kálvin, körülbelül ötvenöt évesen elment minden élő útján. 

1936 decemberében Nyugat felé utazva egy chicagói hotelszobában dr. J Gresham 
Machen, akit már testi fájdalmak gyötörtek, vezércikket írt a keresztyén iskolák 
szükségességéről. Ez egy, Lutheréhez és Kálvinéhoz hasonlító gigantikus erőfeszítés csúcsa 
volt. Machen napjaiban Isten népe a gyülekezeteiben ismét nagyon közel állt az identitása 
elveszítéséhez. Az egyház hivatalosan többé már nem figyelt Isten Ígéjére, és nem 

                                                
19 Calvin’s Commentaries, Joshua, ford. Henry Beveridge 
20 276. oldal 
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engedelmeskedett annak. Isten népe többé már nem szólította fel a modern tudomány, a 
modern filozófia és a modern teológia embereit arra, hogy tagadják meg a bálványaikat. 

Manapság még több isten van, mint Machen korában volt. Léteznek újonnan 
felbukkant istenek és naponta születik egyre több és több. Ha Machen élne, mondhatná: 
„Fiúk, válasszatok”. Ott van az Isten-halott teológia istene. Ennek az istennek a szolgálatával 
együtt jár a „szituációs etika”. Az Isten szeretet azt jelenti, hogy a szeretet az Isten. S jóllehet 
nem hivatalosan, de a különbségtétel nélküli szeretet evangéliuma eluralkodott manapság a 
nagy protestáns gyülekezetekben. 

Van azonban sok ember és nemzet, akik más isteneket imádnak. Ők elborzadnak, 
mikor dr. Altizer azt mondja, hogy Isten halott. Számukra ugyanis Isten folyamatosan kezd 
létezni, az Ő Fia Jézus Krisztus folyamatosan támad fel, és minden ember már az 
örökkévalóságtól fogva feltámadtak Vele együtt. Minden ember Jézus, az igazi és hiteles 
ember embertársa. 

Egy dologban a modern istenek imádói megegyeznek. Ez pedig nem más, mint hogy 
Machen, Kálvin, Luther, Ágoston, Pál, Józsué és Mózes Istene nem létezik és nem is létezhet. 

Nem létezhet olyan Isten, Aki egyedül a közönséges történelemben öltött testet Jézus 
Krisztusban. Nincs Isten, mondja Barth Károly, Aki ne lenne teljes mértékben azonos a 
minden ember számára Jézus Krisztusban adott üdvkijelentésével. Nem létezhet olyan Isten, 
mondja tulajdonképpen Barth, Akinek a tanácsvégzése szabna meg mindent, amiknek meg 
kell lenni. Nem lehetséges semmi olyasféle, mint az engedetlenség cselekedete egy olyan 
Istennel szemben, Aki világosan kijelentette Magát a történelemben. Nem lehetséges 
olyasvalami, mint Isten átka az embereken az Ő akaratával szembeni engedetlenségük 
következtében. Mikor Bálám azt mondta, hogy nem fog a varázslás Jákobon, akkor jobban 
beszélt, mint amennyit tudott. A modern ember nagy felszabadítója, Immanuel Kant örökre 
megszabadított minket az efféle babonáktól. 

Nem lehetségesek olyan abszolút fontos, a tér-idő világunkban végbemenő 
események, mint amelyekről a reformátusok hitték, hogy végbementek. Nem lehetséges tehát 
hogy létezzen az emberek egyik osztálya, akik üdvözülnek, s a másik osztálya, akik 
elkárhoznak. Minden ember elveszett, és minden ember üdvözül. A kezdetben minden ember 
hiteltelen életet él, és mindenkinek igyekeznie kell hiteles életet élni. Potenciálisan minden 
ember a Krisztus-eseményben elevenedik meg. 

De, kérdezed, most nem nyilvánvalóan a keresztyén teológusokra, például Barth 
Károlyra, Paul Tillichre, Richard Niebuhrra, vagy másokra utalsz? Miképpen mered 
azonosítani, vagy akár csak összehasonlítani ezeknek az embereknek az isteneit a 
bálványimádó nemzetek isteneivel? 

A válasz az, hogy ezeknek a nagy, modern neo-ortodox teológusoknak az istenei 
minden alapvető vonatkozásban pont olyanok, mint a bevallottan istentelen emberek istene. 
Dr. Machen azt mondta a liberális teológusokról, hogy ők más valláshoz ragaszkodnak. S 
ugyanezt kell mondanunk manapság az úgynevezett neo-ortodox teológusokról is. 

Kivétel nélkül mindegyikük tagadja, hogy Isten közvetlenül szólt a népéhez Jézus 
Krisztuson keresztül. Kivétel nélkül mindegyikük tagadja, hogy az ember tökéletesnek 
teremtetett, s a bűne miatt él Isten haragja és átka alatt, várván az Istentől való örök 
elszakadásra. Kivétel nélkül mindegyikük tagadja, hogy hívőkként elmondhatjuk: „Krisztus 
váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott 
minden, a ki fán függ: hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy 
a Lélek ígéretét elnyerjük hit által” (Gal3:13-14). Kivétel nélkül mindegyikük 
leegyszerűsítette a keresztre feszítést és a feltámadást az ember számára értelmetlen kozmikus 
„szörnyűséggé”. 
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Kinek kell hát elvinni az Isten és reménység nélkül való világ számára Krisztusnak a 
bűnös embert érintő, kényszerítő szeretetének üzenetét? Kinek kell felvenni azt az egyetlen 
nevet, mely az ég alatt adatot, és amely által üdvözülhetnek az emberek? 

A mi kis egyházunk pontosan ebből a célból jutott létezésre. De hála Istennek, 
nemcsak egyedül mi. Világszerte léteznek mások is, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. 
Most azonban úgy beszélek a feladatainkról, mint az itt és most élő egyház feladatairól. 

Dr. Machen újból arra tanított minket, hogy ne holmi lesoványított, töredék-
evangéliumot juttassunk el az emberekhez. Azt mondta, Isten egész tanácsvégzését kell 
eljuttatni hozzájuk. Machen tudta, hogy még sok föld maradt elfoglalni való. Tudta, hogy ha a 
keresztyén egyház fenn akarja tartani az identitását a modern világban, akkor valamennyi 
tagjának öntudatosan az ellenség megsemmisítésének – kapun kívül és kapun belül egyaránt – 
Isten által adott feladatát kell választaniuk, hogy az ellenség végül eljusson a szövetség 
Istenének imádatára. 

Nem a vereség lelkületével szólított fel dr. Machen minket az Úrral kötött szövetség 
megújítására. Azt kérte tőlünk, hogy a szolgálók, a presbiterek, a diakónusok és a többiek 
fogadják el örömmel a feladatot: hirdessék az embereknek a végleges vereséget Krisztus 
nélkül, illetve a biztos győzelmet, ha megtérnek és befogadják Őt. 

A feltételezett ellentét Isten – Akinek mindent meg kell adnia az embernek, még a 
Krisztus melletti döntés iránti vágyat is, – valamint az ember felelőssége között nem zavarta 
Machent, ahogyan nem zavarta Luthert, Kálvint, Ágostont, vagy Pált sem. Machen tudta, 
hogy az „ellentmondás” a másik oldalon van. Azok veszítik el a szabadságukat, akik 
szabadságot akarván a maguk sorsát a mindent felügyelő Isten tervétől függetlenül akarják 
megválasztani. Ők ezt a szabadságot a véletlen világegyetemében keresik, melyről azt 
feltételezik, hogy valamiféleképpen aláveti magát az ember által ráerőltetett rendnek, akinek 
egyébként a logikai képességei maguk is a véletlenből pattantak elő. 

Tehát a feladatunk, amint azt dr. Machen világossá tette, az Istennek Krisztuson, a 
Megváltónkon keresztül adott ígérete által élni, feltétel nélkül engedelmeskedni annak az 
üdvrendnek, amit Ő adott az embereknek, s tenni mindezt azért, hogy a nemzetek is 
elnyerhessék a megváltást. 

A The Wall Street Journal április 23-i vezércikke foglalkozik „a liberális vallás 
pillanatnyi divatjával”.21 „Ez a divat megpróbálja ’jelentőségesebbé’ tenni a vallást a 
különféle szociális és politikai indokok összekapcsolásával, mint például polgári jogok, a 
szegények megsegítése és a vietnami háború befejezése.” A vezércikk beszél Arthur 
Hertzbergről, a new-jerseybeli Englewood Emani-El templomának rabbijáról. Noha ő maga is 
részt vesz a jelentőségért folytatott liberális aktivista tülekedésben, Hertzberg rabbi teljesen 
jól látja, hogy „ez nem működik!” Ő mondja: „Kihagyják a vallás fő dolgait: a szeretetet, 
Istent és a transzcendenst”. Az emberek „valamivel többért is aggódnak, mint a Dow 
Chemical22 és a napalm. Ők azért aggódnak, hogy minden miért van.” „Hertzberg rabbinak 
természetesen igaza van”, írja a vezércikk. Az emberek nyughatatlanok. Kapaszkodnak 
„valami transzcendens” után. Valami olyasmit akarnak, ami „értelmet és rendet kölcsönözhet 
az életük és az idők zűrzavarának”. Az embereknek „ellenszer kell az erkölcsi törvények 
lazulására”. 

„Nem tudjuk”, zárja a vezércikk, „hogy a vallásos hagyományok igazsága 
magyarázható-e úgy, hogy az kielégítse a szükségleteiket. De biztosak vagyunk abban, hogy 
itt, és nem a politikai aktivizmusban leljük meg a vallás útját az új kijelentéshez”. 

Hertzberg rabbi azt mondja, nem tudja. A vezércikk írója sem tudja. De miképpen 
ismerhetné Hertzberg rabbi akár csak a saját Ószövetségének jelentését, valamint az Istennek 
                                                
21 18. oldal 
22 Amerikai vegyipari cég, mely a vietnami háború idején az elhíresült Agent Orange dzsungelirtó vegyszert 
gyártotta, később pedig a bhopali katasztrófát is okozta. – a ford. 
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az Izraellel kötött szövetsége jelentőségét, amíg nem látja, hogy csak Krisztusban, mint 
Ábrahám magvában kerülheti el valaki Istennek az embereket a bűneikért sújtó átkát? Csak 
akkor nem fog a varázslás Jákobon és a bűbáj Izraelen, ha Isten ama Izraelévé válik 
Krisztusban, Akiről mi beszélünk. 

Ki segít majd Hertzberg rabbinak? Ki segít majd neki, és másoknak, akik nagy 
buzgósággal igyekeznek megoldani a modern szociális és politikai problémákat? Nem holmi 
ködös utalás egy transzcendens Isten ismeretének szükségességére fog rajtuk segíteni. Nem 
segíthetünk a modern emberen mindaddig, amíg meg nem mutatjuk neki, hogy minden 
bölcsessége, amivel dicsekszik, Isten előtt bolondság. Erre támaszkodva az ember egyénileg 
és közösségben egyaránt a szó minden értelmében pusztulásra van ítélve. Rá kell mutatnunk: 
Jézus Krisztus azért jött, hogy megmentse az embert, az egész embert, s csak akkor vagyunk 
képesek mi és a világ megmenekülni, ha mi, Őbenne kiválasztottak, Mellette döntünk. 

Thomas Howard, egy kiváló ortodox keresztyén család fia nemrég írt egy könyvet 
Krisztus, a tigris címmel. A borítóján ezt olvashatjuk: „Thomas Howard életének virágzó 
ifjúságában az Íge ortodoxiába pólyált dogma volt. Az intézményesített, rendszeresített 
ortodoxiába, ami a világból kivált kolostor dogmatizált kerítése volt.” 

Fájdalom kimondani, de ez Thomas Howard saját értékelése az ifjúkori 
fundamentalista keresztyén neveltetéséről. Most azért hagyja el a fiatal éveinek kolostori, 
bezárt életét, ahogyan gondolkodik róla, mert a modern tudomány és filozófia akkor 
tudásanyaggal látott el minket, ami az ortodox keresztyénséget tarthatatlanná teszi egy 
öntudatos személy számára. De mégis szüksége van a vallás valamilyen formájára a 
kétségbeesés alternatívájaként.”23 Ezért átadja magát a modern neo-ortodoxia istenének. 

Thomas Howard könyvének eme szomorú példája azt a tényt igazolja, hogy Krisztus 
evangéliumának igazi és teljes jelentése soha nem volt meg ifjú korában az elméjében. Ennek 
megfelelően soha nem látta meg, hogy a modern tudomány, vagy filozófia egyik iskolája sem 
kínálta soha az emberei tapasztalat semmiféle értelmes magyarázatát. Ezért ő mondhatni egy 
tutajon hányódik a parttalan óceánon, vakon kapaszkodva egy fel-alá bukdácsoló 
szalmaszálba az őt elnyelni készülő hullámok között. 

Mi tehát, mint egyház, és keresztyén nép, arra kaptunk elhívást, hogy Krisztus 
személyének teljes jelentőségét mutassuk be, mint olyasvalakiét, egyedül Akin keresztül kell 
az embereknek megmenekülni az eljövendő harag elől. 

Van válasz az élet legmélyebb problémáira. Kinél van ez a válasz? Nem az 
önmagában Krisztustól független tudománynál, vagy filozófiánál. De mégis van válaszunk 
Krisztusban, Aki megváltott minket a törvény átkától. Krisztus állítja a lábainkat arra az útra, 
mely az Ő jelenlétébe vezet. 

Válasszátok ki ma, kit fogtok szolgálni. Látszólag sok isten létezik. De a minket 
körülvevő istenek mégis csak bálványok. Az imádásuk az örök halálba vezet. Válasszátok Őt, 
Aki kiválasztott benneteket. Ez az, amit egyházi tisztségviselőkként meg kell mondanunk a 
népnek. Micsoda örömünk lesz, ha az Újszövetség szolgáiként a nép elé állíthatjuk az Úr 
dicsőségét, a dicsőség Urát, a megdicsőült Urat! Mennyivel könnyebb ma a választás, mint 
Józsué korában volt! A Sátán által megtévesztett emberek vaksága azonban mégis oly nagy, 
hogy nem fognak és nem képesek látni, amíg a Szentlélek munkája el nem távolítja a 
szemeikről a pikkelyeket. Imádkozni és munkálkodni azért, hogy az emberek világosan az 
egy és egyetlen választási lehetőség elé kerüljenek, ez az ember életének és halálának fődolga, 
s ugyanúgy a mi erőfeszítésünk tárgyát is kell képezni, ahogyan Józsuéét is képezte. 

„Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak 
dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.” 

                                                
23 159. oldal 
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Az új szövetség az én vérem által24 
 
Mit értett Krisztus alatta, mikor azt mondta: „Ez a pohár az új szövetség az én vérem 

által”? Ezzel a kérdéssel fogunk foglalkozni a mai nagypénteki istentiszteleten. 
Természetesen a Megváltónk kiontott vére az Úrvacsora bevezetésének Ígéi által 
összekapcsolódik az Ő megtört testével. De az „új” szót konkrétan a vérének kiontásával 
kapcsolatosan használja. S a zsidókhoz írott levél beszél az új szövetségről, mely óvá tette az 
elsőt (Zsid8:13). Mikor pedig ezt megteszi, akkor a tulkok és a bakok vérét állítja szembe 
Krisztus vérével. Az út a szentek szentjébe, Isten jelenlétébe, mondja a zsidó levél, „még nem 
nyilt meg… fennállván még az első sátor”. 

Az engesztelés nagy napján az ószövetségi főpap bement a szentek szentjébe a tulkok 
és a bakok vérével, amit önmagáért és a nép bűneiért kínált fel. De ezek az áldozatok nem 
tehették a szolgálattevőt lelkiismeret szerint tökéletessé. Ha az emberek lelkiismeretét is meg 
kellett tisztítani a holt cselekedetektől, akkor valami jobb áldozatra volt szükség. Ekkor jött „a 
jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból 
való sátoron keresztül”, és a tulajdon vére által ment be a szentélybe, örök váltságot szerezvén 
ezzel a számunkra. Az örök Lelken át folttalanul kínálta fel Magát Istennek, hogy megtisztítsa 
a lelkiismeretünket a holt cselekedetektől az élő Isten szolgálatára. 

Egy füzetecske van előttem Krisztus befejezett munkája címmel. Erről beszél nekünk 
az újszövetség vére. Az ószövetségi intézmények nem voltak képesek elvégezni, azaz 
befejezni a bűnből való megváltás munkáját az ember számára. Voltak parancsolatok, melyek 
egy időszakra adattak, hogy előre mutassanak arra az időre, mikor majd a megváltás munkája 
elvégeztetik az által, Aki főpapként jön el, de nem Áron, hanem Melkisédek rendjéből. 

Meg kell hagyni, hatalmas kiváltság volt Isten népéhez tartozni az ószövetségi 
időkben, s velük együtt átvenni Isten jövendöléseit. Az élő Isten, a menny és a föld Teremtője 
sehol másutt, csak Izrael népe között beszélt az emberrel oly módon, ahogyan tette az 
Izraellel. Beszélt nekik az eljövendő Megváltótól, Aki, ha várják, majd megtisztítja őket az 
ön-megigazulás holt cselekedeteitől. 

Eljött Jézus 
 
Nos, ez a Megváltó el is jött. Jézus három éven át igyekezett felhívni a választott nép 

figyelmét arra, hogy Ő a megígért eljövendő. De a nép vezetői folytonosan elutasították Őt. 
Jézus azonban még így is hangoztatta, hogy Ő az, Akiről Mózes és a próféták beszéltek: „Ne 
állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az Atyánál; van a ki vádol titeket, Mózes, a 
kiben ti reménykedtetek. Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek; mert én rólam írt ő. 
Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mimódon hisztek az én beszédeimnek?” (Jn5:45-47). 

Mindazt, amit az eljövendő nagy főpapról, nagy prófétáról és nagy királyról mondtak, 
rólam mondták. „Ez istenkáromlás”, mondták az írástudók és a farizeusok, hallván az 
állításait. „Te vagy az, nem pedig mi, aki elveted Mózest, mikor fölé helyezed magad. Kinek 
állítod magad? Képes vagy megbocsátani a bűnöket? Ki más bocsáthatja meg a bűnöket, mint 
Isten? Te volnál az Isten Fia? Istennek nincs fia és soha nem is lesz Neki. Téged ki kell vetni 
közülünk, mert felforgatod az egy igaz Istennek az egy igaz szolgáján, Mózesen keresztüli 
szolgálatát. 

Így kapcsolták össze a dolgot. De ki volt istenkáromló, Jézus, vagy akik elvetették Őt? 
Ennek a dolognak a tudatában tanította Jézus a tanítványait. Ha Izrael vezetői el is vetik Őt, Ő 
ettől függetlenül is gondoskodik majd egy, a világ összes nemzetéből összeválogatott népről 
                                                
24 Elhangzott a Golgota Ortodox Keresztyén Gyülekezetben, (Glenside, Pennsylvania), 1965. április 16-án 
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az Atyja számára. S vakon nem pontosan ez volt az Atya végső szándéka is? Vajon a világ 
nemzeteinek nem az Ábrahámnak tett ígéreten keresztül kellett megáldatni? 

Eljött az idő 
 
Eljött az új szövetség megjelenésének ideje. Megnyílt az út a szentek szentjébe. Eljött 

a reformáció ideje. Most pedig „csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával 
eltörölje a bűnt”. 

Jézus mondta a tanítványainak: A velem kapcsolatos dolgoknak egyszer vége lesz. 
Felemelvén a szavát az Atyához, ezt mondja: „Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél.  
Ímé itt vagyok, hogy cselekedjem óh Isten a te akaratodat”. S a számotokra tanítványaim, 
végül megszerzem a megígért örökös örökséget. Eltörli az elsőt, hogy felállíthassa a 
másodikat. 

1. A kép 

A. A vacsora 
 
„Menjetek el a városba ama bizonyos emberhez, és ezt mondjátok néki: A Mester 

üzeni: Az én időm közel van; nálad tartom meg a husvétot tanítványaimmal.” (Mt26:18) A te 
házadban tartom meg az utolsó húsvétot. Ha bárki ezek után húsvétot tart majd, azt a maga 
költségre teszi. Újból megfeszíti majd Isten Fiát. Ezzel pedig megmutatja, hogy soha nem 
tartott valódi húsvétot még a múltban sem. Ezzel megmutatja, hogy soha nem tisztelte 
Mózest, és soha nem tartotta meg azt a törvényt, amellyel dicsekszik. Most azzal kell 
valójában tisztelned Mózest és a prófétákat, hogy meglátod: a parancsolataik és a 
jövendöléseik rám mutatnak. Valóban emlékszünk majd rá, hogy a szövetségi Istenünk hozott 
ki minket Egyiptomból, de úgy gondolunk majd Egyiptomra, mint ami a bűn rabszolgaságára 
mutat rá. Ünnepeljük majd a tényt, hogy Isten Angyala tűzoszlopként ment előttünk és 
vezetett minket az ígéret földjére, de úgy gondolunk majd az ígéret földjére, mint amely arra a 
városra mutat, amelynek nem kézzel csinált alapjai vannak a mennyben. Úgy gondolunk majd 
a vörös-tengeri átkelésre, mint a népünk megkeresztelkedésére Mózesre, de Mózesra annak a  
háznak a szolgájaként gondolunk, amit Krisztus jött el felépíteni. Az Ábrahámnak tett 
ígéretbe vetett hitnek tehát ettől fogva az ígéret beteljesedésébe vetett hitnek kell lennie. Az 
új, örök szövetség vérén át egyszer mindenkorra megszabadítom a lelkiismereteteket a holt 
cselekedetektől. Most beteljesedik majd Ézsaiás próféciája: „A nép, a melyet magamnak 
alkoték, hirdeti dicséretemet” (Ézs43:21). 

B. A Sátán 
 
A Sátán megérzett valamit ennek a kritikus órának a jelentőségéből. Mikor Jézus azt 

mondta: Jövök, „hogy cselekedjem óh Isten a te akaratodat”, a Sátán úgy csikorgatta a fogait, 
mint addig még sohasem, és megesküdött a pokol minden hatalmára, hogy nem úgy lesz. Azt 
sugalmazta Iskariotes Júdásnak, hogy menjen a főpapokhoz. „Azok pedig rendelének néki 
harmincz ezüst pénzt”, hogy elárulja Őt. Ettől a pillanattól kezdve Júdás végleg elutasította a 
Megváltó ama kérését, hogy jöjjön Őhozzá minden bűnével egyetemben, és kereste a 
lehetőséget, hogy elárulhassa Őt. 

Mekkora csönd volt a szobában, ahol Jézus a tanítványaival találkozott! De a menny 
és a pokol egyaránt felkavarodtak, amint figyelték Őt, Aki azt jött megsemmisíteni, akinek 
hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, amint megtöri a kenyeret és ünnepélyesen így szól: 
„Vegyétek, egyétek; ez az én testem. És vevén a poharat és hálákat adván, adá azoknak, ezt 
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mondván: Igyatok ebből mindnyájan; Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, a mely 
sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára.” (Mt26:26-28) 

C. Az Atya 
 
A mennyei Atya, Aki elküldte a Fiút, most látja, amint a Fiú akarattal elvégzi, amire 

örökkévaló szövetséget kötött Vele, nevezetesen megszabadítja a népét a bűneikből, hogy 
népet teremtsen Magának, Akik majd az Ő dicséretét zengik. 

Az ószövetségi időkben az angyalok átható tekintettel nézték a szövetség ládáját, 
hátha megértik, miképpen képes a szent igazság Istene betartani megváltással kapcsolatos, a 
bűnös népének tett ígéretét. Vajon a bűneik nem helyezik mindörökre hatályon kívül az 
ígéretet? Most pedig örvendeznek, amint látják Isten Fiát szándékosan háborúba lépni a 
legnagyobb elhatározottsággal a pokol erőinek végleges legyőzése érdekében. A kertben 
eljöttek, hogy szolgáljanak Neki az agóniája során. Azután ott voltak már az ószövetségi 
szentek a mennyben. Elküldték fő megbízottaikat, Mózest, a törvényadót, és Illést, a törvény 
védelmezőjét, hogy beszéljenek Vele az átváltozás hegyén arról az elhalálozásról, amit majd 
Jeruzsálemben kell véghezvinnie. „Ne gyere most a dicsőségbe, mert ha megteszed, nekünk 
távoznunk kell.” Mózes tudta, hogy valójában nem ő adta, és Illés is tudta, hogy valójában 
nem ő védelmezte a törvényt, hanem majd az teszi ezeket meg, Aki nemsokára ezt mondja: 
„Ez az én testem, és ez az új szövetség vére” – egyedül Ő adta és védte meg azt. Tudták, hogy 
a Melkisédek rendje szerinti nagy főpapként Jézus most fogja elhozni a valódi igazságot a 
Földre a vérének kiontásával értük, mint törvényszegőkért. Ennyit annak képéről, ami a 
vacsorán történt. Most nézzük a jelentését. 

2. A jelentése 

A. Mit jelent Magának Krisztusnak a számára 
 
Figyeljük meg a Megváltó arcát, amint megalapítja az új szövetséget az Ő vére által. 

Ez annak a szövetségnek az új fázisa, amit az Atyával kötött egy népnek az Ő dicséretére 
történő megmentésére. S ez egyben a végső fázis is. Ez az utolsó csata, amit meg kell vívnia a 
sötétség erőivel, mielőtt elmondhatná: „Elvégeztetett”. 

Krisztus az elszigeteltségben 
 
Felkészíti mind a tanítványait, mind Önmagát erre az utolsó órára. A tanítványai 

azonban nem mennek Vele a halál árnyékának völgyébe. Az út utolsó szakaszát egyedül kell 
bejárnia. Egyedül kell megjárnia ezt az utolsó szakaszt, mert értük kell megjárnia. Ők 
valamennyien elhagyják majd Őt. A Megváltó ezt tudja. Előre megjövendölte. A próféták is 
megjövendölték. Megverem a pásztort és elszélednek a juhai. De mégis értük, s azokért, akik 
majd rajtuk keresztül Hisznek Benne, megy a keresztre. 

A kert 
 
Miközben a dicséretet énekelték az utolsó és első vacsora végén, Ő kiment a kertbe. 

Ott „kezde szomorkodni és gyötrődni” (Mt26:37). De még mindig várván az együttérzést a 
tanítványai részéről, ezt mondta Péternek és Zebedeus fiainak: „Felette igen szomorú az én 
lelkem mind halálig! maradjatok itt és vigyázzatok én velem”. Ők azonban elaludtak. Még 
nem értették meg úgy a vacsora jelentőségét, amiképpen Ő értette. Ő így szólt Péterhez: „Így 
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nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem!?” Ezért egyedül ment, elment az elszigeteltségbe 
– a Sátán, a farizeusok és Júdás terveket szövögettek Ellene, a nép közönyös volt, a 
tanítványai pedig elaludtak. 

De mégsincs egyedül. Mennyei Atyjához fordul: „Atyám, ha akarod, távoztasd el 
tőlem e pohárt; mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen!” (Lk22:42). „És angyal 
jelenék meg néki mennyből, erősítvén őt.” 

Agóniájában még buzgóbban imádkozott, s a verejtéke, mint nagy vércseppek 
hullottak a földre. „Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt”. De Te nem akarod, én 
sem akarom, és a Lélek sem akarja. Én azért jöttem, hogy teljesítsem a Te akaratodat, ó Uram, 
ezért fenékig kiürítem ezt a poharat. Ez az, amit nyíltan megígértem Neked és a Te népednek. 
Ábrahám, Mózes, és Illés azt várják tőlem, hogy teljesítsem a Te akaratodat. 

A próba 
 
Ettől kezdve a kereszt felé Krisztus felügyeli és irányítja a saját próbáját. Próbára teszi 

azokat, akik Őt tették próbára. Nem gyaláz senkit, és nem fél senkitől. Döntő csatára hívja ki 
a pokol erőit. Eljött az övéihez, és az övéi nem fogadták be Őt, hanem ezt kiáltották: Feszítsd 
meg, feszítsd meg! Pilátus enged, és a Sátán a legsátánibb kacajt hallatja. Az, Aki elutasította 
a királyság elfogadását az ő kezéből az engedelmesség egyszerű cselekedetével mintegy 
három éve, most megkapja, amit érdemel. Figyeld, amint felszegezik a keresztre. Nézd az 
agónia fintorait az arcán, amint átszegezik a kezeit és a lábait. Hallgasd, amint mondja: 
szomjazom, ahogyan a Nap rásüt a lázas, haldokló testére. 

Sötétség 
 
Aztán következett a három órás sötétség a Földön déltől délután háromig. Ez a 

sötétség órája és hatalma. Lépjetek elő hát mindannyian, akik a sötétség láncaival vagytok és 
lesztek mindörökre megkötve. Kaptok egy ki szabadságot a pokoltól, hogy támadhassátok ezt 
a színlelőt, aki az Emberfiának és Isten Fiának nevezte Magát, és azt mondta, hogy kiragadja 
majd az országot a karmaiból – mintha képes lett volna megalapítani az igazság országát, 
ahogyan még Pilátus előtt állva is volt képe ezt mondani! De mivé vált most a dicsekedése, 
amivel ezt mondta: „Én vagyok az út, az igazság, és az élet”. Az Ő útja a halálba vezető út. 
Akkor viszont minden ember útja is a halálba vezető út. Ez ugyanúgy minden ember számára 
a halálba vezető út, mint ahogyan a számomra is az. Akkor most ki a győztes? 

Szabadítsa meg magát 
 
A Sátán szólt az írástudók és a farizeusok száján át is Őhozzá, Aki az átok fáján 

függött. Az egyik gonosztevő, aki mellette függött a kereszten, biztos lévén a saját 
reménytelenségében, így vicsorgott rá Jézusra: „Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg 
magadat, minket is!” A vezetők is gúnyolták Őt a néppel egyetemben, ezt mondván: 
„Egyebeket megtartott, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek ama választottja.” 
Mindezek nem voltak mások, mint a Sátán eszközei. A Sátán szólt az ő szájukon keresztül, s 
ők a pokol lelkével és leheletével mondták ki ezeket a szavakat. 

A huszonkettedik zsoltár 
 
De hallgassuk csak, amint Dávid szavaival imádkozik: „ebek vettek körül engem, a 

gonoszok serege körülfogott; átlyukasztották kezeimet és lábaimat. Megszámlálhatnám 
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minden csontomat, ők pedig csak néznek s bámulnak rám. Megosztoznak ruháimon, és 
köntösömre sorsot vetnek.” (Zsolt22:17-19) 

Mindez azonban csak Megváltónk fájdalmainak kezdete. Nem csak erre gondolt, 
mikor az új szövetségről beszélt az Ő vérében. S nem csak erre gondolt, mikor az Atyához 
imádkozván azt kérte, hogy ha lehetséges, múljon el Tőle ez a pohár. A sötétség óráját és 
hatalmát mindaddig képes volt kiállni, és ki is állta, amíg az Atya Vele volt. Most azonban 
Atyja végül elhagyja Őt. 

Én Istenem, én Istenem 
 
„Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” Mikor ezek a szavak törtek fel az 

ajkáról, akkor valóban szenvedett a kapukon kívül. Most már érzi: Atyja engedte meg a 
Sátánnak, hogy megtegye mindazt, amit tett. „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el 
engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava.” (Zsol22:2) Azért jöttem, hogy 
teljesítsem a Te akaratodat, ó Isten, s most, hogy teszem, Te elhagysz engem. Ez a pohát 
tehát, amit most iszom ki, a Sátán pohara? Igaza volt Pilátusnak, mikor gúnyosan 
megkérdezte: „Micsoda az igazság?” Vajon az egész emberi élet halálig tartó élet, ahogyan a 
Sátán állítja? Vajon álom volt, mikor Mária, az anyám azt mondja, hogy azért Jézus a nevem, 
mert én szabadítom meg a népemet a bűneikből? Vajon nincs is népem? Vajon nem is adtál 
nekem megváltandó népet? Vagy majd önmagukat váltják meg, s ezért az összes 
szenvedésemre érettük talán nem is lesz szükség? Vajon egész életemben csak becsaptam 
önmagam, mikor Isten népe nagy főpapjának, nagy királyának és nagy prófétájának állítottam 
magam? Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? 

Ez volt az a pohár, az elhagyatás pohara Isten, az Atya által, amiről Jézus beszélt, 
mikor a vacsoránál azt mondta, hogy az Ő vére az új szövetség vére.  

Az új szövetség feltűnik 
 
Ezzel az új szövetség elkezd létezni. Az új szövetség most elpecsételtetik az Ő vére 

által. Az Atya elhagyta Őt, de annak a népnek a kedvéért hagyta el, akiket megváltani jött. 
Miképpen hagyhatta volna el az Atya a szeplőtelen Bárányt Önmagában? Miképpen kaphatott 
volna Ő, Akiben bűn nem találtatott, bármiféle büntetést a bűnért? Pál tanított meg minket 
arra, hogy miben állt Krisztus szenvedése, mikor ezeket mondta: „Krisztus váltott meg minket 
a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ: 
Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét 
elnyerjük hit által.” (Gal3:13-14) 

Az Atya elfogadja Őt 
 
Mivel értünk, és nem Önmagáért szenvedett, nem maradhatott Istentől elhagyottként. 

Bár végtelen, mégsem reménytelen feladat volt az övé. Mikor azt kiáltotta: Elvégeztetett, 
akkor valóban befejeződött. Az Atya ismét elfogadta Őt. Az övéiért bemutatott áldozatát az 
Atya elfogadta. A Sátán ezzel vereséget szenvedett. A szenvedésein, a vérén át elhozta az 
örök szövetséget. A pokol erői örökös vereséget szenvedtek. A sötétség órájának és 
hatalmának vége. Az élet fejedelmét a sír nem tarthatja fogva, a halálnak nem lesz 
végérvényes uralma felette. „Mert nem veti meg és nem útálja meg a szegény nyomorúságát; 
és nem rejti el az ő orczáját előle, és mikor kiált hozzá, meghallgatja.” (Zsolt22:25) 

„ Őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak. Eljőnek s hirdetik az ő 
igazságát az ő utánok való népnek, hogy ezt cselekedte!” (Zsolt22:31-32) 
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B. Mit jelent a népe számára 
 
Most pedig a tanítványokról. Mit jelentett a vacsora a számukra? A szívük eltelt 

fájdalommal, mikor arról beszélt, hogy elhagyja őket. De Jézus ezt mondta: „Jobb néktek, 
hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vígasztaló: ha pedig 
elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok” (Jn16:7). Ez a Vigasztaló, a Szentlélek, az igazság 
Lelke. Ő majd veszi Krisztus dolgait és a tanítványoknak adja. Keresték a megtisztelő helyet a 
földi királyságban, amit majd Jézus a Földön állít fel? Helyette megtisztelő helyük lesz, mikor 
a haláláról beszélnek, mígnem eljövend. Ti lesztek az én tanúim. Ti, egyedül az emberek 
közül, megvilágosítva a Lélek által, fogtok emlékezni Rám a halálomban. Ti most már meg 
fogjátok érteni a vér és az új szövetség jelentését. Ti most, az igazság és a vigasztalás Lelkétől 
vezérelve beszéltek mindenkinek mindenhol arról az egyetlen névről, mely adatott az ég alatt, 
s mely által üdvözülnek az emberek. Elmondjátok minden embernek mindenütt, hogy az új 
szövetség vérén át adatik a bűnbocsánat és at örök élet azoknak, akik a bizalmukat vetik 
Őbelé. 

Egész életetekben ünnepeltétek a húsvétot. Gyakran láttátok, amint a tulkok és a 
kecskék vérét, valamint az üsző hamvait bemutatják az Úrnak. Most azonban tudjátok, mint 
előtte még soha, hogy a zsidó oltár áldozatainak összes vére sem képes eltörölni a bűn 
egyetlen pecsétjét sem. Most már látjátok, miképpen fog egyedül Krisztus vére – Aki az örök 
Lelken át folttalanul kínálta fel Magát Istennek – megtisztítani a lelkiismereteiteket a holt 
cselekedetektől, hogy az élő Istennek szolgáljatok (Zsid9:14) 

Emlékezet 
 
Milyen jól emlékeztek Péter és a többi apostolok Krisztus halálára! Kiszabadulván a 

börtönből, az angyal felszólítására megálltak a templomban és szólták az egész népnek korán 
reggel ennek az életnek az Ígéit. Elmondták a népnek Jézus, a Krisztus életének és halálának a 
jelentőségét. Beszélt Ő erről a templomról, és azt mondta, hogy lerontja, és három nap alatt 
újból felépíti? Pontosan ezt tette meg. Befejezte a munkáját, így hát feltámadt és ezzel 
megdicsőült. 

Péter beszél 
 
Most figyeljünk Péterre, amint a zsidó nagytanács előtt áll: „ A mi atyáinknak Istene 

feltámasztotta Jézust, kit ti fára függesztve megölétek. Ezt az Isten fejedelemmé és 
megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. És 
mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felől, és a Szent Lélek is, kit Isten adott azoknak, 
a kik néki engednek.” (Csel5:30-32) Péter most már tudta, hogy valójában mi történt a 
kereszten. Már tudta, mire gondolt Jézus, mikor ezt mondta: Ez az új szövetség az én vérem 
által. Most már tudta, hogy ez a Jézus, aki oly mélyen a szemébe nézett, mikor elárulta Őt, 
érte szenvedte el a pokol fájdalmait, mikor az Atya érte hagyta el Őt. Péter most tudta, hogy 
mindez elvégeztetett, s most a valódi bűnbocsánat azon a kiontott véren keresztül prédikálható 
minden embernek. Az önmagával kapcsolatos halálfélelme mostanra szertefoszlott. Bármit is 
mondjon, vagy tegyen a nagytanács, Péter és a többi apostol nem szűntek meg prédikálni és 
tanítani Jézus Krisztust naponta a templomban, és a házaknál. 

Pál, noha nem a kellő időben született apostol volt, szintén tudta, mit jelent az új 
szövetség vére, mikor kijelentette, hogy nem akar másról tudni, csak Jézus Krisztusról, 
mégpedig mint megfeszítettről. Igen, beszélt Jézusról és a feltámadásról. Beszélt Róla, Aki az 
élet fejedelme, s Aki napvilágra hozta az életet és a halhatatlanságot. De ezt csak azért volt 
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képes megtenni, mert az átok fáján Krisztus átokká lett őérette. Krisztus tehát, mégpedig mint 
megfeszített, Krisztus és a feltámadás volt Pál tanításának és prédikálásának témája. 

Az egyház ugyanezt tette a korokon keresztül. Luther az új szövetséget prédikálta az Ő 
vére által. Kálvin az új szövetséget prédikálta az Ő vére által. Machen az új szövetséget 
prédikálta az Ő vére által. S nekünk is ezt kell tenni. Tennünk kell mindaddig, amíg véget ér 
az élet, vagy amíg már nem lesz több idő. S mikor megtesszük, megerősödünk a hitünkben s a 
feladatunk számára, mikor részt veszünk az úrvacsorán. Emlékeztető lesz az a számunkra 
arról, amit a Megváltó mondott, mikor megalapította. De jelkép is lesz a számunkra, az 
igazság és a kereszten elvégzett munkája alapján elnyert bűnbocsánatunk pecsétje. Végül 
pedig annak az utolsó napnak a próféciája lesz a számunkra, amikor majd együtt esszük a 
Bárány vacsoráját az Ő egész népével, attól kezdve az Ő örök jelenlétében. 

C. Mit jelent a világ számára 
 
De ha Jézus Krisztus egyházának emlékezni kell Rá, Aki elvégezte a munkáját 

prófétaként, papként és királyként az egyház számára, akkor ezt az egész világ előtt kell 
megtennie. Úgy kell ezt tennie, mint a világhoz intézett meghívást a részvételre az 
úrvacsorában, mint az új szövetség vérében. S ha az egyháznak követni kell Őt, Aki ezt 
mondta: „Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én 
megnyugosztlak titeket”, akkor ezt cselekedvén megtérésre kell felhívnia az embereket. 
Krisztus az élet kenyere, és e nélkül a kenyér nélkül éhezni fogtok. Krisztus az élet vize, és e 
nélkül a víz nélkül szomjazni fogtok. Krisztus a világ világossága, és e nélkül a világosság 
nélkül az örök sötétségben és kétségbeesésben fogtok élni. 

Az újszövetségi egyház kora, a Szentlélek, az igazság Lelke, a Vigasztaló 
kitöltetésének kora. Ez a Lélek, az Ő egyházán keresztül „megfeddi a világot bűn, igazság és 
ítélet tekintetében” (Jn16:8). 

A nagy bűn az újszövetségi korban, mondja Jézus, az lesz, hogy nem hisznek majd 
bennem. Ahogyan az ószövetségi korban minden igazi prófécia, minden igazi papság és 
minden igazi királyság az Ő a kereszten befejezett munkájára mutatott előre, most az 
újszövetségi korban úgy alapszik minden igazi prófécia, papság és királyság vissza erre a 
befejezett munkára, és alapszik azon. 

De pontosan ez az, amit a Sátán – kétségbeesetten, mert tudja, hogy az ideje rövid – 
igyekszik megakadályozni, hogy az emberek elhiggyenek. 

A Sátán szeretné kitörölni Jézus Krisztust és az Ő elvégzett munkáját az emberek 
emlékezetéből. 

Fő energiáit ezért látszólag az egyházra fecsérli. Jézus korában főleg a farizeusok 
voltak azok, akik igyekeztek eltávolítani Jézust, a keresztre szegezvén Őt. A Sátán ösztökélte 
őket a Jézussal szembeni ellenállásnak erre a formájára. De a Sátán és a farizeusok 
erőfeszítései meghiúsultak. Pontosan a keresztre feszítés által, amit oly pokolian kitaktikáztak, 
semmisítette meg Krisztus az ördög munkáit. 

A Sátán számára nincs más lehetőség, mint igyekezni kitörölni az emberek 
emlékezetéből ezt a vereségét, és Krisztusnak ezt a felette aratott hatalmas győzelmét. 

Miképpen cselekszik most a Sátán? A politikája ugyanaz, mint ami mindig is volt. 
Az embereknek úgy kell hinniük önmagukban, mint akiknek nincs szükségük Krisztus 

vérére engesztelésképpen a bűneikért. Kiagyalnak majd mindenféle elméleteket a bűn és a 
gonosz természetéről, de mindegyik azon alapszik, hogy az ember nem felelős ezekért. Ki kell 
agyalniuk mindenféle elméleteket arról, hogy bebizonyítsák maguknak: még ha bizonyos 
fokig bűnösek is, a saját szenvedéseik elégségesek engesztelésképpen a bűneikért. 

A középkorban az Krisztus egyszer s mindenkorra elvégzett munkájával szembeni 
ellenállásnak ez a lelke az egyház vezetőit ragadta meg. Mikor Luther és Kálvin visszahívták 
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az embereket a Krisztus befejezett munkájába vetett hithez, az egyház hivatalos vezetői átkot 
mondtak a tanításukra. 

Ma azonban ugyanaz az egyház, a protestáns egyház, mely egykor visszahívta az 
embereket az új szövetség véréhez, ott tart, hogy lassan elhívja őket attól. 

Az 1967-es hitvallás 
 
Az Egyesült Presbiteriánus Egyház 1967-es hitvallása új Krisztust hirdet. Ez olyan 

teológián alapszik, ami többé már nem hisz az új szövetség vérében. Ez az új hitvallás olyan 
teológián alapszik, mely kigúnyolja az új szövetség vérét, mint abszurdot magát a fogalmát 
tekintve, és istenkáromlót az elképzelésében. Amiképpen a farizeusok mondták, hogy Jézus 
káromlást szólt, mikor azt állította, hogy az Ő megtört teste és kiontott vére lesz a váltság 
sokak bűneiért, úgy gondol most ez az új teológia Krisztus elvégzett munkájának 
elképzelésére, mint istenkáromlásra. 

Korunk legbefolyásosabb teológusa, Bart Károly mondja, hogy Krisztus 
megaláztatásának, megszületésének, halálának, temetésének, felmagasztaltatásának, 
feltámadásának, mennybemenetelének és az Atya jobbjára ülésének tényei nem egymást 
követő naptári események, hanem egyetlen nagy eseményt alkotnak, mely mindent magában 
foglal, ami csak megtörtént. 

Mikor a kereszten Krisztus azt mondta: én Istenem, én Istenem, miért hagytál el 
engemet, s mikor azt mondta: Elvégeztetett, ez nem jelentette azt, hogy Isten haragja 
felemelkedett volna az emberek vállairól. Soha nem volt, és soha nem is lehetett olyasvalami, 
állítja Barth, mint Isten haragja. Nem volt történelmi bukás, és nem volt átmenet a haragból a 
kegyelembe a történelem során. Ha Krisztusnak és az engesztelésének az elképzelését kell 
használnunk, akkor úgy kell gondolkodnunk ezekről, hogy azt jelzik: minden ember 
öröklötten Isten gyermeke. 

Ez a modern teológia megpróbál támogatást kapni a modern tudománytól és a modern 
filozófiától. A modern tudomány és a modern filozófia – ez tény – az ember önállóságán 
alapulnak. 

Így a modern tudomány és a modern filozófia által támogatott modern teológus hozott 
most létre egy olyan hitvallást, melyben Krisztus ismételten megfeszíttetik, az új szövetség 
pedig az Ő vére által nyílt megszégyenítést szenved el. A régi hitvallás, mely Krisztus 
elvégzett munkája köré összpontosul, mára a történelmi különlegességek múzeumába került. 

Íme, mit mondanak az új teológusok: micsoda erkölcsi szörnyűségekben hittek az 
elődeink, még a közvetlen elődeink is! Egymást zárták ki az úrvacsorából, mikor azzal 
vádolták egymást, hogy nem hiszik, hogy csak azok üdvözülnek, akik megvallják a 
Krisztusba vetett hitüket, Aki a történelem egy konkrét napján az Atya elhagyott a mi 
bűneikért. 

Most azonban, mondják, minden embert behívunk az egyházba és az úrvacsorai 
közösségbe azért, hogy rámutassunk arra, ami mindannyiunknak mindig is megvolt: az 
egységre Rajta keresztül, mint a mindannyiunk szívében élő egyetemes szeretet ideáljának 
legjobb kifejeződésére. 

Ha mindezekre gondolunk, a szíveink elnehezülnek. Időnként, mint ezen a 
nagypénteken is, kísértésbe eshetünk, hogy egy pillanatra legalábbis azt higgyük, az úrvacsora 
technikai jelentésével kapcsolatos ellentmondások nem helyénvalóak. De az ellenkezője az 
igaz. Óvakodnunk kell attól, nehogy a Sátán kitörölje az egyház elméjéből az Ő elvégzett 
munkájának emlékezetét. 

Mikor a húsvétot bevezették, az izraeliták azt a parancsot kapták, hogy a fáraóra és 
seregeire nézve üljék meg azt. Arra a napra nézve, amikor majd belépnek az ígéret földjére. 
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Így mi is, mikor részesülünk az új szövetség véréből, Urunk eljövetelére tekintünk 
előre. Tudjuk, hogy a pokol hatalmai sem vehetnek erőt Krisztus királyságán, s akkor majd 
meglátjuk az üdvösségünket és az Ő dicséretét, amikben most még csak hiszünk. 

Jöjj Úr Jézus, jöjj gyorsan, a Te szenvedő szentjeid vágyakoznak látni Téged, mikor 
maguk is a ragyogásban felsorakoznak az örök szövetség – az új szövetség a Te véred által – 
vére által megváltottan. 
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Krisztus megvallja a jó hitvallást25 
 
„És felelvén a főpap, monda néki: Az élő Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd 

meg nékünk, ha te vagy-é a Krisztus, az Istennek Fia? Monda néki Jézus: Te mondád. Sőt 
mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok az embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas 
jobbján, és eljőni az égnek felhőiben.” (Mt26:63-64, v. ö. Mk14:53-65) 

Mikor Jézus Krisztus megszületett, azt mondták Róla, hogy Neki kell megváltani a 
népét a bűneikből. Úgy kellett ezt Neki megtennie, hogy elhordozza a büntetést a bűneikért, 
és kiérdemli a számukra az örök megigazulást. „Mert azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette 
értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.” (2Kor5:21) 

Mikor mintegy harminc éves volt, engedte, hogy megkereszteljék. Amint befejeződött 
a ceremónia, imádkozott. Akkor megnyílt az ég, és a Szentlélek ereszkedett rá egy galamb 
testi formájában, s hang hallatszott a mennyből, amelyik ezt mondta: „Te vagy amaz én 
szerelmes Fiam, te benned gyönyörködöm!” (Lk3:21-22) Azaz, az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
egyetértésben voltak Isten népe üdvözítésének eme munkájában. 

„Szentlélekkel telve” a Megváltó hivatalosan is megkezdte a munkáját. A programja 
már ki volt jelölve a Számára. Neki Mózeshez hasonló prófétának kellett lennie, de „nagyobb 
dicsőségre méltattatott, mint Mózes, a mennyiben a ház építőjének nagyobb a tisztessége, 
mint a háznak” (Zsid3:3). 

Ő hozza majd el azt a királyságot, melyről a próféták beszéltek. Őbenne teljesedik be 
majd az Úr napja, amikor „teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert 
beborítják” (Ézs11:9). 

De mire gondolt a próféta, mikor a Messiás eljöveteléről szólva ezeket mondta? 
„Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, 
verettetik és kínoztatik Istentől” (Ézs53:4)? Vajon nem kell az Úr szenvedő szolgájának 
lennie? 

Ha a Sátán úgy gondolta, hogy Jézus nem ismerte a Szentírást, mint Istennek az 
eljövendő Messiás számára összeállított programja kifejeződését, akkor hamarosan rájött a 
tévedésére. A Lélek akarta, hogy Jézus hivatalosan találkozzon a fő ellenségével a 
szolgálatának kezdetén. „Akkor Jézus viteték a Lélektől a pusztába, hogy megkisértessék az 
ördögtől” (Mt4:1). A Sátán kész volt a küzdelemre. Sikerrel rávette az első Ádámot, hogy 
önmagát állítsa Isten helyére. Vajon sikerül ez neki a második Ádámmal is? 

Vajon Jézus Isten Fiának gondolja Magát? Lehet, de most éhes. Negyven napon és 
negyven éjszakán át böjtölt. „Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak 
kenyerekké!” S jött a válasz az Emberfiától: „Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, 
hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik” (Mt4:4). Te hazug vagy, a 
hazugság atyja. Rávetted Ádámot, hogy higgyen a hazugságnak. Rajta keresztül minden 
leszármazottja megtanult hinni a hazugságnak. Isten igazságát hazugságra változtatták, s 
jobban imádták és szolgálták a teremtményt, mint a Teremtőt, Aki mindörökké áldott. Ámen. 
(Rm1:25) Én vagyok azonban az út, az igazság és az élet. Rajtam keresztül az ember szíve, 
mely mindennél csalárdabb, eljut az igazság szeretetére. Az emberek eljutnak az igazság 
szeretetére, s az igazság szabaddá teszi őket, szabaddá a behódolástól a hazugságaidnak. 
Megtanulják majd szolgálni és imádni a Teremtőt a teremtmény helyett. 

A hazugság atyja azonban még nem fejezte be. „Ekkor vivé őt az ördög a szent 
városba, és odahelyezé a templom tetejére. És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá 
magadat; mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, 
hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.” 

                                                
25 Elhangzott a Golgota Ortodox Keresztyén Gyülekezetben, (Glenside, Pennsylvania), 1968. április 12-én 
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Jézus így válaszolt: „meg van írva: Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet”. Igen, én 
vagyok Isten Fia. Rajtam keresztül teremtetett a világ. Általam létezik minden hatalmasság 
égen és földön. Nekem ad majd az Atya minden hatalmat égen és földön. Fel fogom állítani a 
királyságomat, és azon a pokol összes hatalma, veled az élen sem vehetnek majd erőt. 
Nemsokára jóllakatok ötezer férfit és nőt. Hamarosan látóvá teszem a vakot, hallóvá a süketet, 
sőt halottakat fogok feltámasztani. S mikor majd azt hiszed, hogy legyőztél engem, 
odaszegezvén a keresztre, akkor a saját erőm, valamint az Atya ereje által fel fogok támadni a 
halálból. Nem leszek rákényszerítve a meghalásra, hanem önként vállalom a halált. Isten 
Fiaként minden hatalmamat fel fogom ugyanis használni a népem üdvözítésére. S teszem ezt 
azzal, hogy meghalok a kereszten a bűneikért, és feltámadok a megigazulásukért. Én leszek a 
helyettesítőjük, s ezzel teszem őket szabaddá. A csodáknak az Atya dicsőségét kell 
bemutatniuk, de közülük egy sem mutathatja be az én dicsőségemet úgy, mint Aki nem egy az 
Atyával. 

„Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden 
országát és azok dicsőségét, és monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz 
engem.” De jött a válasz: „Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és 
csak néki szolgálj.” (Mt4:10) Én valóban azért jöttem, hogy megalapítsam a királyságom. Ez 
a királyság valóban dicsőséges királyság lesz. A rá vonatkozó prófécia szavai be fognak 
teljesedni. Ez azonban nem úgy történik majd, hogy meghajlunk előtted, hanem meg fogunk 
fosztani a trónodtól. Én fogom elvégezni a trónfosztásodat e királyság állampolgárainak 
szívében. Arra tanítom majd a követőimet, hogy legyenek „lélekben szegények”, szelídek, 
sirassák a bűneiket, legyenek könyörületesek, s éhezzék és szomjúhozzák az igazságot. 
Tanítom majd őket, hogy legyenek a szívükben tiszták, s mikor majd üldözöd őket az igaz 
mivoltuk miatt, megengedem nekik, hogy előre vessenek egy pillantást arra a nagy jutalomra, 
ami a mennyben várja őket. 

Távozz hát innen, Sátán, nekem az Atyám dolgaival kell foglalatoskodnom. 
Hamarosan széttaposom a fejedet, még ha mardosod is a sarkamat. 

Így tett a Megváltónk jó hitvallást a Sátán előtt, Tudta, hogy legfeljebb egy időre fogja 
Őt elhagyni a Sátán. Jézus egész szolgálata során mindvégig folytonosan ügyelt a Sátán 
fortélyaira. Tudta, a Sátán mindent meg fog tenni, és minden eszközt felhasznál majd, hogy 
meggátolja Őt az igazság és az igazságosság királyságának megalapításában. Tudta, a Sátán 
újra és újra megkísérti majd, hogy visszatartsa a keresztre meneteltől a népe bűneiért. A Sátán 
állandóan hivatkozik majd az Ő emberi szükségeire és emberi vágyaira, a vágyakozására az 
életre, a vágyakozására a népéért adott kezesség munkájával együtt járó szenvedések 
elkerülésére. S ez mindvégig igaz volt. Különösen igaz volt a végén. 

A végén Jézus a pokol erőinek legnagyobb koncentrációjával szembesült, mely 
igyekezett Őt megakadályozni abban, hogy a keresztre menjen a népe helyettesítőjeként. 

Mikor Péter megfeddte Őt, ezt mondván: „Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg 
te véled”, Jézus megfordult, és ezt válaszolta: „Távozz tőlem Sátán; bántásomra vagy nékem; 
mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra” (Mt16:22-23). 

Mikor az átalakulás hegyén Péter még mindig nem értette, hogy a királyságot 
Krisztusnak, a Megváltónak a halálán keresztül kell megalapítani, Jézus a vigasztalást Mózes 
és Illés szavaiban találta meg, akik az Ő haláláról beszéltek Vele, aminek Jeruzsálemben kell 
bekövetkeznie. 

Miután azonban szándékosan döntött úgy, hogy Jeruzsálembe megy, így szilárdan 
felügyeli a kereszt felé vezető út minden egyes lépését, de a kereszten, miután beteljesítette az 
Atya célját, az Atya elhagyja Őt, s így kiált: „Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el 
engemet?” Az Atya volt az, Aki a Lelke által támogatta Annás, Kajafás, Pilátus, Heródes, 
majd ismét Pilátus előtt. Az Atya volt az, Aki a Lelke által támogatta Őt, mikor Júdás elárulta, 
Péter megtagadta, s egyenlővé tétetett a gyilkos Barabással, s a katonák arcul ütötték és 
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gúnyolták. Vajon nem azt a munkát végezte, amiről az Atyával és a Lélekkel egyezett meg, 
hogy elvégzi (a trinitáriánus egyezség)? Vajon nem vállalta ezt el már a világ megteremtését 
megelőzően? Vajon nem állt ellene egész életén keresztül az ördög minden arra irányuló 
kísértésének, hogy valami más módon alapítsa meg a királyságát, nem Isten haragjának és 
átkának a kereszten történő elszenvedésével az emberekért? Vajon a Gecsemáné kertben a 
véres verítéke árán nem egyezett bele végső elhatározással az Atya poharának kiürítésébe, aki 
egészen fenékig üríttette Vele a poharát? 

Annás kérdezi Jézust először a követőiről. Miután nem kap választ, a tanításáról 
kérdezi. S most megkapja a választ: „Én nyilván szólottam a világnak, én mindenkor 
tanítottam a zsinagógában és a templomban, a hol a zsidók mindenünnen összegyülekeznek; 
és titkon semmit sem szólottam”. Minden zsidó ismeri az üzenetemet. Te is ismered az 
üzenetemet. Nincs abban semmi több, mint amit nyilvánosan is mondtam. Nem további 
információkra van szükséged: azon kell elgondolkodnod, amit már elmondtam. Úgy gondolsz 
magadra, mint aki engem ítél, a valóságban az én szavaim ítélnek meg téged. Nem én 
vádollak majd az Atyánál, hanem az általam már kimondott szavak lesznek teljesen 
elégségesek ahhoz, hogy elítéljenek téged. Van Mózesed, és vannak prófétáid: nos, ők is 
rólam beszéltek. 

Jézus így tett jó tanúbizonyságot Annás előtt, Hirdette a királyság, az igazságosság és 
az igaz mivolt, valamint a hatalom és Önmaga, mint annak a királyságnak a Királya 
evangéliumát Annásnak és azoknak, akik vele voltak. Belépés kínáltatik neked Annás ebbe a 
királyságba, és te nagyon öreg vagy. Meg kell térned, nehogy túl késő legyen. Tisztává kell 
válnod a szívedben. El kell fogadnod engem Királyodnak. Ha nem, akkor egy napon majd 
elítéllek, és végleg kizárlak ebből a királyságból. Annás azonban végtelen undorral elküldi Őt. 

A katonák egyike azonban arcul üti Őt, és ezt kérdezi: „így felelsz-é a főpapnak?” 
Mindenki a maga módján fejezi ki a gyűlöletét iránta, Aki azért jött, hogy megkeresse és 
megtartsa, ami elveszett. 

Jézus megjelenése Annás előtt azonban csak udvariassági látogatás volt. Ez után vette 
kezdetét a hivatalos bírósági eljárás. Annás elküldte Jézust megkötözve Kajafáshoz, a 
főpaphoz. Gyorsan hírnököket küldtek a szent város utcáira. Gyertek gyorsan! Jöjjetek 
Kajafás, a főpap házához. Elkaptuk: nálunk van! Az egyik tanítványa elárulta Őt. El kell ítélni 
hivatalosan, amilyen gyorsan csak lehetséges. 

A lehető legtöbben gyűltek össze hamarosan a főpapnál. Vajon Nikodémust alkalmasa 
módon nem vették észre? Nem tudjuk. Siessetek, hívjátok azokat, akik korábban azt mondták: 
hajlandók tanúskodni ellene némi szerény díjazás fejében. 

Kajafás rendre int. Tudja, mi ment végbe Annásnál, az apósánál. Tudja, hogy Jézus 
úgy utalt a tanítására, mint közismert dologra. Tudja: Jézus ezzel azt az arcátlanságot követte 
el, hogy valójában megtérésre szólította fel azt a tiszteletre méltó öregembert. De Kajafás 
most majd móresre tanítja Őt. 

Szólítják a tanúkat. Ők egyenként lépnek elő. Ez vajon nem a vádlottal szembeni 
igazságosság? A Sátán jobban tudja. Ő a színfalak mögül figyel. Tudja, hogy Annás és 
Kajafás, Isten választott népének nagy képviselői, most tudatosan, vagy tudatlanul az ő 
szolgái. A kocka elvettetett Annás előtt. Ő, Aki azt mondta a Sátánnak három éve, hogy 
nemcsak kenyérrel él az ember, valójában ugyanazt mondta Annásnak is. Jézus megőrizte a 
nyugalmát. De figyeljük csak: vajon most is ugyanazt fogja mondani? 

Figyelj most. Maradj csendben! Találtak két tanút, akik látszólag legalább a lényegi 
dolgokban egyet mondanak. Hallottad? Arról beszélnek, amit a templom lerombolásáról 
mondott. „Ez azt mondta: Leronthatom az Isten templomát, és három nap alatt felépíthetem 
azt.” (Mt26:61) 

Mit szól ehhez Kajafás? Jóváhagyja majd ezt a szentségtörő rágalmat a szent 
templomunkat illetően? Nem fogja Őt azonnali hatállyal elítélni? De nem, a mi főpapunk 
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nagyon-nagyon türelmes ember. S nagyon igazságos. Lehetőséget biztosít a vádlottnak a 
megszólalásra, ahogyan Annás is adott Neki lehetőséget a védekezésre. Mit mond most a 
vádlott a maga védelmére? Egy szót sem szólt. „Jézus pedig hallgat vala.” 

Minden csendes. Egy gombostű leesését is meg lehetne hallani. A Szanhedrin tagjai 
hallgatnak, várják a vezetőjük megszólalását. S Péter is csendben van, csak a kezeit tördeli. 
Beszélj Jézus, beszélj! Vajon nem vallottalak meg az élő Isten Fiának? Magyarázd meg nekik 
ezt a templommal kapcsolatos rejtvényt. Mi sem értettük, mikor először mondtad nekünk. Sőt, 
még most is össze vagyok tőle zavarodva. Beszéltél a halálod és a feltámadásod 
szükségességéről. Mi a tanítványaid is csak nagyon keveset értettünk meg ebből, de ezek itt 
biztosan félreértik, és el fognak ítélni a templom megszentségtelenítése miatt. 

Valamely kedvenc helyén a Sátán is hallgat. Néz és figyel, Mit gondol most Jézusról? 
Érti-e a hallgatásának stratégiáját, azét, Aki azt mondta neki, hogy egyedül Isten Ígéje által él? 
Akarja-e a Sátán, hogy Jézus megmagyarázza a templommal kapcsolatos rejtvényt? Egy 
dolog világos a Sátán számára. Ha Jézus nem magyarázza meg, azzal megindul a kereszt felé. 
Ha nem magyarázza meg a rejtvényt, azzal felszítja a Szanhedrin haragját. De akarja-e most a 
Sátán, hogy Jézus a keresztre menjen? Vajon nem kezdi el felismerni, hogy ha Ő a keresztre 
megy, az a számára a trónfosztást fogja jelenteni? S vajon nem pontosan ezt mondta neki 
Jézus a kezdetben, hogy ezt szándékozik megtenni? De mégis, miképpen lenne képes tovább 
elviselni Jézus látványát? S ki tudja? Ki tudja, mi az igazság? Ki tudja, mi történhet? Vajon a 
Sátán, aki romlást hozott magára a történelem kezdetén, mikor elutasította, hogy engedelmes 
legyen Istennek, nem hoz-e magára még egyszer és véglegesen romlást azzal, ha megtölti 
Kajafás szívét a Jézus iránti gyűlölettel? 

Ami pedig minket illet, vajon nem zavarodunk-e össze mi is ettől a hallgatástól? 
Annás előtt Jézus azt mondta, hogy az Ő tanítása nyilvános és közismert volt. Valójában azt 
mondta ki, hogy az üzenete világos volt, s az embereket menthetetlenekké tette. Ha az 
emberek nem tértek meg, ha nem akarták Őt, mint az igazság, az igazságosság és a hatalom 
országának Királyát, akkor a külső sötétségre fognak vettetni, ahol lesz sírás és 
fogcsikorgatás. De emellett a világos tanítás mellett beszélt példázatokban is, melyek gyakran 
látszottak nem éppen világosaknak. 

Mit értett alatta Jézus, mikor pusztán csak azt mondta a tőle jelet kérő farizeusoknak, 
hogy más jel nem adatik nekik, mint Jónás jele, mert „a miképen Jónás három éjjel és három 
nap volt a czethal gyomrában, azonképen az embernek Fia is három nap és három éjjel lesz a 
föld gyomrában” (Mt12:40)? S miért vette magának a bátorságot a templom megtisztítására, 
mikor azt a rejtvényt a saját testének templomáról mondta? 

Vajon valóban világos volt minden tanítása?  
Magával a hallgatásával mondja Jézus: az én tanításom mindig világos volt. Annást is 

ahhoz a tanításhoz irányítottam, mint világoshoz. S most Kajafást is ahhoz a tanításhoz 
irányítom, mint világoshoz. Ismernetek kell a jelentését. Ha ő valóban ismeri Mózest és a 
prófétákat, akkor tudja, hogy én vagyok az, Akiről Mózes és a próféták beszéltek. Akkor 
tudja, hogy Jónás jele az én szenvedésemre és feltámadásomra, mint a megígért Messiás 
szenvedésére és feltámadására utal. Akkor tudja, hogy a templom megtisztítása valójában ama 
szemét eltakarításának kezdete volt, amivel a hamis tanítók elborították Mózest és a 
prófétákat. A példázataim világosak voltak önmagukban, világosak azok számára, akiket nem 
vakítottak meg a bűnből származó előítéletek. 

Most tehát Kajafás, és ti Szanhedrin-tagok, utoljára áll előttetek az Emberfia Dániel 
próféciájából. Csókoljátok a fiút, nehogy megharagudjon rátok, és megsemmisítsen egyetlen 
pillanat alatt. A prófécia dicsőséges királysága eljön, de Ő, Aki most végtelenül magányosan 
áll előttetek, lesz a Bíró, Aki kivet benneteket a külső sötétségre, ahol lesz majd sírás és 
fogcsikorgatás. Térjetek hát meg, nehogy túl késő legyen! 
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Kajafás azonban a Sátántól ösztökélten magára vonta a Bárány pusztító haragját azzal, 
hogy ragaszkodott hozzá: Jézus összes tanítása, hamis, egyéni értelmezése Mózesnek és a 
prófétáknak. Miképpen tévedhetnének az írástudók és a farizeusok, mikor úgy látták a 
próféták által megígért királyságot, mint amiben ők fognak uralkodni, a templomot pedig, 
mint Ábrahám és fizikai leszármazottai Istene imádatának központi helyét? Mintha nem 
ismerte volna, és nem lett volna módja Jézus tanításának megismerésére, úgy tör ki Kajafás a 
jogos felháborodással: „Az élő Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nékünk, ha te 
vagy-é a Krisztus, az Istennek Fia?” 

És most halljuk a nagy megvallást a Szanhedrin előtt Róla, Aki a Melkisédek rendje 
szerinti főpap: Róla, Akiben a főpap, a nagy Király és a nagy próféta egyesül. Nézzük meg, 
mielőtt megszólal. De máris beszél! Gyorsan megszólalt ez a hallgatag ember. Azokhoz intézi 
a kijelentését, akiknek egyedül jelentettek ki Isten orákulumai, akik a felügyelői és a hivatalos 
magyarázói voltak Mózesnek a többi ember számára. Úgy beszél hozzájuk, ahogyan először a 
Sátánhoz szólt. Még mindig azt kérdezitek, a tanításom után, hogy én vagyok-e az Isten Fia? 
S esküvésre köteleztek engem, noha a az én szavaim mindig is az igen és az ámen voltak? Ki 
az, aki hazugsággal, vagy kétértelműséggel vádol engem közületek? 

Nos, hát, megesküszöm, de nem a ti istenetekre, mert ti a Sátántól, a hazugság atyjától 
valók vagytok. Én az én Atyámra esküszöm. Ő Önmagára esküszik, mert senki nem nagyobb 
Őnála. S én és az Atya egy vagyunk. Atyámra, tehát önmagamra esküszöm. Vajon nem 
mondtam elégszer, hogy én vagyok az élet kenyere? 

S mintegy a háttérben lappangó Sátán különleges hasznára, az Isten Fia hozzáteszi: 
„Mostantól fogva meglátjátok az embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljőni az 
égnek felhőiben”. Királyságot kínáltál nekem egyszer, Sátán? Nos, hamarosan megkapom a 
királyságot. S dicsőséges királyság lesz, valóban a hatalom és a dicsőség királysága. De nem 
te adod majd nekem, hanem az Atya. Ezt a királyságot jutalomként kapom az Atya iránti 
engedelmességemért, amiért az Isten szájából származó minden Íge által élek. Nekem, ama 
királyság Királyának, szolgálatkész alattvalóim lesznek, a szegények és a lélekben tiszták, 
akik éhezték és szomjúhozták az igazságot. Ez a királyság a te királyságot romjaira lesz 
felállítva. Te ki leszel űzve az alattvalóim szívéből. Ők majd megtanulnak téged gyűlölni 
helyettem, s megtanulnak engem szeretni helyetted. Ezt a királyságom én alapítom majd meg 
azzal, hogy a helyettesítő szerepét veszem magamra a népemért, és helyettük engem fog 
elhagyni az Atya. 

Most azonban az igazat ítélik bűnösnek. Méltó a halálra, mondja mindenki, 
válaszképpen Kajafás pokol-ihlette ítéletének sugallatára. 

A tömeg pedig, ráérezvén a tényre, hogy többé más nincs neve és helye Isten népe 
között, szembeköpik és megütik. Majd kigúnyolják: „Prófétáld meg nékünk Krisztus, kicsoda 
az, a ki üt téged?” 

Péter 
 
Ahogyan ez a Kajafás előtti első ülés lezárul, ismét Péterre nézünk, aki még mindig 

kétségbeesetten tördeli a kezeit. Miért nem, Mester, miért nem prófétálsz? Miért nem mutatod 
meg nekik, hogy valóban te vagy a nagy próféta? Az biztosan meggyőzné őket és 
elengednének. De a nagy próféta nem szavakkal prófétál. Épp most fejezte be a nagy próféciát 
a nagy megvallása részeként. Eljön majd a dicsőség felhőiben a követőinek kíséretében. 
Ahogyan a hallgatása egy pillanattal korábban arra késztette a főpapot és a barátait, hogy a 
korábbi próféciájára gondoljanak, a mostani hallgatása úgy kényszeríti, vagy fogja 
kényszeríteni még az Őt megköpdösőket is arra, hogy erre a próféciára gondoljanak, nehogy 
mikor majd megint eljön őket megítélni, azért könyörögjenek a hegyeknek és a halmoknak, 
hogy essenek rájuk és rejtsék el Előle, Akinek az arcába köptek, s ki ne vettessenek az ördög 
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és az angyalai számára elkészített külső sötétségre. Akkor majd beteljesedik a 110. zsoltár 
próféciája: „Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, a míg ellenségeidet zsámolyul 
vetem a te lábaid alá” (Zsolt110:1). 

Egyszer, ennek a Kajafás előtti első meghallgatásnak a során a kakas már megszólalt 
hajnalban. Senki nem vette észre. Még Péter sem. De most ismét kukorékolt a kakas, s a 
Lélek ereje által Péter meghallotta. Hirtelen eszébe jutott annak próféciája, Aki most 
megtagadta, hogy prófétáljon, mely szerint meg fogja Őt tagadni, mielőtt a kakas kétszer 
megszólal (Mk14:72). S miért prófétálta ezt? Természetesen azért, hogy Péter végül kész 
legyen Őt megvallani, mégpedig félelem nélkül azok előtt, akik ezért a megvallásáért az 
Urához hasonlóan őt is elítélik és kivégzik majd. Buzgón, buzgóbban, mint eddig bármikor, 
kereste Jézus tekintetét. S Jézus ránézett. Látod már Péter, hogy nem azért prófétálok a 
csőcseléknek, hogy a próféciám rólad és rólam, valamint a többi tanítványról beteljesedjenek? 
Elszenvedem ezt a rettenetes igazságtalanságot, amikor a törvényen kívülivé tesznek, s ezt a 
gúnyolódást is, mégpedig érted, Péter. Vajon Péter most megértette? Azt mondta, soha nem 
fogja megtagadni a Mesterét. Vajon kap most látást és erőt ahhoz, hogy soha többé meg ne 
tagadja? Vajon ő, aki megesküdött, hogy nem is ismeri, most megtanulta Jézus halálának 
jelentését, hogy utóbb majd félelem nélkül állhasson a Szanhedrin előtt, s megvallhassa: az Ő 
nevében tett csodákat? Péter kiment és sírt. Kiment és keservesen sírt. Vajon azért sírt 
keservesen, mert nem szállt harcba az Uráért? Nem, ő megpróbálta ezt, de Jézus nem engedte, 
hogy ezen a módon vallja Őt meg az emberek előtt. Most azonban Jézus iránta és az övéi 
érzett nagy szeretetének valamely hányada tör a lelkére. Amíg a Megváltót a kereszt felé 
mozgató Lélek nem szállt rá Péterre és másokra is pünkösdkor, addig nem állt készen a saját 
megvallásának elmondására és az evangélium hirdetésére Róla, Aki az út, az igazság és az 
élet. De most is sír, és nem másért sír, mint a saját bűnei miatt. Mély megtérésben sír, a 
magabiztossága bűnéért, de még mélyebben, az összes bűnéért. Siratja a lázadó szívét. 
Megváltója egyetlen tekintete a múltbeli, már akkor is világos tanításokat illetően most teljes 
mértékben érthetővé tette azokat. Péter keservesen sír. Sírtál már keservesen a bűneid miatt? 
Amíg nem sírsz miattuk, addig soha nem látod meg Jézus arcát másképpen, mint Bíróként, 
mikor majd ezt mondja neked: „Távozz tőlem, soha nem ismertelek.” 

Péter most látta, hogy Jézus mindezeket a sérelmeket és igazságtalanságot az ő 
kedvéért szenvedte el. S vajon a Sátán most látta, hogy Jézus elragadta az övéit tőle? A Sátán 
úgy vélte, hogy egyetlen ember szívében sincs semmi igazság, vagy igazságosság. A Sátán 
nem hitte, hogy Jézus az Ő Lelke által teremt majd olyanokat, akik lélekben tiszták. A Sátán 
alulmaradt az érvelésben Jób lelkét illetően, s most Péter lelkét illetően is vesztésre állt. Most 
elvesztette Jóbot, Pétert, és egyidejűleg Isten egész népét, akiket megváltani jött Jézus. Az a 
haragból a kegyelembe történő átmenet napja a történelemben, így az akkor még csak 
megfeszítendő követőinek szívében is. A Sátán számára nehéz, ha ugyan nem egyenesen 
lehetetlen Jézus eme pillantása után belenézni ennek a valóban megtért embernek a szemébe, 
s elhinni, hogy valójában már elveszítette a csatát. Mindenesetre továbbra is folytatja a 
megtévesztést, s ha lehetséges, azokat is igyekszik majd félrevezetni, akik Péterhez hasonlóan 
már sírtak keservesen a bűneik miatt. A nagy Megvalló azonban egyben a nagy Szószóló is. 
Imádkozik majd értük, hogy a hitük el ne fogyatkozzék. S az Atya mindig meghallgatja Őt, 
Aki nemcsak kenyérrel élt és halt, hanem minden, Isten szájából származó Ígével is. 

Lukács elmondja nekünk, hogy ebben a korai szakaszban bekötötték Jézus szemeit, 
mikor megütötték, és kérték, hogy prófétáljon. Majd hozzáteszi: „És sok egyéb dolgot 
mondának néki, szidalmazván őt” (Lk22:65). Bizonyos, hogy a bíróságon elhangzott minden 
egyes szó istenkáromlás volt az Emberfia ellen. Itt a Szent Gyermek Jézus ellen vétkezők 
tömjénezői teltek meg: olyan bűnösökké váltak, akik önmaguk ellen vétkeztek. S a mi 
bűnünknek ilyen a természete: káromlás Krisztussal szemben, és öngyilkosság önmagunk 
számára mindaddig, amíg Péterrel együtt nem sírunk mi is keservesen a bűneink miatt. 
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Ismét Kajafás előtt 
 
Beköszöntött a virradat. A főpapok és az írástudók ismét összeültek. Most hivatalosan, 

nappal is meg kell erősíteniük azt az ítéletet, amit már a kakas megszólalása előtt meghoztak. 
Ez lesz a napja. Mielőtt a keleten most felkelt nap bejárná az útját és lemenne nyugaton, ez a 
nyomorult megérzi majd a haragunkat. Építse hát fel a teste templomát az után, hogy Pilátus 
segítségével keresztre feszítjük. 

Ismét megkérdezték: „Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk”. S Jézus ismét 
elmondja a nagy megvallást: „Ha mondom néktek, nem hiszitek… sem el nem bocsátotok.” 
(Lk22:67-68). Már Annás előtt rámutattam a tanításomra, mint teljesen világosra. Egyszer 
márt Kajafás előtt is megesküdtem, hogy én vagyok a Krisztus. De még egyszer 
figyelmeztetlek benneteket: mikor minden ítélkezésetek befejeződik, mikor Pilátussal 
keresztre feszíttettetek, akkor mentek majd ti ítéletre. Ettől kezdve ül majd az Emberfia Isten 
hatalmának jobbján. Erre így válaszolnak: „Te vagy tehát az Isten Fia?”, Te, aki teljesen 
tehetetlen vagy, útban a kereszt felé, úgy véled, hogy majd te ítélsz meg minket? „Ő pedig 
monda nékik: Ti mondjátok, hogy én vagyok!” Igen, pontosan ezt mondom. Ez a 
megtévesztés órája. A Sátánnal és az alattvalóival most választjátok ki a helyet, ahol majd 
örökké lakoztok. 

Pilátus előtt 
 
Jeruzsálem utcái teljesen csendesek. Mintegy Jézus szavait beteljesítve nem 

bocsátották el, hanem a Szanhedrin Jézust Pilátus, a római kormányzó ítélőszéke elé 
taszigálták. Ha lehetséges volna, azt kérnék Pilátustól, hogy bírósági tárgyalás nélkül 
mondjon ítéletet. 

Pilátus első állomáshelyéről Cézáreából került Jeruzsálembe. A császár előtt volt 
felelős minden, a zsidók között esetlegesen kirobbant lázongásért. S az ünnepnapokon a nép 
lehetett nagyon feszült és ingerlékeny. 

A Szanhedrin tehát Pilátus elé vezeti Jézust. De talán inkább azt kellene mondanunk, 
hogy Jézus vezette a Szanhedrint oda. Pilátus megkérdezi, miféle vádakat hoznak fel Ellene. 
Ők igyekeznek elkerülni a szokásos bírósági tárgyalást, ezt mondják: „Ha gonosztevő nem 
volna ez, nem adtuk volna őt a te kezedbe” (Jn18:30). Nos, ha nincsenek vádjaitok, akkor 
magatok is elítélhetitek. Nem, nem! – válaszolták. Vannak vádjaink. „Úgy találtuk, hogy ez a 
népet félrevezeti, és tiltja a császár adójának fizetését, mivelhogy ő magát ama király 
Krisztusnak mondja.” (Lk23:2) 

Pilátusnak tehát ki kell vizsgálnia a dolgot. Megkérdezi Jézust: „Nem hallod-é, mily 
sok bizonyságot tesznek ellened?” (Mt27:13) De Jézus egyetlen szóval sem válaszolt. Ismét 
hallgatás! Szembesíthette volna Pilátus Önmagával, mint az Isten Fiával és az Emberfiával, 
Aki azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Eltéríthette volna Pilátust a 
politikai felforgatás abszurd vádjától. Pilátus maga is tudta, hogy ezek abszurd vádak voltak. 
Ezt Jézus arcán is láthatta. S római bíróként ő is ember volt. Ezért azt kérdezi Jézustól, ami 
valóban érdekli: „Te vagy a zsidók királya?” Bizonyosan valami mást értesz alatta, és nem azt 
állítod, hogy politikai király vagy. S Jézus ismét átveszi a kezdeményezést: „Magadtól 
mondod-é te ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem?” (Jn18:34) Hallottál-e bármit a 
zsidók kormányzójaként Mózesről és a prófétákról? S ha igen, akkor vajon feltételezted, hogy 
amit a zsidó vezetők műveltek Mózessel és a prófétákkal, az az igazság? Elmondom neked, 
mint tanítottak valójában Mózes és a próféták. Ők rólam beszéltek. Mielőtt azonban Jézus 
tovább magyarázhatta volna az igazságot ennek a pogány kormányzónak önmagáról és a 
királyság természetéről, Pilátus félbeszakítja: „Avagy zsidó vagyok-e én? A te néped és a 
papifejedelmek adtak téged az én kezembe: mit cselekedtél?” Jézus azonban figyelmen kívül 
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hagyja a harag eme kitörését. Leereszkedő kegyelemmel szól ehhez a pogányhoz, akinek több 
mentsége volt az igazság nem ismerése miatt, mint a farizeusoknak: „Az én országom nem e 
világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy 
át ne adassam a zsidóknak. Ámde az én országom nem innen való.” Ezek azonban csak a 
tagadás szavai voltak. Jézus itt nem állt meg. Pilátus gondolhatta volna, hogy egy másik 
világról beszél, egy ennél a mostaninál valóságosabb világról, amilyenről, mint tudta, egyes, a 
görög filozófusokhoz hasonló gyakorlatiatlan emberek beszéltek. Mikor Pilátus megkérdezi, 
hogy akkor vajon egy más világról beszélve nevezi magát bármilyen értelemben királynak, 
Jézus azt válaszolja, hogy Ő valóban Király, és józan értelemben beszél egy királyságról, 
mely nem olyasfajta, amit Pilátus ismert. Ezt válaszolta: „Te mondod, hogy én király 
vagyok”. Igen, valóban Király vagyok. De azért vagyok Király, mert Isten Fia vagyok. Nem 
el másik világ lelki módján vagyok király, melyről senki semmit nem tud. Nem olyan ország 
királya vagyok, melybe az emberek hiába próbálnak bemenekülni, ha egyszer belefáradtak a 
bűnös életükbe. Egyáltalán nem. „Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy 
bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, a ki az igazságból való, hallgat az én szómra.” „Én 
vagyok az út, az igazság és az élet.” Ha igazságot akarsz tenni Pilátus, engem kell elfogadnod 
igazságként. Vajon te nem a császár képviselője vagy? A császár az én rendelésem folytán 
uralkodik. Jogosan bíráskodsz felettem. Én jelöltelek ki téged. Ha a Szanhedrin hamis 
magyarázatára hallgatsz, akkor mind az igazságot, mind az igazságszolgáltatást megfeszíted. 
S akkor majd te is Bíróként szembesülsz az Emberfiával, Aki jogosan fog elítélni, és a 
hazugság atyjával együtt szabja ki az osztályrészedet oda, ahol majd lesz sírás és 
fogcsikorgatás. 

Mi hát az igazság? 
 
Mit tesz most Pilátus? Vállat von, és megkérdezi: „Micsoda az igazság?” Azt állítod, 

hogy ismered az igazságot? Azt állítod, hogy te magad vagy az igazság? A múltban minden 
bölcs ember – főleg a görögök közül valók – megmondták, hogy senki sem ismeri az 
igazságot. 

Pilátus tehát legalábbis annyiban egyetért a zsidókkal, hogy Jézusban nincsen igazság. 
Sem ők, sem ő nem törődtek túl sokat azzal, hogy Ő az igazat és az igazságot mondja, míg 
együtt, vagy külön-külön megvolt a hatalmuk arra, hogy keresztre feszítsék, és tovább éljék 
bűnös életüket. Jézus azonban beszélt az Ő országáról is, mint a hatalom királyságáról. S azt 
mondta a Szanhedrinnek, hogy meg fogják majd Őt látni a hatalom trónján ülve. S azt mondta 
a Sátánnak, hogy ezen a királyságon a pokol kapui sem kerekednek felül. Az igazság és az 
igazságosság győzelme akkor jön majd el, mikor Bíróként tér vissza, s azok, akik nem akarták 
Őt Királyuknak, kivettetnek a külső sötétségre, ahol lesz sírás és fogcsikorgatás. Csak a 
lélekben szegények, akik Péterhez hasonlóan megsiratták, hogy megtagadták az Emberfiát, 
fognak belépni abba a királyságba. Ne foszd meg hát magad Pilátus a megtérés lehetőségétől 
vállvonogatva, és a világ bölcseire hivatkozva. 

Pilátus ekkor a zsidókhoz fordul ezekkel a szavakkal: „Én nem találok benne semmi 
bűnt.” 

A papok azonban nem akarták elengedni Jézust. Arra serkentették az összegyűlt népet, 
hogy kiáltozzanak: Ő valóban forradalmát,m a népet felzendítő valaki. „A népet felzendíti, 
tanítván az egész Júdeában, elkezdve Galileától mind idáig.” (Lk23:5) 

Heródes előtt 
 
Az utalás Galileára új lehetőséget kínált Pilátusnak a menekülésre a felelősség alól. 

Miért ne küldené Heródeshez, hogy meglássa: ő mit mond? Heródes örömmel fogadta Jézust. 
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Romlott, rossz lelkiismeretű, ráadásul babonás ember volt. Ézsau leszármazottjaként az ő 
lelkületét képviseli. Már sokat hallott Jézusról. Ki lehet ez a Jézus? Azt mondják, sok csodáét 
tett. Lehet, hogy Keresztelő János elevenedett meg ismét, s most lesújt rá, amiért halálra 
ítélte? Heródes sok mindent kért Jézustól. Tegyen valami csodát! De Jézus „semmit nem 
felele néki”, és nem tett semmi csodát. Ez az Ő jó megvallása Heródes előtt. Te már sokat 
tudsz rólam. Mikor János talán azt gondolván, hogy a dicsőség országa most azonnal eljön, 
hírnököket küldött Hozzá, Jézus megkérte őket, maradjanak egy ideig Vele. Akkor tette a 
királyság csodáit, amikor még Vele voltak. Hirdette az evangéliumot a szegényeknek, amíg 
még ők is hallhatták. Majd hozzátette: „És boldog, valaki én bennem meg nem botránkozik”.  
Elhangzott az igazság. Végbementek a csodák az igazság alátámasztása végett, s azért, hogy 
annak jelentése gyógyítsa a természetet és az embereket. Mikor lefejeztetted Jánost, a Sátán 
szolgája voltál. A bűn szolgája voltál a Sátán szolgájaként. Ha szabaddá akarsz válni, térj meg 
és higgy bennem, mert „én vagyok az út, az igazság és az élet”. Te mindent ismersz, Heródes. 
Nem a csodák látványára van szükséged. Nem kell neked több információ sem. Neked az 
igazságra kell gondolnod úgy, ahogyan már szembesültél azzal, s ahogyan most is előtted áll. 

Heródes és a katonái azonban semminek mondták és kicsúfolták Őt, majd fényes 
ruhába öltöztetve visszaküldték Pilátushoz (Lk23:11). Ő sem fogja majd megbocsátani 
Heródes bűneit, mert amennyire tudjuk, Heródes sem tér meg soha a bűneiből. 

Újra Pilátus előtt 
 
Pilátus nem kapott sok segítséget Heródestől. Ám még így is eszközként használja 

Heródes Jézussal szemben tanúsított bánásmódját, mellyel a saját felelőssége alól igyekszik 
kibújni. Heródesre hivatkozva mondja: „semmi halálra való dolgot nem cselekedett ő. 
Megfenyítvén azért őt, elbocsátom.” (Lk23:15- 16) Ezzel megnyugtatná a lelkiismeretét, és 
kielégítené a Jézus véréért kiáltó zsidókat. Ők azonban hajthatatlanok. El kell őt pusztítani. 
Azért akarod elengedni, mert ünnepnapokon mindig elengedsz egy bűnözőt? Akkor add ki 
nekünk Barabást a gyilkost. 

Még mindig elengedni igyekezvén szól Pilátus a néphez. Most azonban egyhangúlag 
ordítják: „Feszítsd meg, feszítsd meg!” S az ő, valamint a főpapok hangja dominál. 

Egy utolsó, kétségbeesett erőfeszítéssel igyekszik Pilátus Őt elengedni. „. Akkor azért 
előfogá Pilátus Jézust, és megostoroztatá. És a vitézek tövisből koronát fonván, a fejére tevék, 
és bíbor köntöst adának reá, És mondának: Üdvöz légy zsidók királya! És arczul csapdossák 
vala őt. Majd ismét kiméne Pilátus, és monda nékik: Ímé kihozom őt néktek, hogy értsétek 
meg, hogy nem találok benne semmi bűnt. Kiméne azért Jézus a töviskoronát és a bíbor 
köntöst viselve. És monda nékik Pilátus: Ímhol az ember!” (Jn19:1-5) 

Most talán megkönyörülnek rajta, és elengedik? Egyáltalán nem. A Sátán látszólag 
teljesen ura a helyzetnek. Pilátus ezért még egyszer bemegy hozzá, és megkérdezi: „Honnét 
való vagy te?” De Jézus nem felelt neki. „Monda azért néki Pilátus: Nékem nem szólsz-é? 
Nem tudod-é hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy 
szabadon bocsássalak?” Jézus erre ezt mondta: „Semmi hatalmad sem volna rajtam, ha 
felülről nem adatott volna néked: nagyobb bűne van azért annak, a ki a te kezedbe adott 
engem.” Mivel Jézus az egész bírósági eljárás alatt mély benyomást tett rá, Pilátus még 
mindig felmenteni igyekezett Őt. A zsidók azonban bölcsen játszották a játékukat. Azt 
mondták: ha elengedi Jézust, akkor nem a császár barátja. Mikor végül ismét kihozatta Jézust, 
ezt mondta: „Ímhol a ti királyotok!” Mire amazok: „Nem királyunk van, hanem császárunk!” 
Ezután fogták Jézust és elvezették (Jn19). 

Krisztus egész életében a jó hitvallást vallotta meg. Különösen életének végén tette 
ezt. Megvallotta a jó hitvallást Poncius Pilátus, a világi hatalom Isten által kijelölt képviselője 
előtt. Ő, aki azt kérdezte: „Micsoda az igazság?”, azt állítván, hogy nem ismeri, ítélte Őt el, 



 51 

Aki az igazság. Azt állítván, hogy nem ismeri az igazságot, egyidejűleg megtagadott minden 
igazságosságot is. 

Krisztus azonban megvallotta a jó hitvallást az egyház előtt is, azok előtt, akikre Ő 
Maga bízta az igazságot: „ Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának.” 
(Gal3:16) Ábrahám eme magva azonban szintén viszonylagossá tették az igazságot és az 
igazságosságot. 

Hivatalosan elítéltetvén az „egyház” és a „világ” által, bekötött szemmel, arcul verve, 
szembe köpve szólították fel az igazság bizonyítására azzal, hogy nincs igazság, s 
könyörögtek neki, akik szerették, hogy alapítsa meg a királyságot, mely nem az igazságon 
alapszik. Mi tesz most a Megváltó? 

De akkor miképpen teljesedhetnek be az Írások? Miképpen lesz meg az Atya akarata? 
S miképpen valósul meg a saját célja, hogy kimentse a népét a bűneikből? Vajon a Sátán 
mégiscsak felülkerekedik? 

Mi ismerjük a választ. Amilyen szilárd elhatározással fordult Jeruzsálem felé, úgy a 
bírósági eljárás során sem ingadozott soha. A bírósági eljáráson, a szégyenen, a 
megaláztatáson, s a sátánilag irányított kormányzat és a pokol-ihlette egyházi hierarchia által 
rá kiszabott szenvedéseken túl ott várta az is, hogy az Atya elhagyja. Mit fog cselekedni? 

Biztos vagy benne, hogy te nem ilyen aljas módon járnál el, mint Kajafás és Pilátus 
tették? De fel kell fognod, hogy ők a te képviseletedben léptek fel. Velük együtt mi is a bűnbe 
esett Ádám gyermekei vagyunk, s a szent Isten haragja alatt állunk. 

A Nagypéntek üzenete: térj meg! Térj meg, nehogy Júdással együtt téged is 
kivessenek a külső sötétségre. Térj meg, mert akkor a kereszten függő gonosztevővel te is 
hamarosan Krisztussal leszel a Paradicsomban. 
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Elvégeztetett! Jn19:3026 
 
Jézus hét, a kereszten elhangzott mondása közül ez az „Elvégeztetett!”, az utolsó 

előtti. Az „Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet?” után, az „Atyám, a te kezeidbe 
teszem le az én lelkemet” előtt hangzott el. 

Vizsgáljuk meg, mit értett Jézus ez alatt a kijelentés alatt, mely az eredetiben is csak 
egyetlen szó: tetelestai. 

Talán akkor érthetjük meg a legjobban, mire gondolt, ha feltesszük a kérdést: kihez 
szólt? 

A néphez szólt vajon, akik a kereszt lábánál álltak? Nem úgy tűnik. Igen, szólt egy 
„szót” anyjához és a szeretett tanítványhoz, hogy ő gondoskodjon róla élete végéig. 

Ezen felül nem szólt a tömeghez. Ott álltak a nép vezetői, és gúnyolták Őt: „Másokat 
megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izráel királya, szálljon le most a keresztről, és 
majd hiszünk néki.” (Mt27:42) Igazad van, valójában ezt mondták: „Elvégeztetett. Az 
állításod, miszerint Isten Fia vagy, bolondságnak bizonyult. Minden prédikálásod a 
királyságról, melyet te jöttél megalapítani – mint azt most mindenki láthatja – üres, és gonosz 
dicsekvés volt. De soha többé nem csapod majd be a népet. Végleges a vereséged.” Jézus 
azonban nem válaszolt nekik. 

Illetve mégis válaszolt nekik, mégpedig közvetve. Mikor azt mondta: „Elvégeztetett!”, 
akkor először is a mennyei Atyjához szólt. Atyám, elvégeztem a feladatot, amit Te bíztál rám. 
„Én dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, a melyet reám bíztál, hogy végezzem 
azt. És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, a melylyel 
bírtam te nálad a világ létele előtt.” (Jn17:4-5) Megalapítottam a királyságomat az emberek 
között. 

Másodszor, az „Elvégeztetett!” a Sátánhoz szólt. A Sátán hallotta Jézus főpapi imáját. 
Hallotta, amint a Megváltó azt mondja az Atyának: „Mikor velök valék a világon, én 
megtartám őket a te nevedben; a kiket nékem adtál, megőrizém, és senki el nem veszett 
közülök, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön.” (Jn17:12) „Elvégeztetett, 
Sátán. Vereséget szenvedtél. Megtagadtam, hogy a te kezedből fogadjam el a királyságot. A 
szolgálatom során mindvégig Jeruzsálemre, a Golgota eme kis halmára néztem. Most 
elvégeztetett, s tégy, amit akarsz, nem fogsz győzni. Hamarosan kimész a világba, és 
megpróbálod elhitetni a népeket. Hamarosan megpróbálod majd felrázni az antikrisztusi 
lelkületet az egyházban, de csak azért, hogy kivettess a külső sötétségre. Elvégeztetett, Sátán. 
Elvégeztetett!” A pokol erői nem győzik le a menny királyságát. 

Harmadszor, mikor Jézus az „Elvégeztetett!” szót kimondta, akkor azokhoz szólt, 
akiket megváltani jött. Először is a tizenegy apostolhoz. Ők is hallották az Atyához szóló 
főpapi imáját. „Mert ama beszédeket, a melyeket nékem adtál, ő nékik adtam; és ők 
befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél 
engem.” (Jn17:8) 

Most megértették, hogy értük szenvedett, értük, helyettük hordozta el Isten haragját, 
értük, helyettük viselte el, hogy az Atya elhagyta, s így jött el megváltani a népét. Hamarosan 
megértik majd, hogy a keresztre feszítést követi a feltámadás, majd a feltámadást a pünkösd. 
Akkor majd azok, akik a kertben menekültek a jelenlétéből, prédikálják majd „a Jézusban a 
halálból való feltámadást” (Csel4:2). 

Vizsgáljuk most meg mindegyiket e három pont körül, mivel összefüggnek. 

                                                
26 Elhangzott Nagypénteken, 1972-ben, a Calvary Orthodox Presbyterian gyülekezetben (Glenside, PA) 
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1. Figyeljük meg, miképpen szólítja meg Jézus az Atyát 
 
Jézus egész életében mindvégig mélyen a tudatában volt annak, hogy Ő egy az 

Atyával, s az Ő nagy küldetése az emberek megváltása az Atya dicsőségére. Mikor még csak 
tizenkét éves volt, már akkor is az „Atyja dolgai” voltak a fontosabbak a Számára még a 
szülei szereteténél is. Mikor anyja és testvérei azt hitték, hogy megháborodott az Atyja 
dolgaival való törődés miatt, így válaszolt: „Ímé az én anyám és az én testvéreim! Mert a ki 
cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám.” 
(Mt12:49-50). 

Mikor a zsidók megpróbálták megölni azért, mert úgy vélték, hogy megszegte a 
szombat törvényét, ezt mondta: „Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is 
munkálkodom” (Jn5:17). 

Majd ismét: „Bizony, bizony mondom néktek: a Fiú semmit sem tehet önmagától, 
hanem ha látja cselekedni az Atyát, mert a miket az cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképen 
a Fiú is cselekszi. Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat néki, a miket ő maga 
cselekszik; és ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd néki, hogy ti csudálkozzatok.” 
(Jn5:19-20) 

Csak nemrégen, az átalakulás hegyén nyílt meg az ég és hallatszott az Atya hangja 
úgy, ahogyan a keresztelésekor mondta: „Ez az én szerelmes Fiam; őt hallgassátok” (Mk9:7). 
Azután, a kertben ezt mondta Péternek és Zebedeus két fiának. „Felette igen szomorú az én 
lelkem mind halálig! maradjatok itt és vigyázzatok én velem” (Mt26:38). Ők azonban 
elaludtak. Ők nem fogták fel az óra jelentőségét: szerették, de nem értették Őt, és gyengék 
voltak. Így miközben mondhatni vércseppeket izzadt, az Atyához menekült. „Atyám! ha 
lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen a mint én akarom, hanem a 
mint te” (Mt26:39). „Atyám! ha el nem múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen 
meg a te akaratod” (Mt26:42). Minden ember elhagyott engem, de Te, Atyám még mindig 
velem vagy. 

Ebben az egész mostanáig a legnagyobb agóniájában Jézus bizonyos volt abban, hogy 
az Atya és Ő nemcsak lényükben egyek, de céljaikban is. Ő tette az Atya akaratát, s az Atya 
mosolygott Rá. 

Még a kereszten elhangzott első szava is az Atyához szólt: „Atyám! bocsásd meg 
nékik; mert nem tudják mit cselekesznek”. Majd a lélek csendességével mondta anyjának: 
„Asszony, ímhol a te fiad!”, majd Jánosnak: „Ímhol a te anyád!” Majd odafordulván a 
mellette levő megtért gonosztevőhöz, ezt mondta: „Bizony mondom néked: Ma velem leszel a 
paradicsomban”. 

Ezután látszólag hirtelen még a Gecsemáné kertben megtapasztalt sötétségnél is 
kimondhatatlanul nagyobb sötétség rettenete borítja be Őt. Ahogyan egy barlang sötétsége 
kioltja a Nap fényét, úgy oltja ki az elhagyás sötétsége az Atya mosolyát. 

Tudta, hogy a örökkévalóság tanácsában szövetséget kötött az Atyával és a 
Szentlélekkel arra, hogy a népe üdvözítéséhez az Atyának el kell Őt hagynia. 

Tudta, hogy Mózes és a próféták erről az óráról beszéltek. Tudta, hogy Neki kell Jahve 
szenvedő szolgájának lenni. „Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi 
azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És ő megsebesíttetett 
bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő 
sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de 
az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté.” (Ézs53:4-6) 

Jézus tudta, hogy a nagy engesztelés-napi ceremónia, amikor a főpap az egész nép 
bűnét a kecskebakra helyezi, amit kikergetnek a sivatagba, hogy soha ne térjen vissza, az 
annak előképe volt, amit most Neki kell elvégeznie azokért a bűnösökért, akik rászolgáltak 
arra, hogy mindörökre elküldjék őket Tőle. 
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Jézus nemcsak azt tudta, hogy egész életében minden ennek a célnak a megvalósulása 
felé haladt, de a saját akaratából is ment feléje. Kétségtelenül megkísértetett, hogy a maga 
útját járja. Mikor közeledett az idő, sokat beszélt a tanítványainak a szenvedéséről, amit 
Jeruzsálemben kell beteljesítenie, s mikor ezt tette, a tanítványai néha rémületet láttak az 
arcán, olyan rémületet, melyet soha senki nem látott egyetlen kereszthalálra ítélt ember arcán 
sem. Egyedül Ő, Aki jóllehet bűntelen volt, ismerte at ember bűnének szörnyűségességét, 
mert egyedül Ő ismerte az Atya szentségét, miután egy volt az Atyával. 

De Atyám, nincs valami más út? Nincs, válaszolta Önmagának. Az egyetlen másik út 
a Sátáné lett volna, az út, amit a Sátán javasolt a pusztában, a szerzés útja a népe szármára 
anélkül, hogy Isten elhagyta volna. Ha ezt a másik utat követi, akkor az Ézsaiás által hallott 
szeráf hangja („Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld az ő 
dicsőségével!”, Ézs6:3) elnémult volna. Ha ezt a másik utat követi, akkor a pokol erői 
rabszolgaságba döntötték volna az egész emberiséget az örök kárhozatban, ahol sírás és 
fogcsikorgatás van. „Távozz tőlem, Sátán”, volt a válasza, valahányszor csak ez a másik út 
kísértésként felbukkant az elméjében. „Ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd”,volt az 
utolsó szó, amit Jézus ajkairól ezzel kapcsolatosan hallottunk. 

Ezen az úton kell mennie, és ezen az úton is fog menni, mert ez az egyetlen út, de 
nemcsak az Atya, hanem az Ő akarata szerint is. 

Most azonban hirtelen mindennek a realitása borítja el Őt. Most Isten haragjának 
minden hulláma Őt készült elborítani. Alászáll a pokolba. Mi más a pokol, mint elhagyatni 
Istentől? Mások bűnösökként kerülnek a pokolba, ők tudják: megérdemlik, hogy Isten 
elhagyja őket. Rossz a lelkiismeretük, s végül Isten szentségét erősítik meg: a pokolban 
jobban gyűlölik a szent Istent, mint addig bármikor az Ő szentségéért, igazságosságáért és 
szeretetéért. Jézusnak azonban nem volt rossz a lelkiismerete. Miképpen küldhette hát Őt az 
Atya a pokolba? 

Spontán módon kap utána azoknak a szavaknak, melyeket a zsoltáros az Ő saját, Lelke 
által történt ihletésére írt le a 22. zsoltárban: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el 
engemet?” (Zsolt22:1) Vajon nem tartottam meg a törvény minden jottáját részét és minden 
apró részét? S vajon az, aki megtartja az egész törvényt szeretvén mindenekelőtt Istent, 
valamint a felebarátait, úgy, mint önmagát, az nem méltó az örök életre a Te jelenlétedben? 
Most pedig az örök halálba taszítasz engem! 

Távozz tőlem Sátán, mert az én Atyán nem magam miatt hagyott el, hanem azok 
miatt, akik megérdemelnék, hogy elhagyja őket. Atyám engem miattuk hagyott el, akiket Ő 
nekem adott. 

Most azonban annak teljes valósága ránehezedett, hogy Atyja elhagyta Őt. Isten átka 
sújtott le Rá az Atya sértett szeretetéből. Ezért kiált fel így „Én Istenem, én Istenem…” és 
nem így „Atyám, Atyám…”, mert többé nem látja Atyja mosolygó arcát. „Istenem, miért 
hagytál el engemet?” 

Miért? Mert csak így válthatta meg a népét a bűneikből, s csak így „dicsőíthette meg” 
az Atyát a Földön. A szent Isten követelte ezt meg. 

Most azonban vége az agóniájának. Elvégezetett. Egyetlen emberi lény sem volt soha 
ennyire mély jelentésű szavakat kimondani, akit megragadtak a halál karmai, majd hirtelen és 
váratlanul megszabadult a halálból. Atyám, én megtartottam a szövetségemet Veled. És most 
Atyám „eljött az óra; dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsőítsen téged; A miként te 
hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, a mit néki adtál. Az 
pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a 
Jézus Krisztust.” (Jn17:1-3) 
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2. Másodszor, Jézus az „Elvégeztetett” szavát a Sátánhoz intézte 
 
Azt hitted, Sátán, hogy valóban győztél, mikor a történelem kezdetén Ádám és Éva 

elbuktak a kísértésedben? Jobban kellett volna tudnod, mikor véletlenül meghallottad az 
Ádámnak és Évának tett ígéretet: „És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, 
a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát 
mardosod.” (1Móz3:15) 

Nos, én vagyok az asszony ama magva. Az összes manővereddel csak a sarkamat 
mardostad. A szolgáidon, a zsidók vezetőin keresztül „sikerrel” keresztre feszíttettél engem. 
De pont ez a sikered jelenti a végső és végleges vereségedet. 

Isten igazságos szeretete ezzel eluralkodott a Földön. Te vagy az emberek nagy 
megtévesztője, de végső soron csakis önmagadat csaptad be. 

Azt hitted, sikeres voltál, mikor gyűlöletet csepegtettél Káin szívébe, s ő meggyilkolta 
Ábelt, a testvérét? Nem voltál az. Káin, és nem Ábel bukott el, és te Káinnal együtt buktál. 
Most jogos bosszút álltam rajtad Ábel véréért. 

Azt hitted, sikeres voltál, mikor eltörölted a választóvonalat Séth és Káin 
leszármazottai között? Talán örömmel dörzsölgetted a kezeidet, mikor hallottad, amint Isten 
azt mondja az emberről, hogy „szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz” 
(1Móz6:5), és „Eltörlöm az embert, a kit teremtettem, a földnek színéről… mert bánom, hogy 
azokat teremtettem” (1Móz6:7)? Nevettél Noén, mikor egyedül hirdette az igazságot az 
emberek között? Nos, én tettem bizonyságot Noén keresztül, és én prófétáltam ítéletet a 
gonosz emberekre. Én vagyok az, aki ma elküldelek téged a feneketlen mélységbe az emberek 
összes gonosz bujtogatásáért a lázadásra ellenem. 

Azt hitted, sikeres voltál, mikor Ábrahám, a kegyesek atyja nem volt képes továbbra is 
bízni Isten ígéretében és a saját kezébe vette annak beteljesítését? Nos, én vagyok az 
Ábrahámnak megígért mag. Rajtam keresztül fognak megáldatni a világ nemzetei. 

Mikor elkezdtem a szolgálatomat, emlékezned kell: volt egy összeütközésünk 
szemtől-szemben a pusztaságban. Megpróbáltál rávenni, hogy töröljem el a választóvonalat az 
én országom és a te országod között a Bibliára való „kegyes” hivatkozásaiddal. 

Én is idéztem azonban a Szentírást. Bebizonyítottam neked, hogy ez nem pusztán a 
Szentírás szavainak, hanem azok jelentésének a dolga. Ma a szemed elé tártam a Szentírás 
szavainak igazi jelentését azzal kapcsolatosan, amit elvégezni jöttem. Megalapítottam az 
igazság és az igazságosság országát a tieddel szemben, ami a hazugság és az igazságtalanság 
országa. Ma lelepleztelek téged, mint a legnagyobb hazugot. Három éven át figyeltél engem. 
De soha nem tudtál azon kapni, hogy vétkeztem volna. Én azért jöttem, hogy meghaljak a 
népem bűneiért. Most már értened kell a saját pusztulásodat. 

Azt hitted, sikeres voltál, mikor arra ösztökélted Pilátust, hogy ezt kérdezze: „Micsoda 
az igazság?” Most jobban tudod, mint eddig bármikor, hogy én vagyok az út, az igazság és az 
élet, és sem te, sem egyetlen követőd sem mondhatja ki az utolsó szót az igazság ellenében. 

Milyen kimondhatatlanul borzalmas létezésre jutsz majd ezután! Ettől kezdve 
lehetetlen lesz úgy becsapnod önmagad, ahogyan eddig tetted. Most már tudod, hogy 
vereséget szenvedtél. Tudod, hogy a pokol minden hatalma, amiknek te vagy a 
főparancsnoka, sem állhatnak meg a mennyek országával szemben, amit én alapítottam meg. 
Most már mindezt tudod, Sátán ezért mostantól fogva mindig reszketni fogsz. 

A népem elleni dühöd növekedni fog. Kétségbeesett düh lesz ez. Ráveszed majd a 
sárkányt, hogy vízözönt zúdítson az asszony gyermekét megsemmisítendő (Jel12). De én 
megnyittatom a föld egy barlangját és az elnyeli majd a vizet. Az én népem mindig 
biztonságban lesz. A mártírjaim félelem nélkül valók lesznek még a máglyákon is. Mikor 
majd látod őket a máglyán, te fogsz még jobban remegni. A szolgáid „megkövezhetik és 
szétfűrészelhetik”, te pedig arra kényszerítheted őket, hogy „juhoknak és kecskéknek 
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bőrében” bujdossanak (Zsid11:37), de soha, soha nem leszel képes magaddal rántani őket is a 
pusztulásba. Mikor hallottad, amint kimondtam: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el 
engemet?”, ez azért történt, hogy az Atya soha többé ne hagyja el azokat, akiket nekem adott. 
Távozz tőlem Sátán, s meg ne próbáld azokat megérinteni, akikért én meghaltam, mert nem 
őket, hanem téged és a követőidet hagyott el Isten véglegesen. 

3. Végül figyeljük meg, mit mondott Jézus az Ő népének, akiket 
megváltani jött 

 
Először is hallgassuk meg, mit mond a tanítványainak. Ti, barátaim, most végre 

értitek, hogy én és az Atya egy vagyunk. Most végre értitek, hogy ki vagyok én, és mit jöttem 
elvégezni. Három éven át követtetek engem. Szerettetek engem, de valójában nem azért 
szerettetek, amiért én itt vagyok. Hallottatok engem prédikálni és tanítani a mennyek 
országáról, de nem láttátok világosan, hogy az én országom nem alapítható meg mindaddig, 
amíg el nem hordozom a bűneiteket és az én népem minden vétkét. 

Hallottátok a vitáimat az írástudókkal és a farizeusokkal, mikor a vakok vak 
vezetőinek neveztem őket, s meg voltatok döbbenve a viselkedésem hevességétől. Úgy 
gondoltátok, hogy túl nyers voltam velük. Nem értettétek, hogy a Sátán volt az, aki rajtuk 
keresztül igyekezett megtéveszteni benneteket, hogy ne higgyetek bennem, mint a megígért 
Messiásban. 

Mikor egy másik alkalommal a húsvétot ünnepeltük, nem fogtátok fel, hogy arra 
kaptok felszólítást: emlékezzetek rám, mint arra, akire a zsidó oltárokon levágott összes 
áldozat vére mutat és teljesedik be. 

Most azonban értitek. Hamarosan az igazság Lelke, a vigasztalás Lelke, Akit az Atya 
az én nevemben fog elküldeni, az én tanúbizonyságaimmá tesz benneteket. Hamarosan 
királyok és kormányzók előtt fogtok beszélni, akiknek megvan a hatalmuk benneteket 
megsemmisíteni, és szeretnék is ezt, de ti nem fogtok félni. 

Péter te elmentél és keservesen sírtál, amiért megtagadtál engem. Minden 
dicsekedéseddel az irántam érzett szeretetedről és hűségedről felhagytál, mikor a 
kereszthalálba vittek engem. Átkozódtál és esküdöztél, hogy nem is ismersz engem. Egy 
pillanatra úgy tűnt, hogy a Sátán ugyanúgy bement beléd, mint ahogyan Júdás szívébe is. De 
Péter, én könyörögtem érted, hogy ne ess a Sátán kezébe. S emlékszel Péter, miképpen 
néztem rád, mikor Pilátus ítélőszéke elé vittek? Akkor értetted meg, hogy szerettelek téged és 
megbocsátottam neked. De Péter, mi haszna lenne az érted elmondott imámnak, és a rád 
tekintésemnek, ha most nem lenne tény: azáltal, hogy Isten elhagyott engem, a megtagadásom 
bűne is megbocsáttatott neked. S most ezt tudod. Most a tanúbizonyságom leszel. 

Most Péter jobban érted, mint eddig bármikor, hogy nemsokára ellened is vádat 
emelnek majd a vezetők és a vének, Annás, a főpap, és Kajafás, amiért hirdeted „a Jézusban a 
halálból való feltámadást” (Csel4:2), s amiért meggyógyítottad a bénát az én nevemben. De te 
Péter „Szentlélektől megtelve” – ahogyan én is telve voltam a Szentlélekkel, mikor azt 
mondtam a farizeusoknak, hogy atyjuktól, az ördögtől származnak – nem fogsz emberektől 
félni, még azoktól sem, akik úgy akarnak megsemmisíteni, hogy még az emlékezetedet is 
kitöröljék az emberek elméjéből. Már hallom, amint ezt mondod az embereknek: „Legyen 
tudtotokra mindnyájotoknak és az Izráel egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak 
neve által, a kit ti megfeszítettetek, kit Isten feltámasztott halottaiból, az által áll ez ti előttetek 
épségben. Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejévé. És 
nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, 
mely által kellene nékünk megtartatnunk.” (Csel4:10-12) 

Most már tudod Péter, hogy a Sátán kétségbeesésében folytatja majd az én nevem 
emlékezetének eltörlésére tett erőfeszítéseit a Földön. Most már tudod, Péter, és ti is tizenegy 
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tanítványom, miképpen szálljatok szembe a Sátán arra irányuló erőfeszítéseivel, hogy 
elválasszon benneteket Tőle, és miképpen győzzétek le azt. Mikor a Sátán jön, mint ordító 
oroszlán, keresvén, kit faljon fel, ti félelem nélkül szembeszálltok majd vele, tudván, hogy a 
követői legfeljebb a testet ölhetik meg, de a lelket soha. 

Mikor a Sátán a világosság angyalaként jön a Szentírást idézve, és megvallja a 
nevembe vetett hitét, édes szavakkal beszélvén a szeretetről, még az irántam érzett szeretetről 
is, ti majd leleplezitek a fortélyait, így nem lesz képes az örök halálba vezetni önmagával 
együtt az én népemet is. 

Ettől kezdve tápláljátok majd a juhaimat. Én vagyok, mint tudjátok, az élet kenyere. 
Én vagyok az élet vize. Értem kiáltjátok majd a népnek: „Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a 
kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket”. 

S amit neked mondok, Péter, azt mondom minden tanítványomnak is. 
Kétségbeesésében, mivel tudja, hogy az ideje rövid, a Sátán megpróbálja becsapni, 

amennyire lehetséges, még magukat Isten választottjait is a feltételezetten semleges tudomány 
és filozófia segítségével. Elküldöm majd Pált, a szolgámat, hogy párbajra hívja a világ 
bölcsességét: „Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá 
tette-é Isten e világnak bölcseségét? Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte 
meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága 
által tartsa meg a hívőket.” (1Kor1:20-21) 

Azt kérdezik majd a világ bölcsei Pilátussal egyetemben, hogy micsoda az igazság? 
Azt mondják majd, hogy minden viszonylagos, és senki sem ismeri az igazságot? Pál majd azt 
válaszolja nekik, hogy szemtől szemben állnak az igazsággal, mégpedig olyan világosan és 
közvetlenül, ahogyan én néztem szembe Pilátussal, mikor a törvényházban álltam előtte. „Ő 
benne teremtetett minden… mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek.” Pállal együtt 
mindannyian ezt mondjátok majd: „Hála pedig az Istennek, a ki mindenkor diadalra vezet 
minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk. Mert 
Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között” 
(2Kor2:14-15). 

Most azonban hadd szóljak egy vigasztaló szót az Ószövetség szentjeihez is. 
Énókh: Te Istennel jártál, míg mások körülötted nem, és Isten vett Magához. Most már örökre 
velem fogsz járni, mert én vagyok az Isten. 

Noé: Egyedül te tettél bizonyságot a közelgő ítéletről mindazokra, akik megszegték 
Isten velük kötött szövetségét. Felépítetted a bárkád a házad népe védelmére. Nos, én voltam 
az, aki bizonyságot tettem rajtad keresztül, te pedig rajtam keresztül tetted ugyanezt. Az 
emberek kigúnyoltak és kinevettek. Téged gúnyolván engem gúnyoltak, de akik engem 
gúnyolnak, hamarosan majd a hegyeket és a halmokat hívják segítségül, hogy elrejtsék őket a 
Bárány haragjától. 

Ábrahám: Téged neveznek a hívek atyjának. Isten veled kötötte meg a kegyelem 
szövetségét. Neked és a te magodnak adattak az ígéretek. S én vagyok ez a mag. Pállal együtt 
most te is mondhatod: „Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; 
mert meg van írva: Átkozott minden, a ki fán függ” (Gal3:13). Kerested az alapokkal bíró 
várost. Én épp most fektettem le ezeket az alapokat. 

Most befejeztem, és elhordoztam azt az átkot. A szövetség haragja eltávolíttatott. 
Elvégeztetett Ábrahám, elvégeztetett érted és mindazokért, akiknek hozzád hasonló hitük van. 

Mózes: Téged neveztek az Ószövetség közbenjárójának. Egész háznépeddel hűséges 
voltál. Te vezetted Isten szövetségi népét, de nem vezetted be az ígéret földjére, s az „ígéret 
földje”, melyre olyannyira vágyakoztál belépni, végső soron csak ez a bűn-átkozta föld volt. 
Én azonban még a te hitetlenséged büntetését is elhordoztam, s most belépsz majd az ígéret 
földjére: ez az új ég és az új Föld, ahol igazság lakozik. 
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Jób: A Sátán fájdalmas próbáknak vetett alá téged. De engem még nálad is sokkal 
fájdalmasabban kísértett meg. Te azért győzted le azt a kísértést, mert én legyőztem ezt a 
kísértést, s a keresztre mentem, ahol átokká lettem érted. Most már magad is megérted a saját 
szavaidat. „Tudom, hogy az én megváltóm él.” Elvégeztetett. 

Dávid: téged az Isten szíve szerinti embernek neveztek. A te szíved hű maradt a te 
szövetségi Istenedhez. Most én eltakarítottam és elmostam a bűnt, amit oly nagyon 
megsirattál, fehérebbé tévén téged a hónál is az én véremmel. Átokká lettem érted, de most ez 
az átok eltöröltetett. Elvégeztetett! 

Illés: Épp az imént találkoztunk az átváltozás hegyén. Ott volt veled Mózes is. 
Mindketten arra ösztönöztetek engem, hogy ott még ne lépjek be abba a dicsőségbe, amire a 
szentségemmel rászolgáltam, hanem járjam tovább a fájdalmak útját a kereszt felé. Éreztetek 
valamennyit abból a tényből, hogy amíg én nem leszek a törvényszegésért átokká érettetek, 
addig Mózes,, mint törvényadó, és te, mint a törvény nagy védelmezője, nem maradhattok 
meg a dicsőségben? Nos, én elhordoztam értetek a törvényszegéseteket, az Istennel, mint 
törvényadóval szembeni sértéseiteket, s megtartottam a törvény minden egyes jottáját. 
Valóban minden másnál jobban szerettem Istent, a felebarátomat pedig úgy, mint önmagamat. 
A kereszt útjára léptem. Tettem ezt azért, hogy átokká legyek értetek. S ti velem lesztek a 
dicsőségben mindörökké. 

Simeon: A kor rombolása volt rajtad, mikor a templomban csecsemőként a karodban 
tartottál. De mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. A türelmes várakozásod erre a napra örök 
élettel lesz megjutalmazva az én jelenlétemben. Én átokká lettem érted. 

Anna: Öreg és testben megfonnyadt voltál, mikor soha el nem távozván a templomból, 
áldottad az eljövetelem napját. Most áldhatod az eltávozásom napját. Egy pillanat alatt 
Atyámra bízom a lelkem, s ezt cselekedvén a tiéd és Neki ajánlom. Átokká lettem érted. 

Mit mondott hát nekünk Jézus, mikor kiejtette ezt a rövidke mondatot? Azt mondja 
majd nekünk, amit mindezeknek az embereknek: Átokká lettem érted, hogy elfogadhatóvá 
lehess Isten számára, de csak ha te ezekhez az emberekhez hasonlóan megbízol bennem. 

Elmondott nekünk mindent, amit Péternek és az apostoloknak elmondott. Nem mintha 
mi apostolok lennénk. De hozzájuk hasonlóan magánemberekként, gyülekezetekként, az 
Ortodox Presbiteriánus Egyházként és más ortodox egyházakként megkaptuk Jézus Krisztus 
személyének és munkájának valódi jelentését. Ezért félelem nélkül, bátran és ugyanúgy a 
Szentlélek erejére támaszkodva, mint Péter tette a zsidó vezetők előtt kell megvallanunk az 
egyetlen nevet az ég alatt, mely által üdvözülhetünk. 

Nincs az emberek között igazi bölcsesség, vagy igazságosság, vagy szeretet, amíg az 
nem attól származik, Aki úgy szerette az övéit, hogy hajlandó volt Istentől elhagyatottá válni 
értük. 

A római katolikus egyház azt igyekszik elhitetni az emberekkel, hogy Krisztus 
munkája nem fejeződött be, mikor ezeket a szavakat mondta a kereszten. 

Az Egyesült Presbiteriánus Egyház 1967-es Hitvallása arra az elképzelésre épült, hogy 
olyasmi, mint végleges üdvösség nem érhető el a kereszten az ember Jézus által. 

A római katolicizmus nem hagy menekülést a tagjainak a rossz lelkiismeret terhe alól. 
Az 1967-es Hitvallás tulajdonképpen tagadja, hogy Jézus képes volt befejezni az ember 
megváltását. Mint a régi farizeusok, a római katolikus egyház és az 1967-es Hitvallás sem 
mutatnak rá Isten népe számára a Megfeszített keresztjére, mint menedékre az eljövendő 
haragtól. 

Még arminiánus fundamentalista barátaink is ezt teszik – dacára Krisztus befejezett 
munkájának – mikor annak végeredményét az ember Istentől független akarata általi 
elfogadásától, vagy elutasításától teszik függővé. 

Bárcsak minden itt jelenlevő képes lenne azt mondani önmagának: „Elvégeztetett a 
számomra”. Jézus, az én Megváltóm, elhordozta a bűnömért, a törvényszegésemért, a 
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vétkeimért kijáró büntetést. Krisztus Jézus elküldte a Lelkét, mely most az én lelkemmel 
együtt tesz bizonyságot arról, hogy most Isten gyermeke vagyok, s az örök élet társörököse 
Krisztussal egyetemben. 

A Sátán még mindig próbál minket megrostálni, ahogyan Péterrel is igyekezett ezt 
tenni. Ő azt akarja elképzeltetni veletek, hogy nem ott vagytok, ahol lennetek kellene, s ha 
rabjai vagytok az alkoholnak, a drognak, a szexnek, akkor is képesek vagytok elmenekülni 
ezektől egy jobb életbe, amit Isten is elfogad majd. Ha ezt érzitek, akkor olyanok vagytok, 
mint akik egy szivárgó csónakban sodródnak a Csendes-óceán közepén. Lehet, hogy nálatok 
van a Readers Digest néhány régi példánya, s mikor a tájfun lebeg felettetek, elolvashatjátok 
Norman Vincent Peale cikkét, Nyolc út a jobb élethez. Ha követitek Peale úr tanácsait, akkor 
majd nyolcszor fogjátok azt mondani, hogy nem vagytok bűnösök, és Isten nem fog 
benneteket megbüntetni. 

Ne hagyjátok, hogy a Sátán megtévesszen benneteket. Ne csapjátok be magatokat. 
Nézzetek a kereszten függő Jézusra. Mondjátok neki a gonosztevővel együtt: „Uram, 
emlékezz rám, mikor eljössz a te országodban”, és üdvözülsz. Mondd Neki: Uram, légy 
könyörületes hozzám, bűnöshöz. Megérdemlem, hogy örökre kivessenek a Te jelenlétedből, 
de Jézus, a Te Lelked által engedd, hogy mondhassam: Te Uram, átokká lettél érettem. Most 
én a tiéd vagyok, és Te az enyém. 

Azok, akik tudják, hogy ezeket a szavakat Jézus értünk mondta, nem hősök. De 
naponta imádkozunk azért, hogy képesek legyünk gondjainkat és terheinket az Úrra vetni. 
Van menedékünk az élet legnagyobb viharaiban is. Tudjuk, hogy Ő, Aki elvégezte az 
üdvösségünket a kereszten a Golgota kis dombján bennünk is elvégeztetik, mikor az Ő Lelke 
által, Aki a mi lelkünkkel együtt tesz bizonyságot arról, hogy testestül-lelkestül, az időben és 
az örökkévalóságban nem a magunkéi vagyunk, hanem a mi hűséges Megváltónké, s mennyei 
Atyánk akarata nélkül egy hajszál sem eshet le a fejünkről. Ő, Aki a kereszten függött, és azt 
kimondta, „Elvégeztetett” a számunkra, most az Atya jobbján ül, s közbenjár értünk a 
kereszten befejezett munkája alapján. 

Ö nemcsak az eljövendő haragtól mentett meg engem, hanem az örök életet is 
kiérdemelte a számomra. Bezárta előttem a pokol kapuit, s megnyitotta a mennyét. „Halál, hol 
a te fullánkod? Koporsó, hol a diadalod? A bűn ereje a törvény, de hála Istennek, Aki mindig 
megadja nekünk a győzelmet általa, Aki ezt mondta: Elvégeztetett a kereszten a számomra.” 
El tudod mondani ezeket a szavakat Pállal együtt Te is? Akkor, és csakis akkor látod majd 
meg a Megváltódat a Paradicsomban. Akkor, és csak akkor lesz örömed a hitben, és az Ő 
nevének megismertetésében az emberekkel. 
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Pál győzedelmeskedik Krisztusban – 2Kor2:14-1727 
 
Mikor Pál először fontolgatta a Korinthusba utazást, félt. A korinthusiak görögök 

voltak, s a görögök, tudta, úgy keresik a bölcsességet, ahogyan a zsidók jelet kívánnak. A 
görögök voltak a világ legbölcsebb emberei. Rendelkeztek a filozófusok díszes csoportjával, 
melyre büszkén mutathattak. Vajon ezek az emberek nem hatoltak mélyebbre az élet 
jelentésébe, mint a világ bármely más bölcsei? Vajon valószínűsíthető, hogy Jézus és 
megfeszítésének, Jézus és feltámadásának egyszerű evangéliumával meghallgatják majd ezek 
a világi bölcsek? Miközben azonban félt és kételkedett, mennyei látomást kapott, mely ezt 
mondta: „Ne félj Pál, hanem szólj, mert nekem sok népem van ebben a városban”. Maga 
Krisztus volt, az egyház Királya, Aki így megjelent neki és bátorította őt. Ettől a látomástól 
támogatottan ment és prédikált Pál a görögöknek, konkrétan a korinthusiaknak. Semmiképpen 
sem volt önhittség, hanem inkább szent bátorság, mikor ezt mondta nekik: „Hol a bölcs? hol 
az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak 
bölcseségét? Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség 
által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket.” 
(1Kor1:20-21) 

Pál biztos volt abban, hogy Krisztus, Akié volt, és Akit szolgált, végül győztes lesz. Ez 
azonban nem jelentette azt, hogy mindig a csúcson volt, és soha nem csüggedt el. Ismerte az 
emberi szív kétségbeejtő gonoszságát. Látta, hogy a korinthusi keresztyének hajlamosak a 
visszacsúszásra azokba a bűnökbe, melyektől Krisztuson keresztül szabadultak meg. 

Pál tudta: az embertársai részéről a saját és a többiek bizonyságtételeivel szemben 
megtapasztalt minden ellenállás, valamint az evangélium előrejutása során mind a saját, mind 
a többiek részéről megtapasztalt elcsüggedés mögött a Sátán, az emberek fő ellensége állt. 
Vajon a világ bölcsessége mégiscsak nagyobb, mint a prédikálás bolondsága? Vajon azok 
közül sokan, akik hallották az evangéliumot, nem fordultak el attól, és nem tápláltak iránta 
még keserűbb gyűlöletet, mint annakelőtte? Vajon nem fognak elcsüggedni a korinthusi 
keresztyének, miután megkezdték a bizonyságtételt abban a nagyvárosban? Pál tehát nagyon 
szeretne visszamenni Korinthusba. Remélte, hogy az evangélium terjedésének fejlődéséről 
fog hallani a korinthusiaktól. Titusnak kellett volna neki híreket hozni, mikor Troásban volt. 
Miért nem találkozott vele Titus? Talán fogságba vetették Korinthusban, mivel a Sátán 
felülkerekedett a hívők fölé? Vajon a hamis apostolok semlegesítették a munkáját? Egész 
korinthusi munkája forgott kockán. Vajon végül a pokol erői fognak győzedelmeskedni? 

E tépelődés, a korinthusi gyülekezet, tehát az egész igehirdetői küldetése iránt érzett 
aggodalmak közepette Pált hirtelen eltölti a hálaadás lelke Isten iránt, ezzel együtt a bátorság 
is, hogy nem fog megállni semmi miatt, még ha magával a Sátánnal kell szembenéznie is. A 
látomás, amit látott a dicsőséges Krisztusról mondhatni előtte lebegett. S látván a dicsőséges 
Krisztust, ki kételkedne abban, hogy vajon Krisztus, vagy a Sátán lesz győztes? Ezzel a 
látomással kit lehetne megzavarni az evangélium kevert elfogadásával? Ezzel a látomással ki 
lenne képes elcsüggedni még akár a saját alkalmatlansága, vagy bűne miatt is? Figyeljünk 
Pálra és hallgassuk, amint 

(1) Látja Krisztust, ahogyan győztesen megy előre a Sátán ellen, 
(2) Szertefoszlik a munkája végeredményével kapcsolatos megzavarodottságának 

felhője, 
(3) Szertefoszlik a saját alkalmasságával kapcsolatos vonakodása a részvételét illetően 

Krisztus diadalmenetében. 

                                                
27 Baccalaureusi prédikáció a Westminster Teológiai Főiskola végzett hallgatónak, 1961. május 14-én. 
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1. Krisztus győztesen megy előre 
 
Ezt mondta Pál a korinthusiaknak: „Mert azt adtam előtökbe főképen, a mit én is úgy 

vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett; és 
hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint” (1Kor15:3-4). Prédikálta nekik 
Krisztust és az Ő feltámadását, valamint a megfeszített Krisztust. A prédikációjában beszélt 
nekik ennek a mindent magában foglaló jelentőségéről. Pál azért kiáltja győztesen, mert 
Krisztus megfeszíttetett, és feltámadat a halálból: „Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te 
diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, a 
ki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.” (1Kor15:55-57) A halál feletti 
győzelem eme üzenetével végül eljutott a görögökhöz. Tudta, hogy még a görögök 
legnagyobb bölcsessége is meghagyta az embereket a reménytelenségükben és a 
kétségbeesésükben a halállal szemben. Ez igaz volt mind a legbölcsebb görögökre, mind a 
legalacsonyabb sorsú emberekre. „Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? 
Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcseségét? Mert minekutána az Isten 
bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy 
az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket.” (1Kor1:20-21) A bűn és a halál 
problémáinak megoldásában ugyanis egyetlen ember sem bölcsebb a többinél. Miért kellene a 
korinthusi gyülekezet legalacsonyabb sorsú hívőjének félni bizonyságot tenni minden 
embernek, vagy miért kellene félni bárkinek bármikor átadni a bűn és a halál feletti, 
Krisztuson keresztül megvalósuló győzelem üzenetét? Ez az, „a miket szem nem látott, fül 
nem hallott és embernek szíve meg se gondolt” (1Kor2:9). Pál mondja a korinthusiaknak: 
„Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak 
dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor15:58) 

A. Krisztus győz 
 
Mennyire világos és egyszerű volt mindez! Egyetlen ember sem rendelkezik a 

válasszal az élet kérdésére Krisztuson kívül. Krisztus nélkül mindenkit legyőztek a bűn és a 
Sátán. Krisztus azonban legyőzte a bűnt és a Sátánt és győzelmet ígér mindenkinek, akik 
hisznek. Mindenki sötétségben van, de itt a világosság! Korinthosz városa, hasonlóan Bunyan 
Szent háború című könyve Emberlelke városához hasonlóan alattvalójává vált Diabolosznak, 
aki elbitorolta a trónját. S hírek jönnek róla: Saddáj király és Immanuel herceg támadják a 
várost, hogy kiszakítsák azt Diabolosz kezéből és visszaadják a törvényes királyának, aki 
nagy jótevőjük is egyben. Vajon azok, akik nap, mint nap Diabolosz és ellenséges serege 
tűrhetetlen elnyomása alatt élnek, nem sorakoznak fel Immanuel herceg zászlaja alatt, mikor 
megmenteni jön őket? Egyáltalán nem? Hiszen „érzéki ember pedig nem foghatja meg az 
Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen 
ítéltetnek meg” (1Kor2:14). Sőt, a Sátán furfangosan eltorzította az Emberlelke városának 
küldött győzelmi üzenetet. Mindaz, ami Saddáj király hatalmából és befolyásából maradt, 
látszólag a föld alá kényszerült. Diabolosz kihirdette a saját rendeleteit minden fő-, vagy 
gyülekezőhelyen Emberlelke városában. Hallván a Saddáj király és Fia, Immanuel herceg 
közötti megváltás szövetségéről, Diabolosz úgy döntött, hogy ezeket a híreket minden 
lehetséges eszközzel el kell zárni a városlakók fülei elől. A városlakókat arra ösztönözte: 
öltsék magukra az ördög minden fegyverét, hogy ellenállhassanak Immanuel herceg minden 
kedveskedésének. Azt mondja a herceg, hogy kegyelmet szándékozik nektek adni? Csak 
szörnyű büntetéssel akar benneteket sújtani, amiért eredetileg elszakadtatok Tőle. Diabolosz 
kompromisszumos békét ajánlott Saddáj király hadvezéreinek. 

Vajon Pál apostol belement volna efféle kompromisszumba? A válasz világos. A 
Sátán megbízottaiként leplezte le a hamis apostolokat. Egy pillanatra sem engedte volna meg, 
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hogy együttműködjenek vele azok, akik a cselekedetek általi üdvösséget hirdették, mivel ő a 
kegyelem általi üdvösséget hirdette. 

A reformáció idejére az egyház kompromittálta a kegyelmi üzenetét. Az egyház nem 
mondta meg világosan az embereknek, hogy ők Isten teremtményeiként Istenhez tartoznak, s 
teljes erejükből Őt kell szolgálniuk. Az egyház nem mondta meg világosan az embereknek, 
hogy Isten haragja alatt álló bűnösök voltak. Az egyház nem beszélt világosan az embereknek 
Krisztusról, Aki elvette az emberek bűneit és teljesen tisztára mosta őket a saját vérében. Az 
egyház nem mondta meg világosan a népnek, hogy Krisztus az övéi megigazulásáért támadt 
fel a halálból. Az egyház nem mondta meg világosan a népnek, hogy a Sátánnak semmi 
követelése sincs azokkal szemben, akik Krisztusban vannak. Ennek következtében a nép nem 
ismerte az igazságot és minden órában veszélyben voltak. Az élet tiszta kenyerét, mely a 
mennyből szállott alá, mindaddig tárolták, amíg megrontották azt a hagyomány és a hamis 
filozófiák férgei, s csak ezt követően adták a népnek. A vizet sem az élet forrásából, hanem az 
emberi bölcsesség és koholmányok repedezett ciszternáiból adtak nekik. S a Sátán így szerette 
ezt. A Sátán nagyon konzervatív, mikor a maga módján rendelkezik dolgokkal. Ellenezte a 
változást Luther napjaiban is. 

Luther azonban forradalmár volt. Ő másként akarta a dolgokat. A gyökerénél támadta 
az evangélium, mint leértékelt áru elképzelését. Az ördöghöz vágta a tintatartóját, tudván, 
hogy ő állt az evangélium üzenetével kapcsolatos minden kompromisszum mögött a katolikus 
egyházban. Luther lefordította a Bibliát az anyanyelvére, hogy könnyebben eljusson a néphez. 
Ő írta az „Erős vár a mi Istenünk” dicséretet, hogy elűzze a kételkedő hadvezéreket az 
emberek lelkeitől. Csodálatos és bámulatos munkát végzett a kegyelem Istene ezen a 
„parasztfiún” keresztül, aki az Isten által az embernek adott kegyelme evangéliuma által vált 
bátorrá és erőssé. Az élő Isten Lelke munkálkodott benne, hogy Németország népét, és rajtuk 
keresztül még sokakat kihozzon a katolikus egyháznak a cselekedetek által történő 
megigazulási programjának rabszolgaságából. 

Isten rajtunk keresztül is végzi még a kegyelem csodálatos munkáját, amennyiben az 
emberekhez eljuttatott üzenetünket nem hígítjuk fel az emberi bölcsességgel. Attól félsz, hogy 
manapság az ember bölcsessége már akkora, hogy továbbá már nem mondható bolondságnak 
az Isten előtt? Ha Pál visszajönne ma a Földre, s hallaná az életproblémáira adott modern 
válaszokat, még mindig párbajra merné hívni azokat az evangélium prédikálása 
„bolondságának” a nevében. Talán láttad a Time című lap 1961. március 31-i kiadását, 
melyben az egyik cikk a modern filozófia legutóbbi bölcsességeivel foglalkozik. Az is csak 
arra a tényre mutatott rá, hogy az embernek nincs válasza semmire. Eltévedt az erdőben. Az 
ókori ember is eltévedt az erdőben, csak éppen nem tudott róla. A modern ember is eltévedt 
az erdőben, és bizonyos értelemben tud is róla. Megpróbálja magát tisztássá tenni az 
értelmetlen irracionalitás őserdejében annak érdekében, hogy legalábbis egy pillanatra 
sakkban tartsa a mindent felfaló szörnyeteget, a halált. Az említett cikket tartalmazó Time 
címoldalán levő kép megpróbálta kifejezni ennek az egésznek a rettenetét az Urangst képére 
teremtett ember számára. S a Sátán így szereti ezt. 

De hála Istennek, Aki „a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által”. Ha 
neked magadtól kellett kitalálnod egy választ, ami jobb a Time magazin eme cikkében 
szereplőnél, akkor nem fog hamarosan rendelkezésre állni semmiféle válasz. Te nem lépsz a 
világ elé azért, hogy a saját bölcsességedet kínáld neki. A te saját bölcsességed is ostobasággá 
tétetett Isten előtt. De eléjük lépsz a győztes Krisztus bölcsességével, következésképpen az Ő 
erejével! Krisztusnál megvan az igazság, és az igazság még a modern egzisztencializmust is 
legyőzi annak bármely formájában. Krisztus felállította Jairus leánykáját a halottas ágyból. 
Krisztus felállította az özvegy fiát a halottas kordéról. Krisztus feltámasztotta Lázárt a sírból. 
S tette mindezt azért, mert Ő Maga is, a saját erejével és az Atya akaratából ki fog jönni a 
sírból. Ő az első zsengéje azoknak, akik elaludtak. Azért ment el, hogy helyet készítsen a 
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mennyben mindazoknak, akik hisznek benne. Magához veszi majd az övéit. S bizonyságul, 
hogy ezt teszi majd végül, itt és most, ebben a világban nekik adja az Ő Lelkét, hogy 
higgyenek benne, mint az útban, az igazságban és az életben. Önmagába vetett hitet és 
bizalmat ad nekik a világ bölcsességének összes tudásával szemben. Megadja nekik a választ 
az élet és a halál kérdésére úgy, hogy az Ő nevében, az Ő könyörületével, de az Ő 
felhívásával is egyben juttatja el azokhoz, akik nem rendelkeznek mással, csak a halál 
filozófiájával. Igen, valóban, mennyire világosak és egyszerűek manapság a dolgok! Senki 
másnak nincs válasza, minden más válasz rossz, Krisztus rendelkezik a válasszal. Az életnek 
és a győzelemnek ezt a válaszát elviheted azokhoz, akiket a bűn és a halál problémája 
legyőzött. A Sátán végül nem fog győzni a dolog elhomályosításával. Maga Krisztus tartja 
majd világosan a dolgot a Lelke és ereje által az emberek előtt. Az igazság krisztusi üzenete 
az egész világon zengeni fog az idők végén, mert Krisztus mindenütt legyőzte a halált, ahol 
csak uralkodik. Hála tehát Istennek ezért a nagy jelért, Isten Fiának ezért a diadalmenetéért, 
Aki háborút indít a Sátán és az ő egész uralma ellen. 

B. Pál győz Krisztuson keresztül 
 
Most azonban Pál, mondhatni hirtelen, Krisztus eme diadalmenetének részeseként 

látja magát. Vajon valamiféle erkélyről figyeli a menetet, mikor az elhalad? Nem, ő is az úton 
van. Ő is masírozik. Ő is követi a menetet. Őt is elfogja a lelkesedés. De vajon képes-e Saul, 
az üldöző, ebben a diadalmenetben masírozni? Képes-e ő, a farizeusok farizeusa, az önigazult, 
most a kegyelem üzenetét hangoztatni Rajta keresztül, Akit üldözött? Ó igen, képes rá! Mióta 
felhagyott azok üldözésével, akik ezt az utat járták, Krisztus felette is diadalt aratott. Miért 
bocsátkoznál Pál reménytelen küzdelembe ellenem? Miért nem hagyod ott a halál légióit, és 
harcolod az élet hadseregének jó harcát? 

Pál soha nem felejtette el a vereséget, amit a megdicsőült Krisztus láttán szenvedett el. 
Vereséget mondtam? Soha nem felejtette el Krisztusnak a felette aratott győzelmét. Miképpen 
válhatott ő, aki egykor üldözte Krisztust, most az Ő küldöttévé? Pál tudta, hogy a gyűlölködő 
viselkedés Krisztussal szemben, amit még önigazult farizeusként tanúsított, az összes ember 
viselkedése önmagukban. Tudta, hogy ők nem képesek alávetni magukat Krisztusnak, és nem 
is fogják ezt megtenni. Tudta, hogy inkább meghalnak a bűneiknek, semhogy elfogadják az 
élet ajánlatát Őrajta keresztül, Akit megvetetnek. De azt is tudta, hogy amiképpen Krisztus őt 
is körülvette a napfénynél nagyobb világossággal a damaszkuszi úton, úgy Krisztus Lelke 
képes megvilágosítani az emberek bűntől elhomályosodott elméjét és szívét, s megadni nekik 
az igazság szeretetét, ahogyan az megvan Krisztusban, és meg is teszi ezt. 

Csak ha Krisztus ugyanúgy diadalmaskodik felettünk is, mint egykor Pál felett, akkor 
lehetünk győztesek Ővele. Ezt követően soha többé nem kell kétségbeesnünk. Ha elolvasol 
egy olyan cikket, amilyenre korábban utaltam, vagy sokat olvasol a modern irodalomból, 
ugyancsak kétségbe eshetsz. Miképpen tesz majd bármiféle hatást a világra az üdvösség 
üzenete, amikor az a halál filozófiájának fogságában van? Most nem elsősorban a számok 
törvényére gondolok. Természetesen önmagában ez a tény is elég lesújtó. De még a számok 
problémájánál is sokkalta súlyosabb probléma a tekintély problémája. Ez pedig nem más, 
mint a világ bölcsei, azok, akik ráütik a pecsétjüket korunk kultúrájára, s akik jobban szeretik 
a halált az életnél. Ezt látván, valamint az is látván, hogy létszámban, továbbá intellektuális és 
művészi erőben milyen csekélyek vagyunk mi, egyszerű Krisztusban, s Benne, mint 
megfeszítettben hívők, ugyancsak elcsüggedhetünk. Joggal felkiálthatunk: bárcsak lenne 
valaki nagy szószólónk! 

Talán Isten az Ő nagy kegyelmében ad majd megint valami nagy embert, mondjuk 
Ágostonhoz és Kálvinhoz hasonlót. De végső soron miben rejlett az ő nagyságuk? Abban, 
hogy nagyok voltak Krisztusban. Önmagukban ezek az emberek nem rendelkeztek más 
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válaszokkal, mint ami Pálhoz hasonlóan ők is Krisztustól kaptak, Aki előzőleg értük is kivívta 
a győzelmet. Ez az, ami nem lépett be az emberek szívébe: a felülről jövő bölcsesség, ami 
Krisztusban jött el. Az Ő bölcsessége, Aki bűnt nem ismert, de mégis bűnné tétetett érettünk – 
az Ő bölcsessége tette ezeket az embereket naggyá. 

A Sátán természetesen még a kereszt botrányát is utánozni fogja. Beszél majd „a 
sajátságosság botrányáról”, és elhiteti az emberekkel, hogy ez a kereszt botránya. S 
természetesen, ha lehetséges, felhasználja az élet minden feltételezett szolgálóját a halál Tőle 
származó szolgálatának terjesztésére. A győztes Krisztus azonban soha nem fogja 
megengedni a Sátánnak, hogy végül győzelmet arasson. S Ő felhasznál majd minket az ördög 
fortélyainak meghiúsítására, még ha nem is vagyunk akkora emberek, mint Ágoston, vagy 
Kálvin. Nem vagyunk tudatlanok a mesterkedéseit illetően. Az evangélium egyszerű. Az élet 
alapelve azonnal megkülönböztethető a halál alapelvétől. Annak, aki hisz a testet öltött 
Krisztusban, van élete, aki pedig nem hisz a testet öltött Krisztusban, még mindig a halál 
birodalmában van. 

Így te is csatlakozhatsz a háborúba menő Isten Fiának győzelmi menetéhez, és 
viselheted az Ő királyi koronáját. Amilyen biztosan diadalt aratott feletted Krisztus, olyan 
biztosan arat majd diadalt mások felett is. 

Pálnak megvolt a maga képe Krisztus győzelmi menetében. Ahogyan Krisztus 
felmutatta őt, mint győzelmi trófeát, úgy Pálnak is megvoltak a maga kegyelmi trófeái. „Nem 
vagyok-é apostol? Nem vagyok-é szabad? Nem láttam-é Jézus Krisztust, a mi Urunkat? Nem 
az én munkám vagytok-é ti az Úrban?” (1Kor9:1) S az Úr keze nem rövidült úgy meg, hogy 
ne tudna üdvözíteni. Neked is megadja a kegyelem trófeáit, hogy továbbvihesd azokat 
Krisztus jelenlétébe, amennyiben valódi alázattal és félelem nélkül állítod szembe az élet 
hatalmát a halál hatalmával napjainkban. Ne félj. Krisztus be fogja robbantani Emberlelke 
városának kapuját, és még egyszer lecseréli Diabolosz király képmását Saddáj királyéval. S 
Ő, Immánuel hercegként bizonyosan a királyok Királya és az urak Ura lesz. Hála legyen 
Istennek, aki mindig győzelmet ad nekünk Krisztusban. 

2. Krisztus ismeretének illata 
 
Mégis milyen félelmetes a látvány! Helyes dolog úgy gondolni önmagunkra és sok 

más emberre, mint akik együtt masíroznak Krisztussal a győzelem felé. Helyes beszélni 
Pálról, aki először üldözte Krisztust, majd az összes többi apostolnál többet munkálkodott a 
kegyelem és az élet halál feletti győzelmének prédikálásában. De vajon nem látom azokat, 
akiket akaratuk ellenére ragadott el Krisztus diadalmenete? Nem Maga Krisztus beszélt 
azokról, akik az utolsó ítéletben kivettetnek majd a külső sötétségre, mert nem akarták Őt 
királyuknak? 

Milyen csodálatos Isten ismeretének illatáról beszélni Krisztusban! Milyen szép úgy 
beszélni, ahogyan Pál teszi a szövegünkben Krisztus édes illatáról! Itt jön Krisztus 
diadalmenete. Illatfelhők szállnak fel az Ő dicsőítésére. Az egész légkört átjárja az 
evangélium hívásának édes illata. Jöjjetek énhozzám, akik munkálkodtok, és nehéz terheket 
cipeltek, és én megnyugtatlak benneteket. Legyetek a szolgáim, és én szabaddá teszlek 
benneteket. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Az igazság szabadokká tesz titeket, és rajta 
keresztül valóban szabadokká lesztek. „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött 
Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért 
küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a 
világ általa.” (Jn3:16-17) Majd tekints a győztes Krisztus eme munkájának végkifejletére, 
ahogyan ugyanez a János beszámol róla a Biblia utolsó könyvében: „És hallám mintegy nagy 
sokaság szavát, és mintegy sok vizek zúgását, és mintegy erős mennydörgések szavát, 
mondván: Aleluja! mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható” (Jel19:6). 
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Mi lesz azokkal, akik mindhalálig ellenálltak Krisztusnak, mint a királyuknak a 
megtagadásában? Vajon a Sátán látszólag nem győzte le sok, nagyon sok ember lelkét? „A ki 
győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak 
pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és 
bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, 
a mi a második halál.” (Jel21:7-8) 

A szívünk megszomorodik azok láttán, akik még mindig a Sátán szövetségét ismerik 
el, ám végül majd el kell ismerniük, hogy Krisztus az igazi Király. 

Ami látszólag a legnagyobb oknak látszik a szomorúságra még a Krisztus győzelmi 
menetének látványa felett érzett örömünk közepette is, az nem más, mint az, hogy a 
prédikálásunk a halál illatává vált a halálra egyes emberek számára.  A prédikálásunk 
látszólag csak hozzájárult a haláluk borzalmának fokozásához. Miképpen lehetséges ez? 

A Sátán villámgyorsan felpattan és a probléma csodálatos megoldását suttogja a 
fülünkbe. Azt mondja, olvassunk olyanokat, mint Arnold Toynbee, a nagy „keresztyén 
történészt”. Toynbee elmondja nekünk, hogy Krisztus szenvedései nem más, mint az emberi 
történelemben szükségszerűen benne rejlő szenvedés egyik aspektusa. A véges emberek 
hibákat fognak elkövetni. Rosszat fognak cselekedni. Nekik tehát meg kell tisztulniuk a saját 
személyes gonoszságuktól. S drasztikus kezelést követel. Kozmikus törvény az, hogy a 
szenvedés megtisztít. Ezt már a görög tragédiaíró, Szophoklész is megmondta. S Jézus, a 
Krisztus, Buddhához és még sok más emberhez hasonlóan ennek a kozmikus törvénynek volt 
a látványos és szép kifejeződése volt. Nem egyedül Krisztus szenvedésén és halálán keresztül, 
hanem azon a kozmikus törvényen keresztül, melynek Krisztus adta az egyik szemléltető 
példáját, kell az embereknek megtisztulniuk, és átmenekülniük az alacsonyabb rendű énjüktől 
a magasabb rendű énjükhöz. Ha tehát nem vagyunk képesek elérni minden embert a 
Krisztusról szóló prédikálásunkkal, nos vannak más megváltók is, akik ugyanazt az alapelvet 
szemléltették. Az emberek hallhattak Buddháról, ha Krisztusról nem is hallottak. S ki tudja, 
hány Krisztus és Buddha létezett és mutatta meg az embertársainak a gonosz gondolatai és 
útjai feletti győzelem útját. 

Vagy, ha nem hallottunk Toynbeeről, akkor talán hallottunk Reinhold Niebuhrról, 
Paul Tillichről, vagy Barth Károlyról. Ők, más modern teológusokkal és igehirdetőkkel együtt 
lényegében ugyanazt mondták nekünk, amit Toynbee mondott. A gonosz, mondják, olyan, 
mint az elkerülhetetlen árnyék, amikor Krisztusnak, az élet Fejedelmének világossága halad 
előre a győzelem felé. Ez az árnyék fokozatosan el fog tűnni. Előbb, vagy utóbb, de minden 
világos lesz. Végül valamiképpen minden ember „Krisztusban” lesz megtalálható. Ha 
kimegyünk a világba Krisztust prédikálni, akkor el kell nekik mondanunk, hogy Krisztusban 
vannak, hogy akár tudják, akár nem, maga az emberi létezésük azt jelenti, hogy ők emberek 
Krisztusban. Ha marad is valami ellenkezés Krisztussal szemben, ez azok részéről marad, 
akik akarattal próbálják meghiúsítani a győzelmüket és kimunkálni a vereségüket azzal a 
ténnyel szemben, hogy ők Krisztusban vannak. 

Pál azonban nem mutat rá efféle megoldásra. Ő semmit sem tud arról a 
dialektikusságról, ami még a Krisztus és a pokol erői küzdelmet és a felettük a kereszten 
aratott győzelmét is eltörli. Ezek a hamis tanítók manapság az egyházban az evangéliumot 
megtennék az édes illatának az életre anélkül, hogy egyidejűleg megtennék a halál illatának is 
a halálra, s ezt úgy teszik meg, hogy elveszik magát az evangéliumot. Ezt pedig azzal teszik 
meg, hogy teljességgel tagadják az evangélium szükségességét. Ha az emberek emberként 
Krisztusban vannak, akkor Krisztus felettük és a bűneik felett aratott győzelme nem a kereszt 
által végeztetett el. Ahogyan kínálta Sátán a világ királyságait egykor Krisztusnak anélkül, 
hogy a keresztre ment volna, úgy kínálja ismét az embereknek a gonosz és a bűn feletti 
győzelmet anélkül, hogy elmosnák a bűneiket a kereszt vérével. S ez Krisztus vereségét és a 
Sátán, a sötétség erői fejedelmének diadalmenetét jelentené. A pokol erői azonban még efféle 
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cselfogásokkal sem győzik le Krisztus királyságát. Krisztus a kereszten a bűneinkért halt meg. 
Ezzel feddte meg a Sátánt azok nevében, akik a magukénak ismerik el az Ő királyságát. Ne 
ess kétségbe te kicsiny nyáj, mert az Atya akarata, hogy nektek adja az országot. Ő győzni 
fog, mégpedig rajtatok keresztül fog győzni, amint prédikáljátok Krisztust, mégpedig mint 
megfeszítettet, amint prédikáljátok Krisztust és a feltámadást, s amint prédikáljátok Krisztust, 
mint az egyetlen nevet az ég alatt, mely által az embereknek üdvözülniük kell. 

Ezzel azonban a probléma csak még élesebbé válik. Így nem holmi kozmikus 
törvényen át, mely attól függetlenül működik, hogy mi cselekszünk-e, vagy sem, hanem 
valójában a prédikálásunkon keresztül kell eljuttatni az emberekhez az egyedül üdvözítő 
evangéliumot. A sötétség birodalma nem valamiféle démonikus dolog, vagy a nihil homályos 
alapelve, valamiféle árnyék, mely szükségszerűen megjelenik, mikor a kegyelem fénye 
megvilágít minden embert. A külső sötétség birodalma az Istentől és Immánuel hercegtől való 
örök elválasztás. Milyen komoly hát a mi felelősségünk! Keljünk hát fel és cselekedjünk. 
Ragadjunk ki annyi üszköt a tűzből, amennyit csak tudunk. 

A Sátán azonban ismét a fülünkbe suttog. Meg kell hagyni, mondja, embereket kell 
kiragadnotok a tűzből. Ehhez minden eszközzel ki kell hangsúlyoznotok azt a tényt, hogy az 
embereknek itt és most kell hinniük. Eljött a döntés ideje. A felelősség az övék. Meg kell 
mondanotok minden embernek, hogy Krisztus szereti őket, és az Atya minden embert 
üdvözíteni akar. El kell mondanotok nekik, mennyire csodálatos az, hogy az Atya elküldte a 
Fiút a világba, így tévén lehetségessé az üdvösséget mindenki számára. Ha a kiválasztásról, az 
újjászületésről, és Isten kegyelmének szuverenitásáról akartok beszélni, rendben van, ha 
teljesen világossá teszitek, hogy ezekben az elképzelésekben csak a dolog isteni oldala van 
benne. Az emberi oldala, az evangélium elfogadása a ti hatalmatokban van bármikor, amikor 
meg akarjátok tenni. Nektek kell önmagatokat hozzáférhetővé tenni Isten munkája számára 
úgy, hogy hitben megnyitjátok a szíveteket Neki, mert Isten csak így képes megadni nektek 
megújító erejét. 

Pál azonban megint nem enged meg semmi effélét. Pál nem önmaga masírozott a 
diadalmenetben, hanem csak mikor Krisztust látta önmagán keresztül masírozni. Tudta hogy a 
vétkekben és bűnökben halott emberek számára az üdvösség lehetségessé tételének 
elképzelése szemfényvesztés. Miképpen képesek a halottak a maguk erejéből feltámadni? 
Vagy, ő is nem azért támadt-e fel, mert az élet Fejedelme hívta és erőt adott neki? Vajon 
meggyőznénk az embereket az evangéliummal Krisztus nélkül? Egyedül Krisztus győzte le a 
Sátánt a kereszten. Egyedül Krisztus győzi meg a bűnben halott embereket. Egyedül Krisztus 
ad az Ő Lelkével hússzívet a kőszív helyett. Vajon ellenállunk majd Krisztus diadalmas 
előrehaladásának azzal, hogy az elménk okosságára mutatunk rá Őhelyette, Aki egyedül 
uralkodik az embereken? Vajon félünk a munkálkodásunk eredményét Istenre bízni? 

Pál tudta, hogy prédikálásának minden eredménye Urának kezében van. Ebből fakad 
hálaadó kiáltása. Tudta, hogy egyesek számára a prédikálása a halál illata a halálra. Ahogyan 
a farizeusok is egyre jobban és jobban megkeményítették a szívüket Jézussal és az Ő 
kegyelmi üzenetével szemben, úgy voltak Pál idejében is emberek, akik kárhozatot hoztak 
magukra még akkor is, amikor az ő üzenetét hallgatták. S vajon ennek elkerülése érdekében 
Pál a saját bölcsességét, a saját logikáját helyezte Ura szuverén jótetszése fölé? Egyáltalán 
nem! Rámutatott minden embernek minden korban, hogy a saját bűneik miatt lesznek 
megbüntetve az örök halállal. S ahogyan nem állította. Hogy az emberek képesek saját 
maguktól, a Szentlélek megújító munkája nélkül hinni Krisztusban, úgy nem állította azt sem, 
hogy Isten nem állhat a gonosz emberek végső sorsa mögött. A westminsteri hittudósok 
felfogták Pál szavainak jelentését ebben az igeszakaszban ugyanúgy, mint másutt, mikor a 
végleg elveszőkről szólva ezt mondták: „Az emberiség többi részét Isten az Ő tetszése és 
akaratának kifürkészhetetlen tanácsvégzése szerint - amely által kiterjeszti vagy visszavonja 
kegyelmét úgy, ahogy neki kedves az ő szuverén hatalmának dicsősége végett, az ő 
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teremtményei felett -, elhagyta, gyalázatra és haragra rendelte őket bűneik miatt, az Ő 
dicsőséges igazságának magasztalására”.28 S ahogyan a westminsteri hittudósok Pált követték, 
úgy követte Pál Krisztust, azt a Jézust, Aki megfeddte azokat a városokat, melyek az ő 
bennük tett csodái ellenére nem tértek meg. Természetesek ők maguk voltak a felelősek a 
szívük keménységéért. Természetesen le fogják aratni a bűneik és a hitetlenségük 
gyümölcseit. Jézus azonban tudta, hogy egész megváltói munkája mögött az Atya akarata áll. 
Ennek tudatában, és megszomorodván az emberek hitetlensége miatt, felemelte a szívét az 
Atyához és ezt mondta: „Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy 
elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, 
Atyám, mert így volt kedves te előtted.” (Mt11:25-26) „És noha ő ennyi jelt tett vala előttük, 
mégsem hivének ő benne: Hogy beteljesedjék az Ésaiás próféta beszéde, a melyet monda: 
Uram, ki hitt a mi tanításunknak? és az Úr karja kinek jelentetett meg? Azért nem hihetnek 
vala, mert ismét monda Ésaiás: Megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő 
szívöket; hogy szemeikkel ne lássanak és szívökkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg 
ne gyógyítsam őket. Ezeket mondá Ésaiás, a mikor látá az ő dicsőségét; és beszéle ő felőle.” 
(Jn12:37-41) Pontosan úgy, ahogyan magához hívta mindazokat, akik megfáradtak és 
megterheltettek, most úgy emelte fel a szívét az Atyához, örvendezvén annak, hogy minden 
munkájában tetszésére volt Istennek. „Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az 
üdvözülők, mind az elkárhozók között; Ezeknek halál illatja halálra; amazoknak pedig élet 
illatja életre.” (2Kor2:15-16) Krisztus a győztes minden prédikálásán keresztül, s emiatt 
örvendezik a nagy evangélista. S Krisztus még rajta keresztül is győztes, tehát ő maga is 
győztes, s pontosan azért, mert azt a Krisztust prédikálja, aki sírt Jeruzsálem felett, s szeretné, 
ha a gyermekei Hozzá jönnének, de Aki azért ad hálát az Atyának, mert a prédikálásának 
végeredménye mindig az Ő kedvére való lesz. 

Bizonyos, hogy manapság minden eddiginél jobban kell követnünk a Megváltónk eme 
példáját. Mi nem lehetünk valóban hálásak mindaddig, amíg nem bízzuk rá minden dolog 
végkimenetelét – jóét és rosszét egyaránt – a mi Urunk és Megváltó Jézus Krisztusunk 
Atyjának bölcs felügyeletére. Tudjuk, hogy az egész Föld Bírája igazságot fog tenni. Foglyul 
ejtjük gondolatainkat, hogy engedelmeskedjenek az Ő akaratának. Mindannak fényében, ami 
körülöttünk történik, mindannak fényében, ami a végső pusztulásra és halála mutat, hálát 
adunk annak, Aki az urak szuverén Ura, s a királyok Királya. A Sátán kísértésének fényében, 
amivel elcsüggeszteni igyekszik minket a csekély eredményekre mutatva, melyek akár még 
gonosz eredményeknek is látszhatnak. Felemeljük a szívünket az Atyához, és hálát adunk 
Neki a tény miatt, hogy végső soron minden munkánk összes eredménye az Ő kezében van. 

3. Krisztus még Pálon keresztül is győz 
 
De Pál visszatér a maga részére Krisztus győzelmében. Tudja, hogy Krisztus legyőzte 

őt, ezért Krisztus rajta keresztül is győzni fog. Ismét lenyűgözi ez a tény. Tudja, hogy minden 
dolog Istené, Aki először kibékült velünk Jézus Krisztus által, majd nekünk adta a békéltetés 
szolgálatát. Pál tudja, hogy Isten Krisztusban békül meg a világgal, nem tulajdonítván neki a 
bűneit (2Kor5:18), de ami az eszközöket illeti, ránk bízta a békítés szolgálatát. Pál tudja, hogy 
ez a szolgálat Mózes szolgálatával szemben és azon túl nem „a kárhoztatás szolgálata”, 
hanem „a Lélek szolgálata”. Pál tudja, mennyire dicsőséges „az igazság szolgálata”. A 
korinthusi hívőknek írja: „Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arczczal 
szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak 
Lelkétől” (2Kor3:18). Pál tudja, hogy ez a dicsőség az Úr napján lesz teljes, mert „a ki 
feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és veletek együtt előállít” 

                                                
28 Westminsteri Hitvallás 3. fejezet 7. pont 
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(2Kor4:14). Pál végül azt is tudja, hogy mindez a dicsőség azoké lesz, akikhez Krisztus 
küldötteként jött el, könyörögvén nekik, hogy béküljenek meg Istennel. Vajon az emberek 
örök boldogsága, vagy kárhozata valóban függhet attól, amit ő, Pál, egy bűnös ember, 
Krisztus korábbi üldözője tesz, vagy nem tesz? 

Milyen mélységesen tudatában van Pál a saját elégtelenségének! 
Milyen gyakran beszél ezeknek a korinthusiaknak erről a tényről! Nézzük meg az első 

nekik írott levelét: „És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek” 
(1Kor2:3). Vagy megint: „Azért sem a ki plántál, nem valami, sem a ki öntöz; hanem a 
növekedést adó Isten” (1Kor3:7). Tudja, hogy az evangélium kincsét földi edényben hordozza 
(2Kor4:7). 

S pontosan itt látjuk a Pált próbára tevő kísértést, a csüggedés kísértését, tekintettel a 
saját alkalmatlanságára és méltatlanságára. S biztos, hogy ha efféle kísértés eljutott Pálhoz, 
akkor majd hozzánk is eljut. 

A Sátán megint suttog a fülünkbe. Vajon valódi alázat az, amit gyakorolsz? Miképpen 
hozod összhangba az alázat hangoztatását azzal a dicsekvéssel, miszerint nem más, hanem te 
jössz az igazi evangéliummal? Csak akkor helyes azt állítanod, hogy apostol vagy és láttad 
Jézust, az Urat, ha elismered, hogy sokan mások és láttak túlvilági látomásokat. Ez a szörnyű 
exkluzívizmusod szemlátomást aligha összeegyeztethető azzal, ha folyton az alázatosságodat 
hangoztatod. 

S e mögött egy súlyosabb vád is meghúzódik. Azok a többiek, akik szintén láttak 
látomásokat, nem állítják, hogy biztosak a látottak igazságtartalmában. Miképpen lenne 
lehetséges, kérdezik, hogy bárki emberfia, bármely véges lény abszolút bizonyossággal 
beszéljen Istenről? Nem azt mondtad máskor, hogy ha akár egy angyal hirdetne más 
evangéliumot, mint amit te prédikáltál, legyen átkozott? 

Pál ismét hallotta a kísértő hangját. Ugyanaz a Sátán volt, aki megkísértette Kórét, 
Dáthánt és Abirámot, hogy szegüljenek szembe Mózessel, a legszelídebb emberrel. Ugyanaz 
a Sátán volt ez, aki egykor Jézust is megkísértette, hogy fogadja el a világ királyságait 
anélkül, hogy a keresztre menne, hogy ott elszenvedje Isten haragját azokért, akiket az Atya 
Neki adott. Pál a Mesterét követve, Urának erejében állt ellene a kísértésnek. „Mert mi nem 
olyanok vagyunk, mint sokan, a kik meghamisítják az Isten Ígéjét; hanem tisztán, sőt szinte 
Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban” (2Kor2:17). Ő nem fogja megváltoztatni az 
evangéliumot. Nem fogja megtagadni Urát, Akit látott. Megalázkodik Krisztus előtt. Arra 
ösztönzi a korinthusi hívőket, hogy úgy gondoljanak rá, mint akinek önmagában semmije 
sincs. De nem fogja elismerni a hamis alázat érdekében, hogy még Krisztus sem képes rajta 
keresztül semmit sem kínálni. Nem ismeri el, hogy Isten dicsősége nem jelent meg 
valóságosan az emberek előtt Urának halálában és feltámadásában. Nem ismeri el, hogy ő, és 
azok, akik vele együtt hisznek Krisztusban ne lennének győztesek már ebben a világban a bűn 
és a halál felett. „ Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá 
lett minden. Mindez pedig Istentől van, a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus 
által…” (2Kor5:17-18) 

Ha tagadná a Krisztuson keresztüli megváltás tényét, miképpen lenne képes megállni 
Krisztus előtt az ítélet napján? „Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus 
ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, 
vagy gonoszt” (2Kor5:10). „Ismervén tehát az Úrnak félelmét”, Pál nem rontja meg az Ígét. 
Megtagadja „a sötétség rejtett dolgait”. Nem fog ravaszul járni, vagy csalárd módon kezelni 
Isten Ígéjét. A valódi alázatot fogja tehát keresni. De a valódi alázat Krisztusnak a felette, 
mint az Ő követe felett aratott folytonosan megújuló győzelme által jön. A valódi alázat 
megköveteli tőle, hogy legyen bátor az ő Uráért. Ha nem lesz bátor Krisztusért, akkor 
Krisztus dönti le és alázza őt meg. A valódi bátorság Krisztusért és a valódi alázat 
Krisztusban kéz a kézben járnak. Ezek egymástól elválaszthatatlanok. Pál az apostol ezt a 
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kombinációt állítja elénk munkájának egészében. Figyeljük meg, amint bátran mondja: 
„Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé” (1Kor11:1). 

S miképpen lehettek Pál, majd Krisztus valódi követői? Természetesen úgy, hogy 
naponta újból alávetitek magatokat Neki, mint legyőzőtöknek. Természetesen úgy, hogy 
megértitek: az előrelépésetek az evangéliumban Isten hatalma által megy végbe. 
Természetesen úgy, hogy naponta újból megértitek: Isten előtt, és mondhatni Krisztus szeme 
előtt jártok. Mi más módon lehetne mindezt megszerezni, mint állandó imádkozással? 
Szüntelen imádkozzatok azért, hogy Krisztus még jobban győztes lehessen felettetek, majd 
még teljesebb győzelmet arathasson rajtatok keresztül. 

A Sátán soha nem hagyja abba a kísértésünket. Újra és újra a bűnös büszkeségünkre 
fog hivatkozni. Újra és újra javasolja majd, miképpen szerezhető meg a királyság a kereszt 
evangéliuma nélkül. Boldogan odaadja a királyságot Krisztusnak, csak adhassa. Mi más 
módon, állítja alapítható meg ténylegesen Krisztus királysága, mint mindazok kölcsönös 
együttműködésével, akik az egyház vezetői? 

Biztos, folytatja a Sátán, hogy manapság minden keresztyén képes együttműködni a 
szekularizmus és a materializmus erői ellen. Biztos, hogy Krisztus királysága a lelki 
elsőségének királysága az anyagival, a személyiség királysága a dolgokkal szemben. 

Azaz, a lélek és a személyiség vallását illetően nemcsak a római katolikusok és a 
protestánsok, hanem még a keresztyének és a zsidók között is egyezség van. Martin Buber, a 
személyiség elsőségének heves szószólója azt mondja, hogy ifjú korától fogva megtalálta 
Jézusban a nagy testvérét.29 Jézussal, vallja Buber, minden lehetséges annak, aki hisz.30 A 
zsidó álláspont egy mondatban összegezhető: „Az isteni parancsolat beteljesedése akkor 
érvényes, ha a személy teljes képességeivel összhangban és a hit egész szándékával megy 
végbe.”31 

Mennyire vonzó ez az ökumenikus egység! Vajon Krisztus nem azért imádkozott, 
hogy a követői egyek legyenek? 

Sőt, csakis ebben az egységben valósulhat meg valójában Krisztus diadalmenete. A 
szeretet és az igazságosság erőinek folyamatosan növekvő, Krisztusban példaként elénk táruló 
erejét és győzelmét az Egyházak Világtanácsában látjuk. Az egyház misszió-kiterjesztő 
programja most már biztonságban az ökumenikus mozgalom kezében van. Rajta keresztül 
masírozik Krisztus egésze! 

S itt, állítja a Sátán, a valódi alázat összeházasodik a győzelemmel. Senki sem állítja, 
hogy rendelkezik a végső igazsággal. Az egyetlen hívők, akiket ki kell zárni ebből a 
társaságból azok a hívők, akik úgy vélik, hogy Krisztus valóban eljött testben, valóban 
meghalt a bűnösökért a kereszten, és valóban feltámadt az Övéi megigazulásáért. 

Biztos tehát, hogy ha Pál követői akarunk lenni, akkor el kell fordulnunk attól a 
kísértéstől, hogy részt vegyünk az ember diadalmenetében, az emberében, akit nem győzött le 
Krisztus. 

Mit kínál az efféle Krisztussal rendelkező Krisztus azoknak, akik magukévá tették „a 
Félelem boncolását” (Time magazin)? Az ember aggodalma, mutat rá a Time cikke, abból a 
tényből fakad, hogy „Isten hallgat”. „Más területek kavargók, bizonytalanok és összetettek 
voltak…”,32 de egyik sem olyan mély értelemben, mint a sajátunk. Az ember most 
egyedülinek látszik az értelmetlen világűrben, kitéve az evolúció vak erőinek, s csak 
önmagának felelős. Ahogyan Kirillov fogalmaz Dosztojevszkijnél: „Ha nincs Isten, akkor én 
vagyok az Isten”.33 A démonoktól való félelemtől megszabadulva a modern ember még 

                                                
29 Two Types of Faith, Harper Torchbook, 12. oldal 
30 Ugyanott, 20. oldal 
31 Ugyanott, 56. oldal 
32 Ugyanott, 44. oldal 
33 Ugyanott, 45. oldal 
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félelmetesebbnek találja a félelmet önmagától. Az ember az értelmetlenséggel körülvetten fél 
önmagától. Valójában minden mögött Isten eljövendő haragjától fél, amiért engedetlen volt a 
Teremtőjével. 

Ennek a modern embernek a számára a modern ökumenikus egyháznak a szintetikus 
Krisztusával nincs üzenete. Valójában a modern egyház Krisztusa maga is a világ Urangst-
jának34 kivetítése. 

Itt van hát a taposómalom, mozgalom mozgalom hátán, de a mozgalomnak még annyi 
értelme sincs, mint a ketrecben levő hörcsög futásának a mókuskerékben. Ez a mozgalom 
ugyanolyan reménytelen és haszontalan, mint Sziszifusz tevékenysége, aki csak azért 
gördítette fel a hegyre a követ, hogy az a másik oldalon leguruljon. Sőt még ennél is rosszabb: 
nem más ez, mint a halálraítélt fel-alá járkálása a cellájában, aki várja a pillanatot, amikor 
elnyeri méltó büntetését. 

Részt veszel hát az urak Urának, és királyok Királyának előrehaladó diadalmenetében? 
Leszel Krisztus édes illata Isten számára? Akkor imádkozz alázatért. Ki elegendő ezekhez a 
dolgokhoz? Imádkozz hát bátorságért. Utána pedig masírozz tovább magabiztosan Krisztus 
győzelmében. 

Hála legyen Istennek, aki mindig győztessé tesz minket Krisztusban, és nyilvánvalóvá 
teszi az Ő ismeretének illatát minden helyen! 

                                                
34 Ősi, vagy eredendő félelem az egyedülléttől. 
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Pál könyörgése lelki ítélőképességért – 2Kor3:18 
 
Ha Pál apostolt valaha is utolérte a kísértés, hogy kompromittálja az evangéliumot, 

akkor az Korinthoszban történt. A korinthosziak görögök voltak. A görögök dicsekedtek a 
múltjuk bölcseivel: Szókratésszel, Platonnal és Arisztotelésszel. Ezek a bölcsek a valóság 
alapjaitól kezdve kutatták át a világegyetemet. Egyesek közülük azt mondták, hogy az ember 
az istenek rokona, mások viszont tagadták ezt. Valamennyien bizonytalanok voltak. Általános 
agnoszticizmus uralkodott. 

Ez az agnoszticizmus hatalmas „toleranciát” hozott létre a vallási dolgokban. Végső 
soron senki sem tudhatta biztosan, mi az igazság. Az egyik ember véleménye ugyanolyan jó 
volt, mint a másiké, de semmivel sem jobb. 

Vajon nem tette volna jobban Pál, ha e körülmények között új hipotézisként kínálja az 
evangéliumot a vallásos megtapasztalás magyarázataként? Mi más módon nyert volna 
meghallgatásra ezeknél a „tudományos gondolkodású” embereknél? Vajon meghallgatták 
volna, ha az állítja, hogy ismeri az igazságot? Nem hagyták volna fanatikusként figyelmen 
kívül? Elvezetett volna bárkit a megtérésre, ha őszintén beszél a világban megjelent élő 
Istenről, és Krisztusról, az emberek Megváltójáról? 

Pál azonban nem kompromittálta az evangéliumot. Hónapokon át munkálkodott a 
korinthosziakkal. A zsidók káromolták, a görögök elfordultak tőle. Nagyon kevesen tértek 
meg. Pál, talán mégiscsak tévedsz. A te evangéliumod kibékíthetetlen ellentéteket szít az 
emberek között. Édesítsd meg kissé a keserű pirulát. Akkor majd bebocsátásra lesz. 

„Monda pedig az Úr látás által éjszaka Pálnak: Ne félj, hanem szólj és ne hallgass: Mert én 
veled vagyok és senki sem támad reád, hogy néked ártson; mert nékem sok népem van ebben a 
városban.” (Csel18:9-10) 

Felbátorodván ettől a mennyei látomástól, Pál párbajra hívta a görögök bölcsességét. 
Az első korinthusi levelében írja: „Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? 
Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcseségét? Mert minekutána az Isten 
bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy 
az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket.” (1Kor1:20-21) Elhatározta, hogy nem 
fog tudni közöttük egyébről, mint Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről 
(1Kor2:2). Nem kért helyet az Istene számára a görög Panteonban, hanem a Panteon 
megsemmisítését követelte. Az ő Istene alkotta a világot, amazok istenei emberkéz alkotta 
bálványok voltak. Ő Jézust nem Szókratésszel egyenrangú tanítóként ajánlotta, hanem 
megkövetelte, hogy hajoljanak meg a kereszt lábánál. Beszéde nagyon egyszerű volt, s ezzel 
hívta párbajra a világ bölcseit. 

S ez az összes titka? Pál abban az Istenben hitt, Akinek az arcával mindenütt 
szembesült. Abban az Istenben hitt, Akinek a kezében a királyok szíve vízfolyássá válik. Pál 
hitt Krisztusban. Abban a Krisztusban, Aki megállította őt a damaszkuszi úton, hogy 
üldözőből apostollá változtassa. Pál hitt a Szentlélekben: „És az én beszédem és az én 
prédikálásom nem emberi bölcseségnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek 
megmutatásában” (1Kor2:4). 

A Szentlélek megáldotta a szolgálatát. Van gyülekezet Korinthoszban. Vannak, akik 
hittek abban, amit a szem nem látott, fül nem hallott, és az ember szíve meg sem gondolt. 
Vannak, akik „nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy 
megismerjék azokat, a miket Isten ajándékozott nékik” (1Kor2:12). Ami lehetetlen volt az 
embereknél, az lehetségesnek bizonyult Istennél. 

De a zsidók megint káromolták, a görögök pedig nem törődtek vele, vagy kinevették. 
Mit gondolt ez a Pál önmagáról? Többet tudott, mint az összes múltbéli bölcs? Megint jön a 
kísértés a kompromisszumra. S Pál megint ellenáll a kísértésnek. Kinevetik azt az állítását, 
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mely szerint speciális ismeretekkel rendelkezik Istentől. Nem egyezik bele, hogy a saját 
mércéikre hivatkozva igazolja magát. „Elkezdjük ismét ajánlgatni magunkat?”, mikor azt 
mondjuk, hogy „Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók 
között”. Nem, keresztyén testvéreim, kérlek benneteket, ne engedjétek, hogy ezek a hamis 
tanítók félrevezessenek. Tudjátok, hogy én az igazságot mondtam. Tudjátok, hogy ti magatok 
is egykor azt gondoltátok erről az igazságról, hogy nem más, mint ostobaság és fanatizmus. Ti 
magatok világosan kijelentettétek, hogy „Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele 
vagytok, nem tentával, hanem az élő Isten Lelkével írva; nem kőtáblákra, hanem a szívnek 
hústábláira”. Pál továbbra is világosan beszél. Továbbra is párbajra hívja az emberek hamis 
feltevéseit. Tudja, hogy „érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: 
mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg”, de azt is 
tudja, hogy a szuverén Isten Szentlelke ajándékba adja azt a lelki ítélőképességet, amire 
szükségük van. Ezért mikor azt mondja a korinthosziaknak, hogy nagyon világosan beszél, 
hirtelen rátér a Lélek osztogatásának dicséretére. Az értekezés közepette, mikor a saját, mint 
Krisztus apostolának szolgálatáról beszél, hirtelen rátér a Léke osztogatásának dicsőítésére 
általánosságban. A Lélek és munkájának eme dicsőítésének az igeversünk alkotja a 
csúcspontját. Benne Pál az újszövetségi hívők lelki ítélőképességével dicsekszik. 

1. Pál ennek a lelki ítélőképességnek a természetével dicsekszik 

A. Újszövetségi kontra ószövetségi hívők 
 
A lelki ítélőképesség természete, melyről Pál beszél, legelőször is abban a tényben 

jelenik meg, hogy ez a Szentlélek felszabadító munkájának közvetlen gyümölcse. „Mi 
pedig… mindnyájan”, mondja az igevers. Ez azonnal kiemeli az ellentétet az ószövetségi 
zsidókkal. Ez az ellentét kétségtelenül létezik. Sőt, az igevers lényege. De van még egy 
közvetlenebb kapcsolata is az igeversnek a közvetlenül megelőzőkkel. Most azért látunk 
fedetlen arccal, mert a Szentlélek tett szabaddá minket. Azok, akiknek nincs meg ez a Lélek, 
még mindig a sötétségben vannak. Ők megtartják a leplet az arcukon. A Lélek lebbentette fel 
ezt a leplet azok arcáról, akik hisznek. Ez tette őket szabaddá. 

„Az itt említett szabadság”, mondja Hodge, „Isten gyermekeinek dicsőséges 
szabadsága” (Rm8:21). Ez az a szabadság, amivel Krisztus tett minket szabadokká (Gal5:1). 
Ez magában foglalja a megszabadulást a törvény, mint az üdvösség feltétele betöltésétől. 
Ezért tartalmazza a megszabadulást a törvénykező, szolgai lélektől is. Nem a szolgaság lelkét 
kaptuk ismét a félelemre, hanem a szabadság Lelkét, Aki által kiáltjuk: Abba, Atyám! 
Tartalmazza a megszabadulást a bűn uralma alól és a Sátán hatalmából (Zsid2:14). Magában 
foglalja a szabadságot a romlás rabszolgaságából nemcsak a lelket, de a teste illetően is 
(Rm8:21, 23). Ennek a szabadságnak a velejárója a szabadság a tudatlanságból, és az 
alávettetéstől mindenféle emberi tekintélynek, kivéve, ha az Krisztus tekintélyét képviseli. 

Az ószövetségi szentek nem élvezték a szabadságnak ezt a teljességét. Itt gondosan 
különbséget kell tennünk. Ők igaz hívők voltak az ószövetségi időkben, s voltak olyanok, 
akik nem mehettek be a hitetlenség miatt. Az igeversünk ellentéte elsősorban az ószövetségi 
és újszövetségi hívők között áll fenn. Az ószövetségi hívők is kaptak egy részt a 
Szentlélekből. Ha ez nem így lett volna, akkor nem lettek volna hívők. Ugyanazt a lelki 
eledelt ették, és ugyanazt a lelki italt itták, mert abból a lelki kősziklából ittak, ami követte 
őket, ez a kőszikla pedig a Krisztus volt (1Kor10:4). Ám mégis, a Szentlélek egészen 
pünkösdig nem lakozott az emberekkel a hatalmának teljességében. Akkor a fiak és a leányok 
prófétálni kezdtek, a fiatalok látomásokat láttak, az idősek pedig álmokat álmodtak. 

Pál azonban azokat is szembeállítja az újszövetségi hívőkkel, akik egyáltalában nem 
bírják a Lelket. Még Krisztus eljövetele után is voltak zsidók, akik elutasították, hogy a 
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törvény és a próféták betöltését lássák Őbenne. Korinthoszban a zsidók káromoltak. Elvileg 
tehát nem különböztek a görögöktől. Platon mélyenszántóbban beszélt, mint amennyit tudott, 
mikor a barlang-hasonlattal hozakodott elő. Az emberek foglyok, mondta. Egy barlangban 
ülnek, arccal a sötétség felé. A fejeik le vannak láncolva. Egyetlen napsugarat sem láthatnak. 
Legfeljebb a dolgok árnyképét láthatják a barlang falán. 

Ezeknek a zsidóknak és görögöknek, akik hasonlóképpen le vannak láncolva a sötét 
börtönökben, prédikálja Pál Isten hatalmát és Isten bölcsességét. Az elhívottak, zsidók és 
görögök közül egyaránt, szabaddá tétettek. Ők voltak azok, akiket most láthatott. Többé már 
nem ülnek a barlangban. Látták a napfényt. Pál nagyon örül ennek a ténynek. 

B. „… mindnyájan fedetlen arczczal…” 
 

Úgy látszik, Mózesre gondolt, amint felfelé tartott a hegyre. Jahve szavaira gondol, 
amit Mózesnek kell elmondani a népnek: „Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra 
és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; 
mert enyim az egész föld”. S az egész nép így válaszolt: „Valamit rendelt az Úr, mind 
megteszszük”. De az Úr tudta, mily kevéssé értették, amit mondtak, és milyen kemény volt 
sokak szíve közöttük. Nem engedte nekik, hogy Mózessel együtt felmenjenek a hegyre. Ezt 
mondta az Úr Mózesnek: „És vess határt a népnek köröskörűl, mondván: Vigyázzatok 
magatokra, hogy a hegyre fel ne menjetek s még a szélét se érintsétek; mindaz, a mi a hegyet 
érinti, halállal haljon meg. Ne érintse azt kéz, hanem kővel köveztessék meg, vagy nyillal 
nyilaztassék le; akár barom, akár ember, ne éljen.” (2Móz19) Miután Mózes felment a hegyre, 
parancsot kapott, hogy menjen le ismét, és figyelmeztetesse a népet: „Menj alá, intsd meg a 
népet, hogy ne törjön előre az Urat látni Menj alá, intsd meg a népet, hogy ne törjön előre az 
Urat látni”. Mózes erre ezt mondta: „Nem jöhet fel a nép a Sinai hegyre, mert te magad 
intettél minket, mondván: Vess határt a hegy körűl, és szenteld meg azt”. Az Úr azonban 
ragaszkodott hozzá, hogy Mózes menjen le, és figyelmeztesse a népet: ne tekintsenek Őrá. 

Utána következett a félelmetes mennydörgés a hegy tetején. „Az egész Sinai hegy 
pedig füstölög vala, mivelhogy leszállott arra az Úr tűzben és felmegy vala annak füstje, mint 
a kemenczének füstje; és az egész hegy nagyon reng vala”. Csoda, ha a nép remegett? Csoda, 
hogy reszkettek a félelemtől? „És mondának Mózesnek: Te beszélj velünk, és mi hallgatunk; 
de az Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne haljunk” (2Móz20:19). 

Mindezzel szemben Pál most egyenesen a hegytetőre viszi fel az embereket. Eljött a 
pünkösd. Hallatszott a sebesen zúgó szél hangja, de nem hozott magával félelmet. S ültek 
rájuk kettős tüzes nyelvek, de nem remegtek. Beteltek Szentlélekkel ezek a párthusok, és 
médek, elámiták, és Mezopotámiában lakozók. 

Mózes állandóan arra figyelmeztette a népet, hogy ne jöjjenek közel Jahvéhoz. Pál 
állandóan az Ő jelenlétébe hívogatja őket. Ezt az ellentétet tartotta Pál az elméjében. 

De Pál vajon nem félti a saját tekintélyét és a nép elé állását? Vajon a nép nem állt 
bámulattal Mózes, az Isten embere előtt, amiért egyedül ő ment fel a hegy tetejére beszélni az 
Istennel? De, ez igaz. De milyen boldogan látták volna Mózes és a próféták másként a dolgot! 
Isten igazi prófétái még az ószövetségi időkben sem örvendeztek a nép lelki tudatlanságának. 
Siratták azt. Olyanok voltak, mint a lelki óriások, akik a törpékkel teli völgyben jártak. „Ó 
bárcsak Isten egész népe próféták lennének!” – ez volt a lelki terhük. S most az egész nép 
próféták. Mózes eme imája meghallgattatott. S most Isten egész népe papok. A kárpit a 
tetejétől az aljéig meghasadt, s Isten népe beléphet Isten jelenlétébe. 

Micsoda öröm ez Isten valódi szolgájának! Vajon veszélybe került a hivataluk? Vajon 
már nincs szükség az evangélium szolgálóira? Vajon a pünkösdöt a pünkösdizmus követi? 
Vajon most a kvékerizmus, a buchmanizmus és a testimonializmus felváltják az Íge szent 
szolgálatát? A legcsekélyebb mértékben sem. Pál előfeltételezi a szolgálat állandóságát. 
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Örvendezik annak nagyobb gyümölcsözőségében a nép lelki látása miatt. Ahogyan egy nagy 
művész is örül a művészi értékelésnek a nép részéről, úgy az evangéliumnak ez a művésze, 
aki olyan gyakran mutatta be a megfeszített és feltámadott Megváltót, örül annak, hogy most 
vannak, akik ezt ténylegesen megértik. 

Vajon Pál úgy értette, hogy Korinthoszban a dolgok ténylegesen ideálisak voltak? 
Egyáltalán nem. Korinthoszban a valódi lelki megkülönböztetésnek ugyancsak híjával voltak. 
A korinthosziak még testiek voltak. Pál úgy szólt hozzájuk, mint csecsemőkhöz. Volt köztük 
viszálykodás, kételkedtek a feltámadásban, megfigyelhető volt a fegyelem hiánya, de volt túl 
szigorú fegyelem is. A dolgok nem olyanok voltak, amilyeneknek lenniük kellett volna. Az 
Úr Jézus Krisztus egyháza Pál számára mindenekelőtt a hit tárgya volt. De csak fokozatosan 
kezdték el felfogni. 

Pál tehát minden tőle telhetőt megtett, hogy a korinthosziak ahhoz méltóan éljenek, 
amivel Krisztusban rendelkeznek. Minket, az evangélium szolgálóit is arra igyekszik rávenni, 
hogy tegyünk meg mindent az emberek eljuttatása végett a lelki megkülönböztetés ama 
szintjére, amely az övék Krisztusban. A mi speciális ajándékunk az, hogy az egyház 
egészének legyünk a szolgálatára. De nem művelünk majd egyfajta finomított római 
katolicizmust a protestantizmus álruhájában. 

C. „… mindnyájan fedetlen arczczal…” 
 
Pál nemcsak annak a ténynek örül, hogy az új nap felvirradásával minden hívő lát, 

hanem annak is, ahogyan látnak. Fedetlen arccal látnak. Mi haszna lett volna, ha Mózes 
felvihette volna az egész népet a hegytetőre, ha rossz volt a látásuk? Az Úr dicsőségének 
ragyogó világossága teljesen megvakította volna őket. Pál látványos példáját adja nekünk 
annak, hogy mi történik azokkal, akik láttak valamennyit az Úr dicsőségéből, miközben nem 
voltak arra felkészülve. Látja korának zsidóit. Ők ragaszkodnak az Ószövetség olvasásához 
anélkül, hogy felismernék benne Krisztust. Balgatagok és rest szívűek annak meglátására, 
hogy Krisztusnak szenvednie kellett és harmadnapon feltámadni. Látszólag azonban mégis 
megláttak valamit ebből. Pál az Úr feltámadásának evangéliumát prédikálta nekik. S mi 
történt, mikor megtette? Káromlásban törtek ki. Belekerültek az igazság napjának fényébe, s 
pont ettől törtek ki szidalmakban. 

Vajon most nem torzítjuk el az apostol által használt figurát? Ha ezeknek a zsidóknak 
lepel volt az arcukon, vajon nem voltak megvédve a világosságtól? Ó nem. Nem voltak tőle 
védettek, noha nem láttak. A fény irritálta a szemeiket a lepel alatt. Nincsen ahhoz elegendően 
súlyos lepel, hogy megóvja az embereket az evangélium irritálásától. S Pál, olyan bátran, 
ahogyan, örvendezik annak a ténynek, hogy ő is része Isten titkos tervének. Ő Krisztus édes 
illata Isten számára. Azokban, akik üdvözülnek az élet illata az életre, és azokban, akik 
elpusztulnak, a halál illata a halálra. (2Kor2:15-16) Ő, Pál, az Úr apostola, az Újszövetség 
jártas szolgája Isten számára, Isten alatt és Istennel munkálkodott az idők beteljesedése végett. 

A legjobban azonban annak a látomásnak örül, amit a megváltottak láthattak. Ő 
felviheti a népét a hegy tetejére. Neki nem kell attól félni, hogy majd elvakítja őket a 
világosság. Mózes és a próféták egyedül látták a panorámaszerű látomásukat. Most mindenki 
láthatja. A dolgok, melyek távolinak és homályosnak tűntek, most közel kerültek, és 
világosakká váltak mindenki számára. Ezért az apostol az új nap embereit állítja szembe 
egyrészt azokkal a zsidókkal, akik egyáltalában semmit sem láttak, másrészt azokkal a 
zsidókkal, akiknek volt hatalmuk a látásra, de nem volt látcsövük, mellyel láthatták volna a 
távoli, panorámaszerű színhelyeket. 

De vajon Pál nem fél attól, hogy veszélybe kerül a hivatala és a befolyása? Vajon nem 
lesz inkább magányos hegymászó, aki így azt látta, amit senki más nem látott, s ezért 
dicsekedhet a látomásokkal és kijelentésekkel? Nem, dehogy. Ő mindenkit magával visz, 
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hogy ők is megláthassák mindazt, amit ő látott. Marad a számára éppen elegendő. Krisztus 
szolgájaként a számukra rá fog mutatni a látvány szépségére. „Ilyen reménységgel tehát 
nagyon nyíltan beszélünk, nem úgy, mint Mózes, aki leplet tett az arcára, hogy Izrael 
gyermekei rendületlenül annak a végére nézzenek, ami el fog múlni”. Mózes azért borított 
leplet az arcára, mivel lepel volt azoknak az arcán, vagy a szívén is, akikhez beszélt. Az 
Ószövetség szolgájaként nem beszélhetett nyíltan. Nem hirdethette nekik Isten teljes 
tanácsvégzését. Az csak még jobban összezavarta volna őket. Az objektív megváltás 
ragyogását el kellett homályosítani azok gyenge látása, lelki tompasága folytán, akikhez 
elérkezett. Pál azonban nyíltan és teljességgel beszél, s nem kell félnie attól, hogy ez a beszéd 
hiábavaló. Tejjel táplálta őket, de táplálni fogja majd szilárd eledellel is. 

Nem azt jelenti ez, hogy néha megteheti ezt, majd ismét nem teheti meg. Ő nem a 
nagy lelki csúcsok elérésének pillanatairól beszél, amit a ködös völgybe történő 
leereszkedésnek kell követnie. A leplet, utal rá ezzel a kifejezésformával, nem csak felemelték 
úgy, hogy bármelyik pillanatban ismét lehullhasson. A leplet teljesen és véglegesen 
eltávolították. Ha egy távoli hegycsúcshoz közeledsz fokozatosan, a látvány időről időre 
elhomályosodhat. Vannak dombok, és alacsonyabb hegyek, melyek elzárják a kilátást a 
legnagyobb hegyre, amely felé mászol. Pál azonban úgy gondolkodik az egész csoportról, 
mint akik már felértek a hegytetőre, s közülük mindenkinek van távcsöve. Látnak, mégpedig 
állandóan látnak. 

Nem, ne mondd azt nekem, hogy ez nem igaz a páli gondolkodásra és a keresztyén 
életre. Pál nem tanít perfekcionizmust. Mégis, miután szentek vagyunk Krisztusban, miután 
bűntelenek vagyunk Krisztusban, úgy látunk is állandóan Krisztusban. Jézus Krisztus egyháza 
a hit tárgya. De a hit tárgya fokozatosan valósul meg. Pál munkái ezért nem hiábavalók az 
Úrban. Nem hiábavalók? Nem, a legbőségesebben gyümölcsözőek! Beszélhet hozzájuk nem 
mint testi, hanem mint lelki emberekhez. 

Ez az újszövetségi hívők lelki ítélőképességének a természete. A Lélek hatalmán 
keresztül Jézus Krisztus gyülekezetét, fiatalokat és időseket a hit távcsövével felszerelve az 
Úr szolgája arra vezeti, hogy szüntelenül lássák az Isten dicsőségét. 

2. Pál dicsekszik a lelki ítélőképesség tárgyával 
 
Mi az, amit látnak? Látnak egy dicsőséges látomást. Vajon Pál örvendezne ennyire a 

ténynek, hogy mindenki láthat, mégpedig állandóan láthat, ha semmi nagy dolog nem 
látszana? De mi a látomás, amit látnak? Az Úr dicsősége. 

Itt is egy ellentéttel van dolgunk. S itt is egy kettős ellentéttel van dolgunk. Azzal 
szemben, amit az újszövetségi hívők látnak, Pál azokra gondol, akik egyáltalában semmit sem 
látnak, valamint azokra, akik valamit ugyan látnak, de nem annyit, amennyit ő maga lát. 

Gondol azokra, akik egyáltalában semmit sem látnak. Gondol azokra, akik e világ 
lelkével bírnak, valamint arra, amit látnak. De mit látnak? Csakis azt, amit a világ bölcsessége 
képes meglátni. A világ a maga bölcsességével nem ismerte Istent. Ők „az örökkévaló 
Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú 
állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával” (Rm1:23). Ezért feszítették meg a 
dicsőség Urát. Nem értették meg a szenvedéseit, sem az utána következő dicsőséget. Nem 
ismerték meg azt a bölcsességet, ami el volt rejtve, amit öröktől fogva elrendelt az Isten a mi 
dicsőségünkre (2Kor2:7). 

Mit tett sok korinthoszi, mikor Pál beszélt nekik Krisztusról, mint az első zsengéjéről 
azoknak, akik elaludtak? Mit tettek, mikor Pál elmondta nekik, hogy Krisztus, Akit 
megfeszítettek, addig kell uralkodnia, amíg minden ellenségét a lábai alá vetik, az utolsó 
ellenséggel egyetemben, ami a halál. Csúfolódtak és gúnyolódtak. Nem láttak empirikus 
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bizonyítékot a test feltámadására. Nem akartak túl dogmatikusak lenni az emberi tapasztalatot 
meghaladó dolgok tekintetében. 

Mennyire más Mózes és a próféták esete! Mózes Teremtőként ismerte az Istent. Úgy 
ismerte Istent, mint olyasvalakit, Aki mindent a saját akarata szerint cselekszik. Tudta, hogy 
az ember vétkezett Isten ellen, s ki lett űzve a dicsőség helyéről, azaz a Paradicsomból. Úgy 
ismerte a szent Istent, ahogyan elmondta a parancsolatait, abszolút engedelmességet követelve 
az embertől. Látta Isten, Jahve félelmetes fenségét a Sinai hegyen. Ismerte Isten ígéreteit, 
melyeket a választott népnek adott, a dicsőséges jövő ígéretét. Távolról látta az Ő látomását, 
hogy hozzá hasonló prófétának kell eljönnie, Akiben az ígéretek beteljesednek. 

A görög bölcsekkel összehasonlítva Mózes dicsőséges látomást látott. A görögök és 
minden bűnös ember nem láthattak mást, csak sötétséget. Nem láthatták a dicsőséges jövőt. 
Nem ismerték az Istent, Aki mindent felügyel. Nem ismertek prófétát, aki mindenről 
beszélhetett volna, nem ismertek papot, aki bűnáldozatot mutathatott be, és nem ismertek 
királyt, Aki majd legyőzi a gonoszt. 

Így tehát hát Mózessel együtt áll a „világból” valókkal szemben. Ő azonban, és 
minden újszövetségi hívő sokkal messzebbre látnak, mint Mózes. Mennyire vágytak az igazi 
ószövetségi hívők látni azt a jövőbeli napot! A haláluk után azonban mégis a dicsőségbe 
léptek be. Ez a dicsőség azonban megelőlegezett volt. Mózes, aki látta, amit látott a Sinai 
hegyen, visszajött egy másik hegyre, nevezetesen az átváltozás hegyére. Ő és Illés beszéltek 
Krisztussal az Ő jeruzsálemi haláláról. „Ne most lépj be a dicsőség földjére”, mondhatni ezt 
mondták Jézusnak. „Ne most lépj be a dicsőség földjére, nehogy minket kivessenek a 
dicsőségből”. Mi azért vagyunk a dicsőségben, mert Neked kell majd azért szenvedned. Menj 
végünk, könyörgünk, menj végig a Via Dolorosán a kereszthez, 

Ezután Jézus arccal szilárdan Jeruzsálem felé fordul, ahol szenvednie kell. Igen, még a 
megaláztatásában is dicsőséges volt. A tanítványai szemlélték a dicsőségét, az Atya 
egyszülöttjének dicsőségé, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Pál azonban itt arra a 
dicsőségre gondol, aminek majd következnie kell, a szenvedést követő dicsőségre. „Avagy 
nem ezeket kellett-é szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe?” (Lk24:26). 
Ő, Aki ezt mondta: „Pedig én nem keresem az én dicsőségemet” (Jn8:50), felemeltetett a 
dicsőségbe az által, Akinek a dicsőségét kereste. Krisztus az Atya dicsőségén át támaszttatott 
fel a halálból (Rm6:4). Oly név adatott Neki, mely minden név fölött áll. Neki adatott a Föld 
minden királysága, amit a Sátán is kínált Neki, ha elutasítja a szenvedést. 

„Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd 
menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős 
hadakozó Úr.” (Zsolt24:7-8) Kicsoda a dicsőség Királya? Az, Aki Isten Fiának bizonyult 
hatalommal, a szentség Lelke szerint, a feltámadással a halottak közül, azaz a mi Urunk Jézus 
Krisztus. 

Ez a Krisztus, a feltámadt, felemeltetett és az Atya jobbára ült, Akit az apostol látott. 
Ő volt az, Akit örvendezve látott, hívő társaival együtt. Együtt látják Őt, s állandóan látják Őt 
mindannyian. Együtt világosan látják Őt. Tükör által látják Őt. De nem arról beszél Pál, hogy 
tükör által homályosan látunk? El kell ismerni, igen. De az 1Kor13 ama fejezetében 
összehasonlítja azt, amit most látunk azzal, ami majd később fogunk látni. Most már Isten fiai 
vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, mivé leszünk. A szövegünkben azonban Pál azt veti 
össze, amit mi most látunk azzal, amit az ószövetségi hívők láttak. A tükör itt az átlátszóság 
jelképeként használatos. 

A tükör kétségtelenül az evangélium, melyről Pál oly világosan beszélt. A 
Szentírásban most benne foglalt evangélium az a tükör, melyben szemlélhetjük az Úr 
dicsőségét. Ebben a tükörben mindent láthatunk. Ez elkerülhetetlenül, vagy abszolúte 
szükséges. Ebben a tükörben látjuk az Úr dicsőségének eredeti és egyetlen képét: a Szentírás 
elegendő és hiteles. A feltámadott Krisztus az a Szentírásban, Akit látunk.  
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Mennyire örül az apostol az Úr dicsősége látványának! Mekkora örömmel mutat meg 
egyre többet és többet az Úr ama dicsőségéből! Az Úr ama dicsősége kimeríthetetlen. Hol ide, 
hol amoda fordítja hát a tükröt, mert azt akarja, hogy lássák annak a dicsőségnek minden 
összetevőjét. Mikor a szemük kívánsága miatt jobbra, vagy balra fordulnak, felszólítja őket, 
hogy tekintsenek az Úr dicsőségére. Mikor a testi gyengeség miatt elcsüggednek, akkor arra 
ösztökéli őket, hogy nézzenek az Úr dicsőségére. Mennyire könyörög azoknak, akik 
megrongálják a tükröt és elhomályosítják Isten népének látását! Kéri őket, hogy ne vigyék 
vissza az embereket Platon barlangjának sötétségébe. Kéri őket, hogy engedjék a Krisztus 
által megszabadítottakat valóban szabadoknak lenni, hogy megláthassák: képesek meglátni az 
Úr dicsőségét. Ha azonban eltakarják, vagy elhomályosítják az Úr dicsőségének látványát, 
akkor szembeszegül velük. Isten népének, határozta el Pál, látnia kell az Úr dicsőségét. 

3. Pál dicsekszik a változással, amit ez a lelki ítélőképesség munkált ki 
 
Mikor pedig látják az Úr dicsőségét, akkor megváltoznak. Itt valami csodálatos dolgot 

látunk. Pál lefesti a megdicsőült Úr portréját. Minthogy ő és az összes újszövetségi hívő nézik 
ezt a lefestett portrét, ahogyan látják a tükörben, valami történik. Életteli portré ez, amit 
látnak. Sőt, életadó ez a portré, amit látnak. Újra és újra megnézik. Állandóan nézik. Majd 
hirtelen önmagukra is néznek. Mintegy visszatükröződésként látják magukat. Micsoda ellentét 
van köztük és ama kép között! Milyen csúfak, milyen rútak! 

De megnézték a portrét. Látták a dicsőség Urát a szenvedéseiben. Látták, hogy ami 
Vele történt az bizonyos értelemben velük is megtörtént. Látták, hogy Ő eleget tett a törvény 
követelményeinek a számukra. Ezért nincs többé kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus 
Jézusban vannak. Így a kárhoztatás szolgálata a Lélek szolgálatává változott. Az ószövetségi 
szentek nem látták ezt világosan. Nem láttál világosan a végét annak, aminek el kellett 
töröltetnie, s nem látták világosan, hogy a bikák, a bakok, és a tulkok vére csak a Megígért 
vérére mutattak előre. A legjobb esetben is sok erőfeszítést fecséreltek kétségek közepette, 
hogy a jócselekedeteik talán mégsem a törvény kielégítését jelentették az üdvösség 
feltételeként. Megszabadulván ettől az elbágyasztó kétkedéstől, az újszövetségi hívők képesek 
szilárdan előrehaladni a megszentelődés útján. Ők szilárd talajon járnak. Ők látták a számukra 
úgy lefestett Krisztust, mint Aki feltámadt a halálból. Tudják, hogy Vele együtt ők is 
feltámadtak az élet új mivoltára. Micsoda hitbéli bizonyosság, meggyőződés az övék! A Lélek 
az ő lelkükkel együtt tesz bizonyságot arról, hogy ők Isten gyermekei. Tudják, hogy lépésről 
lépésre Krisztussal mennek előre az Ő dicsőségébe. 

„Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét” (Gal5:5). „Lélek szerint 
járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek” (Gal5:16). S a Lélek gyümölcse a 
„szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség” 
(Gal5:22). „Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, megállnak, 
és ne kötik meg ismét magatokat szolgaságnak igájával” (Gal5:1). „Levetkezik ama régi élet 
szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt. Megújulnak 
pedig az elméiknek lelke szerint, és felöltözik amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett 
igazságban és valóságos szentségben” (Ef4:22, skv.). Felöltözik az új embert, aki megújult a 
Teremtője képmásának ismeretében. 

Végül befogadtatnak a dicsőségbe. A Lélek által most már értik azt a rejtett 
bölcsességet, amit Isten a világ teremtése előtt rendelt el a mi dicsőségünkre (1Kor2:7). Nem 
félnek a megpróbáltatástól és a gonoszságtól. „Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk 
igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk; Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a 
láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók” (2Kor4:17-
18). Ők Isten örökösei és Jézus Krisztus örököstársai, s ha Vele együtt kell szenvedniük, Vele 
együtt fognak megdicsőülni is. Még a haláltól sem félnek. Krisztus a számukra az első 
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zsengéje annak az álomnak. Krisztus legyőzte az utolsó ellenséget is, ami a halál. „Halál! hol 
a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?” A halál fullánkja a bűn, de a bűnért megfizetett a 
dicsőség Ura. A bűn ereje a törvény, de ha a Lélek vezet benneteket, nem vagytok a törvény 
alatt (Gal5:18). Ezért mondjátok: „De hála az Istennek, a ki a diadalmat adja nékünk a mi 
Urunk Jézus Krisztus által”. A győzelem eme érzésével szilárdak, rendíthetetlenek, mindig 
bővelkednek az Úr munkájában tudván, hogy a munkájuk nem hiábavaló az Úrban. 

Mindez, teszi hozzá az apostol, pont az, amit várnál az Úrtól: a Lélek. A megdicsőült 
Úr, érdemelte ki a népe számára, s a Lélek zálogát adta a népének, mikor hazament a 
dicsőségbe, hogy helyet készítsen a számukra. Az Ő munkája most azonos a Lélek 
munkájával. Így az Úr, Akit keresnek a Lélek is, Aki bennük munkálkodik. Ő veszi a Lélek 
dolgait és adja nekünk. 

Csoda-e hát, ha az apostol örül azok eme változásának, akik a megdicsőült Krisztusra 
tekintenek? Ahogyan a galaták, úgy a korinthosziak esetében is. Pál joggal mondhatja: 
„Gyermekeim! kiket ismét fájdalommal szűlök, míglen kiábrázolódik bennetek Krisztus” 
(Gal4:19). Tudja, hogy Krisztus elkezdett kiformálódni bennük. 

Igaz, hogy ez mindenekelőtt a hit tárgya. Hitben járunk, nem látásban. A változás 
azonban mégis valóságos. Azok, aki hisznek, megláthatják önmagukban. A változás tűnhet 
lassúnak. Ez nem csüggeszti majd el őket. S Pált sem csüggeszti el. Tejjel táplálta őket, de 
majd hússal is táplálja. Bátran próbálja majd előhozni belőlük, amijük van Krisztusban. 
Tudja, hogy a könyörgései hozzájuk nem lesznek hiábavalók. Mikor a Lélek egységéért 
könyörög, felismerik az örökségüket és félreteszik a pártoskodást. Mikor kételkednek a 
feltámadás tényében, örömteli hittel fognak válaszolni. Valamennyien látnak, fedetlen arccal 
látnak állandóan és világosan: Pál beszédének nagy egyszerűsége bőséges gyümölcsöt fog 
teremni. 

S ha így néztek az Úr dicsőségére, akkor képesek lehetnek akár visszatükrözni is ezt a 
dicsőséget az emberek között. Úgy ragyogtatják majd a világosságukat az emberek előtt, hogy 
mások majd látják a jócselekedeteiket és dicsőítik a mennyei Atyjukat. A többiek még mindig 
Platon barlangjában vannak. A fejeik le vannak láncolva a sötétségben. Nem látnak 
dicsőséget, ezért nem is fejlődnek. Amint nézik az árnyékokat, azokat tekintik a valóságnak, 
ezért azt is hiszik, hogy fejlődnek. Tennysonnal együtt akár még dicsőíthetik is, amit a napi 
fejlődésüknek neveznek: 

 
Nem vágyik az áldás szigeteire, sem az igazak csendes helyeire, 
Nyugodni egy aranybarlangban, vagy sütkérezni a nyári ég alatt. 
Add meg neki a fizetséget, amiért fejlődik, és nem hal meg. 
 
Ó jaj, mennek majd előre örökösen az Istennel való szembeszegülés hiábavaló 

taposómalmában. „A kikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a 
Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát, a ki az Isten képe” (2Kor4:4). 

Istennek azonban tetszett egyeseknek megadni azt a világosságot, amit most 
eltaszítanak maguktól. Ő pedig arra a célra fogja használni az evangélium világosságát, hogy 
terjessze azok által, akik elváltoznak dicsőségről dicsőségre, a Krisztus képmására. 

Barátaim, az emberek körülöttetek még mindig Platon barlangjának sötétségében 
vannak. Mikor azonban engeditek, a világosságot, Krisztus dicsőséges evangéliumának 
világosságát tájuk ragyogni, akkor elfordulnak tőletek. Nem képesek elhordozni azt a 
világosságot. Az ékesszólásodra, a vonzó személyiségdere fogsz támaszkodni, hogy 
megláttasd azt velük? Leplet borítasz majd az arcodra, hogy hozzáilleszd az üzenetedet azok 
lelki vakságához, akiknek szolgálsz? Mersz világosan szólni azokhoz, akik világosság nélkül 
valók, akik az ellenkező oldalon állnak? 
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Az ékesszólás és a pátosz önmagukban nem fogják meglágyítani egy uzsorás szívét, s 
nem lesznek indok és érv önmagukban, melyek látni késztetik Platont. Az emberek gyakorta 
próbálnak meg bölcsebbek lenni Istennél. A szolgálók azt szeretnék, ha az emberek 
meglátnák az evangélium teljes világosságát. De megvannak a saját módszereik, melyekkel 
dolgoznak. Először eljuttatják az emberekhez az evangélium egyik részét, majd a másik 
részét. Remélik, hogy vonzóvá teszik az evangéliumot egy kis cukormázzal. Azok, akik 
kívülállók, azoknak, vonzó, az emberek számára megfontolandó hipotézisként kínálják az 
evangéliumot. A belsők számára pedig letompítják Krisztus teljes követeléseit. 

Pál már túl volt ezen az állapoton, mikor először prédikált Korinthoszban. Ha még 
mindig kételkedsz abban, hogy vajon mindig és mindenütt nem más, mint Isten teljes 
tanácsvégzését prédikáld-e, akkor még csak nem is láttad azt, amit Pál biztosra vesz az 
említett igeszakaszban. Tudja, hogy nem képes és nem is fog mást tenni, mint világosan 
prédikálni Isten teljes tanácsvégzését. Ez teljesen eldöntött dolog a részéről. Most azonban az 
eredményeket látva örvendezik, mikor visszatekint erre az elhatározásra. Kezdetben félt. 
Remegett, mikor először prédikált a korinthosziaknak. Megkísértetett, hogy engedjen a 
prédikálásának mind a módja, mind a tartalma tekintetében. De nem engedett. Bízott Istenben. 
Most pedig Isten megáldotta az erőfeszítéseit. Ő maga is átváltozott a káromlóból azzá, aki 
megdicsőült az Úrban, s látott másokat is hasonlóképpen megváltozni. Világosan beszélt, 
ezért láttak az emberek. 

Hirdessük manapság világosan az evangéliumot. 



 80 

Krisztus végső ünneplése (a) a Sátán felett, (b) a bűn felett, 
(c) a halál felett – Jel4:1-1135 

 
Jánost, az utolsó apostolt magányos száműzetésre ítélték Pathmosz szigetére. Ott 

végleg el volt vágva a gyülekezetektől, melyeknek oly buzgón igyekezett szolgálni. 
Hirtelen azonban, Lélekben léve az Úr napján, egy ajtó nyílt meg neki a mennyben, s 

ott ült Jézus teljes dicsőségben a trónján. 
De valóban Jézus volt? Ő volt az, Akivel, a tizenkettő egyikeként beszélgetett, és járta 

Palesztina poros útjait? Lehetett az, akiről Ézsaiás próféta mondta: „Az ábrázata 
mindenkiénél, az alakja minden emberénél torzabb volt…”? Ő volt az, aki agóniájában így 
kiáltott a kereszten: „Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet?” 

Nézz Rá! A trónon ül. Huszonnégy vén veszi körül, hosszú fehér ruhában, koronákkal 
a fejükön. Egy nagyobb körben négy élőlény. S figyelj – ez a négy élőlény, az egyik, mint egy 
oroszlán, a másik, mint egy borjú, a harmadik, mint egy sas, a negyedik, mint egy ember, 
énekelnek. Lehetséges ez? Ezt éneklik: „Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, a ki 
vala és a ki van és a ki eljövendő” Mit tudnak ezek a teremtmények a szentségről? S miért 
adnak „dicsőséget, tisztességet és hálát annak, Aki a trónon ül”? De figyeljünk csak: a 
huszonnégy vén csatlakozik hozzájuk. Nekem úgy tűnik, átveszik a szót. Figyeljünk: „Méltó 
vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert te teremtettél mindent, és a te 
akaratodért vannak és teremttettek” (Jel4:11). 

Egy nap János visszaemlékszik arra, hogy Jézus azt mondta, látta leesni a Sátánt az 
égből. Vajon most Jézus a végső győztesként mutatkozik meg a Sátán felett, akinek a 
királyságát, mint hallottuk, megsemmisíteni jött? Vajon ez a huszonnégy vén az Ő népe, 
akiknek a bűnei elmosattak az Ő vérében? Vajon ők az övéi, akikért imádkozott az Atyához, 
hogy őrizze meg őket a gonosztól, és azért vitettek az Ő jelenlétébe, hogy ott lehessenek, ahol 
Ő van? S vajon ez a négy élőlény, és az énekük jelenti „minden dolog megújítását” Általa, 
Aki mindent teremtett? Ez a visszanyert Paradicsom? 

Jézus Krisztus gyülekezeteként Jánoshoz hasonlóan nézzünk be mi is az előtte 
megnyílt ajtón át a mennybe, hogy meglássunk valamit abból, amit látott, és meghalljunk 
valamit abból, amit hallott. János egy nagy ünneplés három részét látta és hallotta: Krisztus 
ünneplését a győzelme miatt a Sátán felett, a bűn felett és a halál felett. Nézzük meg mi is ezt 
a három részt. 

1. Krisztus Sátán feletti győzelmének ünneplése 
 
Az első dolog, amit észreveszünk, amint benézünk az ajtón az a tény, hogy semmiféle 

bizonyítéka sincs a Sátán munkájának az elénk táruló egész dicsőséges színen. A történelem 
teljes menetében a Sátán mindvégig próbálta megsemmisíteni Krisztust és az Ő népét. A 
támadásai mindenekelőtt Magára Krisztusra irányultak, s majd csak ezt követően támadta az 
Ő népét. Jézus nyilvános szolgálatának legelején a Sátán nagyon magas, valójában a 
legmagasabb pozíciót kínálta Neki a királyságában, mondhatni a külügyminiszterit. Így 
gondolta az emberek megtévesztője becsapni Őt, Aki az út, az igazság és az élet. 

„Távozz tőlem Sátán!”, mondta Jézus. „Én vagyok a jogos Király, te pedig a nagy 
bitorló. Én azért jöttem, hogy megsemmisítsem a királyságodat, s felépítsem annak romjain a 
magamét. Kiűzlek téged a népem szívéből. Elhordozom a népem büntetését, mely azért sújtja 

                                                
35 A Golgota Ortodox Presbiteriánus Gyülekezetben 1974. május 19-én elhangzott prédikáció 
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őket, amiért veled kötöttek szövetséget, utána ismét engem fognak tartani Uruknak és 
Királyuknak. Meg fogom újítani az egész Földet, amit te romba döntöttél.” 

A. Démoni megszállottság 
 
Amint most látta a megdicsőült Krisztust a trónján ülni, Jánosnak eszébe jutott, milyen 

sokszor űzött ki ördögöket a sötétségben élő emberek szívéből. Eszébe jutott Mária, akiből 
Jézus hét ördögöt űzött ki. Visszaemlékezett a két megszállottra a gadarénusok földjén. Egy 
egész disznónyájra volt szükség ahhoz, hogy helyet adjanak az összes démonnak, aki ennek a 
két embernek a szívében lakoztak. János emlékezett rá, miképpen könyörögtek ezek a 
démonok, hogy Jézus ne küldje őket az örök száműzetésük helyére (Mt8:28-32). Tudták, hogy 
a mesterüket, magát a Sátánt Jézus, a Krisztus már legyőzte. Tudták, hogy Jézus 
megsemmisíteni jött a Sátán királyságát, és meg is fogja semmisíteni azt. Tudták, hogy Izrael 
történetének egész menete, de a világtörténelem egész menete is Krisztus eljövetelének 
diadalmenete volt. 

Meg kell hagyni, az ószövetségi korban gyakran tűnt úgy, mintha a Sátán masírozna a 
történelmen keresztül a királyok királyaként, és az urak uraként. Mikor Káin meggyilkolta 
Ábelt, a Sátán azt hitte, legyőzte az asszony magvát, de a valóságban nem így volt. Isten 
másik fiút adott Évának, Séthet, akitől Énókh született, aki Istennel járt. Mikor Lámekh a kard 
énekét énekelte két feleségének, Hádának és Czillának, a Sátán megint győztesnek képzelte 
magát. Vajon nem győzte-e le a Föld hatalmait az ember javára, és az emberen át tehát a 
Sátán dicsőségére, Isten dicsősége helyett? Mikor Séth minden leszármazottja csatlakozott 
Káinhoz az igazságtalanság gyakorlásában, a Sátán biztos volt benne, hogy ő a győztes. De 
megint elszámította magát. Krisztus azon a Noén át győzte le őket, aki kegyelmet talált Isten 
előtt, aki Énókhhoz hasonlóan Istennel járt, s aki az igazság hirdetőjévé és gyakorlójává vált. 
Ebbéli minőségében építette fel a bárkát a családja védelmére és a Sátán vereségére. A 
természet erői, a vizek alulról egyesültek a vizekkel felülről, felemelték a bárkát, és megóvták 
azokat, akik megtartották Isten Ádámon keresztül velük kötött szövetségét, de 
megsemmisítették azokat, akik elutasították Isten kegyelmének elfogadását, amit Isten Noé 
türelmes prédikálásán keresztül kínált fel nekik. 

A Sátán ismét győztesnek képzelte magát Krisztus felett, mikor az özönvíz után Noé 
leszármazottai tornyot próbáltak építeni, mely majd eléri a mennyet, s az ember közös 
imádatában tartotta együtt őket Lámekh szellemében. Krisztus azonban ismét legyőzte a 
Sátánt a bálványimádás nyelvének összezavarásával, majd Ábrahám kihozatalával a kaldeus 
Ur városából az ígéret földjére. Majd megint győztesnek gondolta magát a Sátán, amikor a 
szolgája, a fáraó csapdába ejtette Isten népét a Vörös-tengernél. Mózes azonban, Krisztus 
szolgája, vette „Isten pálcáját”, és kettéválasztotta a vizeket, így azok megnyíltak és Izrael 
„száraz lábbal” mehetett át. 

A Sátán győztesnek képzelte magát, mikor a szolgái, az amálekiták, akik teljesen ki 
voltak képezve a pusztai harcra, megtizedelték Izrael erőit, akik úton voltak az ígéret földje 
felé. De nem volt az. Áron, Isten papja, és Józsué, a Nun fia, akinek elég hite volt a Nap 
megállítására, támogatták Mózest, az ószövetségi közbenjárót Isten és az Ő népe között, 
mikor az szüntelen imában emelte fel a kezeit Jahvéhoz, az Istenhez, Akire tartoztak a földi 
pajzsok. 

A Sátán győztesnek képzelte magát, mikor a szövetség angyalának, az Úr angyalának 
minden beburkoló kegyelme ellenére a feltételezett szövetség-megtartók arra kényszerítették 
Áront, hogy öntsön aranyborjút. De nem volt az. Lejőve a Sinai hegyről Isten törvényének két 
kőtáblájával a kezében Mózes megőrölte az aranyborjút, majd a porát a vízbe szórta és azt 
megitatta a néppel a bűn bizonyítékaként. A Sátán rabszolgáinak minden ellenkezése ellenére, 
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sőt az ő közreműködésükkel, Isten szövetségi népének megannyi veresége és 
kompromisszuma ellenére is továbbvezette Krisztus az Ő népét az ígéret földje felé. 

B. A Sátán döntő veresége a keresztnél 
 
Nem részletezhetjük tovább Izrael seregei Fejedelmének győztes masírozását. Biztos, 

hogy a Sátán ismét győztesnek képzelte magát, mikor „Heródes és Ponczius Pilátus a 
pogányokkal és Izráel népével” összefogtak közös gyűlölettel Ellene, hogy eltöröljék a Föld 
színéről a kegyetlen kereszthalállal. 

A Sátán azonban egyáltalán nem volt győztes még akkor sem. Valójában itt, a 
keresztnél következett be a végső és döntő veresége. A Föld összes királyai, s az emberek 
összes fejedelemi összefoghatnak az Úr és az Ő felkentje ellen, de nem tehetnek mást, csak 
„amit Isten elvégzett tanácsa és rendelése” mondott ki, hogy meg kell lennie. A Sátán minden 
szolgája az összes kétségbeesett csatában, amiket megvívtak az ő vezetése alatt, végső soron 
nem értek el mást, csak a saját vereségüket, s azon keresztül Krisztus győzelmét. 

A Sátán nem Istennel egyenrangú erő úgy, mint Faust Mefisztója. A Sátán mindig is 
szolgája volt Krisztusnak, még ha nem is akarattal. Krisztus még a gyalázatának csúcsán is, 
Pilátus előtt, Királynak mondta magát, és a Sátán tudta, hogy a saját, Krisztus keresztre 
feszítésére irányuló erőfeszítésén keresztül lett legyőzve. Az emberek megtévesztője 
elsősorban önmagát csapta be. 

Ha a Sátán a maga útját járhatta volna, soha nem vált volna láthatóvá a János által 
látott kép. Ha a Sátán a maga útját járhatta volna, Jézus el sem kezdhette volna a bűnös 
megtisztítását a bűnétől, s még kevésbé fejezhette volna azt be. 

Nézzünk be ismét Jánossal együtt a mennyben megnyílt ajtón. Figyeljük a huszonnégy 
vént, amint leteszik a koronáikat a trónon ülő elé. Figyeljük a négy élőlény, amint ezt éneklik: 
„Szent, szent a mindenható Úristen”. „Nézd meg, Sátán, nézd meg”, vess egy utolsó pillantást 
rá, mielőtt végleg kiűznek az Ő jelenlétéből. Nézd meg a trónon ülőt, aki „hasonló a jáspis és 
sárdius kőhöz; és a királyiszék körül szivárvány vala, látszatra smaragdhoz hasonló”. 

Emlékezz Sátán arra az időre, mikor a legfőbb helyet kínáltad neki a kabinetedben. 
Minden erőfeszítéseddel csak az Ő dicsőségét növelted. A trónon ülő többé nem kegyeskedik 
veled beszélni. Beszélt hozzád a Földön. Megmondta, hogy meg fogja semmisíteni a 
királyságodat, s mikor a kereszten azt mondta, hogy „Elvégeztetett”, az alatt azt értette: 
leszámolt veled és minden munkáddal. Most takarodj Sátán, takarodj arra a helyre, „ami 
neked készíttetett a világ teremtését megelőzően”. 

2. Krisztus bűn feletti győzelmének ünneplése 
 
De ha Krisztus azt mondja nekünk, hogy az ördög munkáit jött megsemmisíteni, akkor 

azt is mondja, hogy megszabadítani jött a népét a bűneiktől. Krisztus most a végső győzelmét 
ünnepli a bűn felett ugyanúgy, mint a Sátán felett. Egy angyal mondta az anyjának, Máriának, 
hogy Jézus ezért jön majd a világba. A mennyei, főpapi imájában Megváltónk ezt mondta az 
Atyának: „Én dicsőítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát, a melyet reám bíztál, hogy 
végezzem azt” (Jn17:4). Életét adta váltságul a népéért. Pál mindezt azzal foglalja össze, hogy 
kimondja: noha Krisztus bűnt nem ismert, mégis bűnné lett értünk, hogy mi Isten igazsága 
lehessünk Őbenne. S Péter elmondja nekünk, hogy az Ő nagy kegyelme által születtünk újjá 
élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által (1Pt1:3). Az efféle 
szavak alapján mondja a Westminsteri Kiskáté, hogy „Krisztus, mint a mi Megváltónk, a 
prófétai, főpapi és királyi tisztségeket tölti be, mind a megaláztatás, mind a felmagasztaltatás 
állapotában”. Továbbá: „Krisztus a prófétai tisztségét úgy tölti be, hogy Igéje és Lelke által 
felfedi előttünk Isten akaratát üdvösségünkre nézve. Krisztus a főpapi tisztségét úgy tölti be, 
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hogy egyszer feláldozta önmagát az isteni igazságszolgáltatás kielégítésére, hogy megbékítsen 
minket Istennel; és úgy, hogy állandóan közbenjár értünk.” 

Végül, „Krisztus a királyi tisztségét úgy tölti be, hogy uralma alá von minket, vezet és 
védelmez bennünket, valamint visszatartja és legyőzi az ő és a mi ellenségeinket.”36 

S miképpen válunk részeseivé a Krisztus által megvásárolt megváltásnak? „Úgy 
részesülünk a megváltásban, melyet Krisztus szerzett meg nekünk, hogy Szentlelke 
hatékonyan alkalmazza azt ránk.” És „a Lélek úgy alkalmazza ránk, hogy hitet munkál 
bennünk és hatékony elhívásunkban egyesít bennünket Krisztussal.”37 Amit a Káté itt elmond 
Krisztus minket a bűntől megmentő munkájával kapcsolatosan, az a Szentírás egész tanításán 
alapszik. Figyeljünk csak Jézusra: „Mert ama beszédeket, a melyeket nékem adtál, ő nékik 
adtam; és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te 
küldtél engem” (Jn17:8). 

A. A hit hősei 
 
Nos, tudsz-e bárkikről, akik így hitték, hogy Jézus az Atyától jött, hogy kimentse őket 

a bűneikből? Igen, tudsz. Ismersz sokakat az ószövetségi időkből, akik ugyanabban a 
Megváltóban hittek, Akiben most Te is hiszel. Nézd meg velem együtt azoknak a híres-neves 
embereknek a csoportját, akiket a Zsidókhoz írott levél 11. fejezete említ. 

Ott volt Ábel, aki becsesebb áldozatot kínált, mint Káin, mellyel bizonyságot nyert, 
hogy igaz, így „még a holta után is beszélt”. Másodszor ott volt Énókh, aki Istennel járt, és 
kedves volt Istennek, márpedig hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. 

Harmadszor ott volt Noé, aki házanépe megtartására bárkát készített, a mely által 
kárhoztatta a világot és a hitből való igazságnak örökösévé lett. 

Negyedszer ott volt Ábrahám, akit a hite engedelmességének erénye, a hite türelmének 
erénye, és a hite reménységének erénye folytán neveznek minden hívő atyjának. 

S Ábrahámmal együtt ott volt Sára, aki „hűnek tartotta azt, a ki az ígéretet tette”. 
Ezek mind, azt olvassuk, hitben haltak meg, nem nyervén el az ígéreteket, csak 

messziről látván azokat, de meg voltak azokról győződve, magukhoz ölelték azokat és 
megvallották, hogy csak idegenek és vándorok a Földön. Csak kerestek egy országot. S ezt az 
országot láthatod te is, ha Jánossal együtt benézel a számára a mennyben megnyílt ajtón. 

Aztán ott voltak Izsák, Jákob és József. Majd Mózes szülei, akik nem féltek a fáraó 
kegyetlen parancsától, mely az összes csecsemő kiirtására irányult. Voltak bábák, akik nem 
engedelmeskedtek a fáraó parancsának, s élni hagyták az izraelita csecsemőket. Isten ezért 
jutalmul megépítette a házukat. S ott volt maga Mózes, az Ószövetség közbenjárója, aki 
elutasította, hogy a fáraó leánya fiának nevezzék, „Inkább választván az Isten népével való 
együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét, Égyiptom kincseinél 
nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett… Hit 
által rendelte a páskát és a vérnek kiontását, hogy az öldöklő ne illesse az ő elsőszülötteiket.” 

Végül, de nem utoljára vessünk egy pillantást a parázna Ráhábra, aki „Hit által nem 
veszett el… az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel”. 

A zsidókhoz írott levél szerzőjének nincs elegendő ideje felsorolni a hit összes hősét 
és hősnőjét. Pusztán csak szól „Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, 
Sámuelről és a prófétákról”. Nézzük meg most őket koronákkal a fejükön, fehér ruhába 
öltözve. A ruháikat megmosták a Bárány vérében. Igazak és szentek voltak Krisztusban már 
itt a Földön is. Most ők alkotják valamennyien a bizonyságnak minket minden oldalról 
körülvevő felhőit. Mindannyian ara ösztökélnek, hogy ne rájuk, hanem Jézus Krisztusra, a 

                                                
36 23-26. kérdések 
37 29-30. kérdés 
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hitük és a mi hitünk szerzőjére és bevégzőjére nézzünk a végső ösztönzés végett, pedig ők 
csak az eljövendő Messiás ígéretével rendelkeztek. 

B. Az újszövetségi szentek 
 
De nézzünk be ismét a mennyben megnyílt ajtón. Lássunk meg néhány újszövetségi 

szentet. Az apostolok biztosan ott vannak, Júdást leszámítva, aki az őt megillető helyre került. 
Nézzük meg Pált, Jézus Krisztus nekünk tulajdonított igazságának prédikálóját. Emlékezzünk, 
miképpen mondta a görögöknek, hogy hinniük kell a Szentírás hármas Istenében, és Jézus 
Krisztusban, mint értük a halálból feltámadottban, nehogy Isten haragja alatt maradjanak a 
bűneik miatt az ítélet napjáig. A Sátán a szeretet Istenétől való elszakadásra ítéltetett a Vele 
szembeni lázadása miatt. S az emberek a bűnös természetük folytán a Sátán lázadó társai. 
Csak a hármas Isten kiválasztó kegyelme által fogtok ti görögök, és fog bárki kikerülni abból 
a tömeges romlásból, amiben az emberiség van Ádám bukása óta. 

Vajon Pált, a nagy apostolt, meg lehet különböztetni másoktól, akik a trón körül 
állnak? Ha igen, akkor csak annyiban, hogy másokénál mélyebb bűnérzete van, 
következésképpen mélyebb érzete van Istennek a Krisztusban adott kegyelméről is. A ruhája 
nem fehérebb, mint a parázna Ráhábé. A koronája nem ragyogóbb, vagy súlyosabb, mint a 
gonosztevőé a keresztről. Pál azt mondta, hogy ő volt a bűnösök között az első. Ezt lehet, 
hogy nehezen hiszed el. Remélem, így van. Én is. Jól hallottam, azt mondtad, hogy nem Pál, 
hanem te vagy a főbűnös? Akkor biztosan Isten kegyelme munkálta ki ezt a megvallást a 
szívedben, s akkor nemsokára biztosan csatlakozol majd te is a huszonnégy vénhez, amint 
leteszik a koronáikat a trónon ülő elé János látomásában. 

C. „A hit vitézei” voltak továbbá 
 
De nézz velem ismét be a mennyben megnyílt ajtón. Látod azokat, akik az apostolokat 

követő időkben voltak a hit vitézei? Látod-e Szent Ágostont, aki oly nemesen harcolt a 
Sátánnal, kijelentvén, hogy az üdvösség egyedül kegyelem által van? Látod-e Luther Mártont, 
aki oly rettenthetetlenül állt a császár előtt a wormsi birodalmi gyűlésen, ragaszkodván ahhoz, 
hogy egyedül Isten Ígéje által kell az embereknek élni? Látod-e Kálvin Jánost, aki 
hűségesebben írt Krisztusról, az emberek egyedüli Üdvözítőjétől, mint az egyház bármely 
más tanítója? 

Egyedül Krisztus! Egyedül a Szentírás! Egyedül a hit! Ez volt a reformátorok hite. 
Ebből a hitből kiindulva szállt szemben John Knox „véres Máriával”, mikor sátáni 
erőfeszítéssel igyekezett megsemmisíteni Krisztus igazi egyházát Skóciában. 

Ebből a hitből kiindulva égették meg máglyán az angolreformátorokat. Vessünk egy 
pillantást Nicholas Ridleyre és Hugh Latimerre. „Egymásnak háttal, közös máglyán égették 
meg őket Oxfordban, 1555. október 6-án.”38 Figyeljünk Latimer utolsó szavaira: „Ne 
csüggedjen, Ridley mester, legyen férfi! Ezen a napon, Isten kegyelméből, olyan gyertyát 
gyújtottunk Angliában, ami - úgy hiszem - sohasem lobban el!”39 

S mi többet kellene most mondanom? Emlékezetetekbe idézzem a mindannyiunk 
számára közismert neveket, akik korunkban éltek és haltak Krisztus vére és érdemei által? 
Szeretném, ha lenne időm J. Gresham Machenről beszélni. Jelképezze ő mindazokat, akik 
korunkban voltak a tanítóink Krisztusban, s akik most a huszonnégy vénnel együtt a trón 
mellett vannak. 

                                                
38 J. C. Ryle, Five English Reformers, 21. oldal 
39 Ugyanott, 22. oldal 
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Szeretném, ha beszélhetnék Harry Greinerről is. Jelképezze ő mindazokat, akik azt 
tanították nekünk, hogy a hit engedelmességét, a hit türelmét, és a hit reménységét, egyszóval 
Ábrahám hitét tegyük a napi gyakorlatunkká. 

3. Krisztus halál feletti győzelmének ünneplése 
 
Végül nézzük meg röviden Krisztus halál feletti győzelmének ünneplését. A 

Csűrcsavar levelei című könyvében C. S. Lewis „Csűrcsavar őmélységessége” ír Ürömnek, 
aki a kísértők iskolájának a diákja, hogy ne „tomboljon örömében”, amiért „az európai 
emberfajzatok új háborúba keveredtek”.40 

„A háború természetesen szórakoztató”, írja Csűrcsavar Ürömnek, „Az emberek 
pillanatnyi félelme és szenvedése megérdemelt, kellemes felüdülés az agyonhajszolt 
munkásaink miriádjai számára. De mi lesz mindebből maradandó hasznunk, ha ezt az 
alkalmat nem tudjuk felhasználni, hogy lelkeket szállítsunk a mi atyánknak, ki van a 
mélységben?”41 

Most azonban, Krisztusban hívő testvéreim, fiatalok és idősek egyaránt, tudom, hogy 
noha bűneiteket Krisztus vére elmosta, ezért úton vagytok mennyei Atyánkhoz, s Krisztus 
győzelmének ünnepléséhez, a fizikai halál árnyékának völgye még mindig előttetek van. A 
Sátán az utolsó napig zaklat majd benneteket, ahogyan a farizeusok is zaklatták Jézust a halála 
óráján, ezt mondván: „Ha Izráel királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk néki”. 
A Sátán továbbra is kísérteni fog, hogy kételkedj a részvételedben Krisztus győzelmének 
ünnepi menetében. Továbbra is kísért majd téged, ahogyan Jóbot is kísértette, mikor az 
elhordozhatatlan szenvedésében önmaga és Isten bírájáért kiáltott. Isten, mondta, olyan erős, 
mint a tenger hullámai, de hol az Ő igazságossága? A Sátán majd kísérteni fog, hogy Jóbbal 
együtt te is kiáltsd: „elveszít ő ártatlant és gonoszt” (Jób9:22). 

Mikor a Sátán ezen a módon kísért, ti, Jóbbal ellentétben rámutathattok a keresztre, és 
a Sátán majd menekülni fog előletek. Hadd csengjen Jézus „Elvégeztetett” szava a Sátán 
fülében, valahányszor csak közeledik, s ő megfutamodik. 

Meg kell hagyni, támadhat nagy szél a puszta felől, mely megrendíti a ház négy 
szegletét, és rászakad az a gyermekekre és egycsapásra meghalnak. Szörnyű betegség miatt 
Jóbhoz hasonlóan ti is nyögve kérhetitek inkább a halált, semmint az életet, de aztán Jóbbal 
ellentétben képesek lesztek emlékezetetekbe idézni, hogy „ha e mi földi sátorházunk elbomol, 
épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben” (2Kor5:1). 
Örvendezhettek a ténynek, hogy majd „elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy 
hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez” azzal a hatalommal, mellyel Krisztust is 
feltámasztotta a halálból. 

„Nyögtök” az idős kor és a halál miatt? Nos, az egész teremtés veletek együtt és 
miattatok nyög. Isten haragja az embernek az első Ádámban elkövetett bűne miatt (Rm5:12) 
megmutatkozik a természetben. De Isten haragja elvétetett és elvétetik a természettől a 
második Ádám feltámadása folytán. Íme, Benne minden új, s az új lélek hamarosan 
csatlakozik az új testhez és az új természethez. Gondoljatok arra a tényre, hogy Krisztus 
mentett ki benneteket a Sátán karmaiból, Ő mentette meg a lelkeiteket, gyógyította meg a 
testeiteket, és újította meg az egész természetet. Lásd meg az előízét ennek abban, amit Máté 
mond: „Akkor egy vak és néma ördöngőst hoztak ő eléje; és meggyógyítá azt, annyira, hogy a 
vak és néma mind beszél, mind lát vala” (Mt12:22). Nagy Orvosként, Jézus, meggyógyította 
az emberek lelkeit, az emberek testeit, és lecsillapította a vihart a Galileai-tengeren. 
Feltámasztotta a halálból Jairus leányát, az özvegy fiát, s Márta és Mária testvérét, Lázárt. S 
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noha ők kétségtelenül utóbb mind meghaltak, s mind a hívők, mind a hitetlenek ki vannak 
téve a fizikai halálnak, a „minden dolog megújításában” a romlandó „romolhatatlanságot 
öltsön magára”, és „a halál elnyeletik diadalra” (1Kor15:53). 

A közülünk idősebbek figyeljenek Jézus szavára: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: 
higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha 
pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek.” 
(Jn14:1-2) Arról a helyről, amit Jézus megy el elkészíteni, mondja János: „éjszaka ott nem 
lesz”. Mikor a halál kísértete jön el titeket gyötörni a fájdalommal teljes, álmatlan éjszakákon, 
párbajra hívhatod őt: „Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad? A halál fullánkja 
pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.” (1Kor15:55-56). 

Most nézzünk be ismét a János számára a mennyben megnyílt ajtón. Ott van, minden – 
a Sátánt legyőző Krisztus. Ahogyan az egész teremtés nyögött az ember bűne miatt, most az 
egész teremtés énekli a dicséretét annak, Akitől, és Aki által vannak mindenek. Kezdetben a 
Sátán megpróbálta megsemmisíteni Isten egész, teremtéssel kapcsolatos tervét. Az ember a 
Sátánra figyelt és az ő énekét énekelte neki. De most halld meg a huszonnégy vént, és a négy 
élőlényt, amint éneklik: „Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert 
te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremttettek” (Jel4:11). 

Mi, kérdezi a Heidelbergi Káté „életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod”? S jön 
a válasz: „Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem 
az én hűséges Uramnak és Megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága 
vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a Sátán minden hatalmától megsza-
badított és úgy megőriz, hogy az én mennyei Atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem 
eshetik le fejemről. Sőt inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia; azért engem 
biztosít az örök élet felől és szív szerint késszé tesz arra, hogy ezután Őneki éljek.” 

Neki élni természetesen magában foglalja a vigasztalás eme üzenetének eljuttatását 
azokhoz, akik még mindig a Sátán karmaiban vannak, akik még mindig a bűn hatalma alatt 
állnak és egész életükben ki vannak téve a halálfélelemnek. Ebből a célból jött létre az 
ortodox presbiteriánus egyház. 

Nézzetek hát hívő társaim, mikor gyengék és megterheltek vagytok, nézzetek ismét a 
magányos Jánosra az Isten által elfeledett Pathmosz szigetén azon az ajtón át, amely a 
mennyben nyílt meg a számára. Ott a négyszögletű város. Nézzétek az élet fáját, az élet 
folyóját. „És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyiszéke 
benne lesz; és ő szolgái szolgálnak néki. És látják az ő orczáját; és az ő neve homlokukon 
lesz. És ott éjszaka nem lesz; és nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; mert az Úr 
Isten világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké.” (Jel22:3-5). 

Nézzetek Őrá, Aki a trónon ül, a nyilvánvaló győztesre a Sátán, a bűn és a halál felett. 
Nézzetek a huszonnégy vénre, akik körülveszik azt a trónt, nézzétek meg Krisztus 
igazságának fehér ruháit, amit viselnek. Nézzétek meg a négy élőlényt, amint teljesen 
visszatükrözik a Megváltójuk dicsőségét. S hallgassátok a halleluja-kórust, amit a vénekkel 
együtt énekelnek. Nemsokára te is csatlakozol majd hozzájuk. Csatlakozol? „A reménységnek 
Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy 
bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által.” (Rm15:13) 

 
Üdvözlések 
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A reformáció ma42 
 
Ma este azért jöttünk össze, hogy dicsérjük Istent azért, amit Jézus Krisztus 

egyházának adott Luther Márton, Kálvin és munkatársaik személyében és munkájában. Nem 
akarjuk megismételni még a legcsekélyebb mértékben sem, hogy mit tettek ezek az emberek a 
maguk korában. Nem akarunk valamiféle drámai leírást adni arról, miképpen szögezte ki 
Luther a kilencvenöt tételt a wittenbergi katedrális ajtajára. Ha Luther és Kálvin józan 
emberek voltak, nekünk még inkább azoknak kell lennünk manapság. Az idők, ha lehet még 
komolyabbak, mint akkor. Meg kell hagyni, nincs fizikai üldöztetésben részünk, amiért 
egyedül Krisztusban hiszünk az üdvösségre. De körülvesznek minket egyházi és egyéb 
hatások, melyek sokkal pusztítóbbak Istennek a Krisztusban adott kegyelme üzenetére nézve, 
mint azok, amelyek Luther napjaiban voltak jelen a katolikus egyházban. 

Először is ott van ugyanaz a római katolikus egyház, mely gyakorlatilag ugyanazokkal 
a követelésekkel áll elő, mint Luther napjaiban. Szereti magát „anyaszentegyháznak” nevezni. 
Luther korában az anyaszentegyház kiátkozta azokat a gyermekeit, akik Krisztust akarták 
követni, mint az egyház Fejét. Manapság az anyaszentegyház nem eretnekeknek nevez 
minket, hanem eltávozott testvéreknek. Sürgősen és kegyelmesen hívogatnak minket vissza a 
minket egykor tápláló anya nyájába. De nincs semmi bizonyíték a külső viselkedés e 
megváltozásában az „anyaszentegyház” részéről, hogy bármennyire is jobban engedné 
nekünk Krisztusnak, mint az egyház valódi Főjének imádatát, ha visszatérnénk a keblére, mint 
engedte azt Luther napjaiban. De erről néhány pillanat múlva majd bővebben is szólunk. 

Épp most fordulunk sok protestáns testvérünkhöz, akik összegyűltek Krisztus 
egyházának Világtanácsában Amerikában. A Világtanács, valamint a római katolikus egyház 
arra kér, hogy csatlakozzunk hozzájuk Krisztus közös szolgálatában. De itt is támasztanak egy 
feltételt a csatlakozásunkhoz a szervezeteikhez. A feltétel, legalábbis nemlegesen, jóformán 
ugyanaz, mint a római katolikus egyházé. Ha csatlakozni kívánunk a Világtanácshoz, 
valamint a római katolikus egyházhoz, többé nem imádhatjuk a Szentírás Krisztusát az egyház 
Fejeként. Ha csatlakozunk a világtanácshoz, meg kell hagyni, magunkkal hozhatjuk a hit által 
történő megigazulás elképzelését. Másodszor, hozhatjuk magunkkal a tévedhetetlen Biblia 
elképzelését is. Harmadszor, hozhatjuk magunkkal a hívők egyetemes papságának 
elképzelését is. Valójában hozhatjuk magunkkal a történelmi protestáns hitvallások egész 
sorát. Vajon nem a Világtanács a protestáns alapelv képviselője? Nem a reformáció 
örökségének hordozója? Vajon nem Luther nagy dicsérete, az „Erős vár a mi Istenünk” 
hallatszik sok katedrálisban az évnek ebben a szakában. 

Mindez igaz. De így is, az is igaz, hogy az Egyházak Világtanácsának mozgalmához 
csatlakozva magunk mögött kell hagyni Luther Istenét és Krisztusát. Vihetjük Őt névleg, de 
nem tartalmilag. Beszélhetünk Istenről, mint „teljesen másról”, ha ez alatta a „teljesen más” 
alatt nem értünk többet, mint önmagunk kivetítését. Beszélhetünk erről a teljesen másról, mint 
Krisztusban megjelenőről, de, csak ha látjuk, hogy ez a megjelenés olyasvalami, ami jól 
illeszkedik a világ mintájához, ahogyan azt már értelmeztük e nélkül a megjelenés nélkül. 
Röviden, mikor Istenről és Krisztusról beszélünk, használhatunk minden Luther és Kálvin 
által használt szót, de, csak ha a „helyes” jelentésükkel tesszük ezt, azaz újraértelmezzük 
ezeket a modern teológiával összhangban. 

S honnan jönnek a régi szavaknak ezek az új és helyes jelentései? Ki az a tekintély, aki 
végső soron megszólal a Krisztus Egyházainak Világtanácsa összes szépen szóló 
terminológiáján keresztül Amerikában? Az ember maga, az ember, aki nem engedi meg 
Istennek, hogy megteremtse, és Krisztusnak, hogy megváltsa, s aki megmondja nekünk, mit 
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hihetünk Istenről, és mit hihetünk Krisztusról. Az önálló, vagy független embernek fogjuk őt 
nevezni. Azaz, mondhatni, ő az a bizonyos ember, aki a Paradicsomban Ádámmal és Évával 
együtt követte a Sátán feltevését, mely szerint a világot nem Isten, hanem a véletlen irányítja. 
Mi módon tudta Isten, mi történhet, ha az ember eszik egy bizonyos fa gyümölcséből? Volt-e 
bármi empirikus bizonyítéka annak, hogy mérgező ez a gyümölcs? Vajon magának az 
embernek nem a saját tapasztalatára kellett hagyatkoznia annak eldöntése végett, hogy mi a 
jó, és mi a rossz a számára? 

Pál, valamint az őt követő Luther azt mondják, hogy Ádámhoz hasonlóan minden 
ember vétkezett. Vajon nem képviselt-e Ádám minden embert, amikor félreállította Istent 
olyasvalakiként, Akit a saját üdvössége érdekében tisztelnie kell? Isten eme félreállításával 
Ádám kinyilatkoztatta a függetlenségét. Pontosan ezt értjük alatta, amikor az úgynevezett 
független emberről beszélünk. Az ember az, aki nem engedi meg, hogy a Biblia Istenének 
törvénye felette álljon. Az ember az, aki nem ejti foglyul minden gondolatát, hogy 
engedelmeskedjenek Krisztusnak, Isten Fiának, aki egyenlő az Atyával és a Lélekkel 
hatalomban és dicsőségben. Ez az ember az, aki megpróbál önmaga törvénye lenni: róla 
beszélünk úgy, mint független emberről. 

Ez az ember az, amelyik végső tekintélyként tevékenykedik abban, amit ma modern 
protestantizmusnak mondanak. A modern protestantizmus a teremtményt imádja és szolgálja 
a Teremtő helyett. A modern protestantizmust ezért nevezhetjük tulajdonképpen olyan vallási 
nézetnek, mely az embert imádja Isten helyett. A modern protestantizmus tehát azonos a 
humanizmussal. 

A Karamazov testvérek 
 
A modern protestánsok szeretik a vallásos nézeteiket szeretik az irodalmárok 

kifejezéseiben megtalálni. Ennek egyik szemléltetése eszembe juttatja a Nagy Inkvizítor képét 
Dosztojevszkij A Karamazov testvérek című regényéből. Dosztojevszkij egész üzenete 
lényegében az, hogy az embernek inkább a szabadságot, mintsem a biztonságot kell keresnie. 
S vajon nem pontosan ez, kérdezheted, a reformáció üzenete? Vajon Luther nem a menekülést 
kereste abból a rabszolgaságból, amelyben Krisztus helyett inkább az egyházat kellett 
imádnia? Szabadnak lenni azzal a szabadsággal, amellyel Krisztus tett minket szabaddá – 
vajon nem ez volt mindennek a célja, amit Luther tett? 

Valóban ez volt. S most a modern ember ismét megpróbál minket a rabszolgaság új és 
a középkori Róma igájánál borzasztóbb igájába fogni. S a legrosszabb tulajdonsága ennek az 
új igának az, hogy a szeresd felebarátodat ideáljának édeskés szavaival nyeri meg az 
embereket. 

A Karamazov testvérekben Iván, az értelmiségi, az ateista az, aki panaszkodik Istenre 
annak az emberszeretetnek a nevében, ami megvan, vagy meg kell lennie minden 
tulajdonképpeni emberben. Iván a testvéréhez, Aljosához beszél, aki szereti az ortodox 
egyház vallását. 

Iván elutasítja, hogy meghallgassa az egyház bármely tanítóját Istenről. „Ó, de én 
ezzel a szánalmas, evilági, euklideszi eszemmel csak azt tudtam, hogy szenvedés van, 
bűnösök nincsenek, hogy az egyik dolog közvetlenül és egyszerűen a másikból következik, 
hogy minden cseppfolyós, és igyekszik kiegyenlítődni – de hát ez csupán euklideszi badarság, 
de hát ezt én jól tudom, csak képtelen vagyok beletörődni, hogy eszerint éljek! Mit nekem, 
hogy nincsenek bűnösök, és hogy tudom ezt – nekem megtorlás kell, mert máskülönben 
elpusztítom magam. Megtorlás, éspedig nem valahol és valamikor a végtelenben, hanem már 
itt, a földön, úgy, hogy a saját szememmel lássam.”43 Ó, folytatja, hagyjuk a férfiakat és a 
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nőket. Ők maguk „a hibásak: megkapták a paradicsomot, de őnekik szabadság kellett, ezért 
lelopták a tüzet az égből, bár maguk is tudták, hogy szerencsétlenek lesznek, tehát nincs miért 
sajnálni őket.”44 „De hát akkor itt vannak a kisgyermekek – mit fogok akkor csinálni ővelük? 
Ez olyan kérdés, amelyet nem tudok megoldani. Századszor ismétlem: rengeteg kérdés van, 
de én csakis a gyerekekét vettem elő, mert itt megcáfolhatatlanul világos az, amit mondanom 
kell. Ide figyelj: ha szenvednie kell mindenkinek, hogy szenvedésével megváltsa az örök 
harmóniát, akkor is, mi közük ezekhez a gyermekeknek? Mondd meg nekem, kérlek! Teljesen 
érthetetlen miért kell szenvedniük őnekik is, és miért kell nekik szenvedésekkel megváltaniuk 
a harmóniát? Miért kerültek bele ők is abba az anyagba, és miért termékenyítik meg valakinek 
a számára az eljövendő harmóniát? Megértem a bűnben való sorsközösséget az emberek 
között, megértem a megtorlásban való sorsközösséget, de nem értem meg a gyermekekkel 
való sorsközösséget a bűnben, és hogyha az igazság az, hogy apáikkal együtt ők is felelősük 
apáik minden gaztettéért, akkor ez az igazság természetesen nem e világból való, és 
számomra érthetetlen. Némelyik tréfás ember talán azt mondja erre, hogy a gyermek úgyis 
felnő, és bőven lesz alkalma vétkezni; csakhogy az nem nőtt fel, nyolcéves korában 
marcangoltatták szét a kutyákkal! 

Ó, Aljosa, nem káromlom én az Istent! Hisz értem én, hogy szükségképpen mennyire 
megrázza majd az egész világmindenséget, ha az égben és a föld alatt egyetlen magasztaló 
szólamba olvad össze minden, és így kiált fel mindenki, aki él, vagy élt: Igazságos vagy te 
Uram, mert megmutattad a Te utaidat! Ha majd az anya összeölelkezik azzal a hóhérral, aki 
szétmarcangoltatta a fiát a kutyáival, és mind a hárman sírva ezt kiáltják: Igazságos vagy Te 
Urunk, az persze a megismerés koronája lesz, és minden megkapja a magyarázatát. De éppen 
itt a bökkenő, épp ezt nem tudom én elfogadni! Így hát, amíg a földön élek, igyekszem 
megtenni a magam intézkedéseit. Nézd, Aljosa, lehet, hogy ha megérem azt a percet, vagy 
feltámadok, hogy tanúja legyek, hát a gyermekének hóhérát átölelő anya láttán a többiekkel 
együtt valóban magam is azt kiáltom: Igazságos vagy Te Urunk! – de én mégsem akarom 
akkor ezt kiáltani. Amíg még van idő, igyekszem elhatárolni magamat, és ezért teljesen 
lemondok arról a legfelsőbb harmóniáról. Nem éri az meg egyetlen csepp könnyét sem akár 
csak annak az egy megkínzott gyermeknek, aki a mellét verte kicsi öklével, és megváltatlan 
könnyeit hullatva imádkozott abban a büdös zugban az Istenkéhez! Nem éri meg, mert 
megváltatlan marad a könnye. Pedig azt meg váltani, máskülönben nem lehet harmónia sem. 
De mivel, mivel váltod meg? Hát lehetséges az? Vagy talán azzal, hogy majd megbosszulják? 
De mit nekem a bosszúállás, mit nekem a hóhérok pokolra vetése, mit tehet itt jóvá a pokol, 
ha azokat már agyonkínozták? És micsoda harmónia az, ha van pokol?”45 

„Nem akarok harmóniát, az emberiség iránti szeretetből nem akarom.” Ez Iván 
vonakodása. Az egyház soha nem értette meg, mit jelent valójában a szeretet, a mindent 
megbocsátó szeretet. Ha az általunk ismert világ az ok és okozat könyörtelen törvénye 
alapján, akkor legalábbis hadd idealizáljuk azt, ami minden igaz ember szívében él, a mindent 
megbocsátó szeretetet. Személyesítsük meg azt a szeretetet, majd, egy mesében, képzeljük el, 
ahogyan eljön az egyházhoz, mely el van foglalva az eretnekek kirostálásának és máglyán 
történő ad majorem gloriam Dei46 elégetésének feladatával. A nagy inkvizítor, a kardinális, 
látván az Idegent, a Krisztust, a szeretet megszemélyesítését, figyeli, amint végzi nemes 
feladatát, melynek során aláveti az embereket az egyház tekintélyének, olyan ígéretekkel 
táplálván őket, melyek soha nem teljesülnek. De a kedves Idegen mindenki szeretetére fog 
tanítani mindenkit. 

Dosztojevszkij ennek a mindent felölelő, mindent megbocsátó szeretetnek az 
elképzelését Zoszima atya szavaiban fejezi ki: „Ne féljetek az emberek bűnétől, testvéreim, 
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bűnében is szeressétek az embert, mert ez már-már az isteni szeretet mása, és az evilági 
szeretet csúcsa. Szeressétek Istennek minden kis levelét, minden fénysugarát. Szeressétek az 
állatokat, szeressétek a növényeket, szeressetek minden tárgyat. Aki minden tárgyat szeret, az 
felfedezi a tárgyakban az isteni titkot. És ha egyszer felfedezi, akkor szüntelenül folytatja a 
megismerését mind tovább és tovább, minden áldott nap. Úgyhogy végül immár mindenre 
kiterjedő, egyetemes szeretettel fogja szeretni az egész világot.”47 „Mert mi valóban csak 
tévelygünk a Földön, és ha nem volna előttünk Krisztus drága képe, akkor végkép 
eltévednénk, és el is pusztulnánk, mint a vízözön előtti emberi nem. Sok minden rejtve van 
előttünk itt, a Földön, helyette viszont megkaptuk a más, felsőbb és magasabb rendű világgal 
való élő kapcsolatunk titkos és titokzatos értékelését, hiszen gondolatank és érzéseink 
gyökerei sem itt vannak, hanem más világokban. Ezért is mondják a filozófusok, hogy a 
dolgok lényegét nem lehet megérteni itt, a Földön.”48 „Ne félj sem a rangosaktól, sem a 
hatalmasoktól, hanem légy mindig bölcs és nemes. Tanuld meg jól: mindent mértékkel, 
mindent a maga idejében! Ha egyedül maradsz, imádkozz. Szeress leborulni a földre és 
megcsókolgatni. Csókold a földet, és szeress fáradhatatlanul, telhetetlenül, mindenkit szeress, 
mindent szeress, és keresd ezt a rajongást, ezt a megszállottságot. Örömkönnyekkel áztasd a 
földet, és szeresd e könnyeidet.  Ezt a megszállottságot pedig ne szégyelld, inkább becsüld, 
mert az nagy ajándéka az Istennek, és nem is sokaknak adatik meg, hanem csak a 
választottaknak.”49 

Dosztojevszkij nagy regényében ügyesen rajzolt képét látjuk a protestáns vallás 
jelentőségének úgy, ahogyan a modern ember látja azt. Ez a „szabadság” szóban foglalható 
össze. Ez az ember szabadsága arra, hogy egyénileg és fajilag is kereshesse azt, amire a szíve 
legbelsőbb része ösztökéli: legyen szabad önmagában, Istentől függetlenül. 

Az összes emberi szív legbelső részében lakozik, mint olvassuk, az embertársai iránti 
határtalan szeretet alapelve. „Itt csak egy a menekvés: bátor elszánással tedd felelőssé 
magadat minden emberi bűnért. Barátom, hidd el, ez valóban így van, mert mihelyt őszintén 
felelőssé teszed magadat mindenkiért és mindenért, rögtön azt tapasztalod, hogy ez csakugyan 
így is van, és hogy te vagy a felelős mindenkiért és mindenért.”50 

S így a minden ember iránti egyetemes szeretet az összes ember bűnének felvállalása. 
S az összes ember bűnének személyes felvállalása azt jelenti, hogy velük együtt szenvedve 
egyidejűleg értük is szenvedsz, és elvégzed az engesztelést az ő javukra. Ezt mondja Zoszima, 
az orosz szerzetes, aki Dosztojevszkij nevében beszél: „Ha pedig az emberek gonoszsága 
annyira felháborít, hogy immár leküzdhetetlen indulatot és keserűséget érzel, sőt szeretnél 
bosszút állni a gonosztevőkön, akkor ettől az érzéstől őrizkedj a legjobban: indulj nyomban, 
és keress magadnak olyan kínszenvedést, mintha te magad volnál oka az emberek 
gonoszságának.”51 

Ha pedig félünk, nehogy az egyetemes szeretetünknek és engesztelő szenvedésünknek 
csak kevés, vagy egyáltalán semmi hatása se legyen, nézzünk fel „Krisztus előttünk levő 
drága képére”, örvendezzünk „a más, felsőbb és magasabb rendű világgal való élő 
kapcsolatunk titkos és titokzatos értékelésének”, és emlékezzünk, hogy „gondolatank és 
érzéseink gyökerei sem itt vannak, hanem más világokban. Ezért is mondják a filozófusok, 
hogy a dolgok lényegét nem lehet megérteni itt, a Földön.” 
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„Higgy mindvégig, még ha az történne is, hogy mindenki eltévelyedik ezen a világon, 
és csak te maradsz hívő egyedül: akkor is hozd meg a magad áldozatát, és egyedül maradva is 
magasztald az Istent.52 Te az egészért munkálkodsz, a jövőért cselekszel. 

S ha végül még mindig maradna valaki, aki folytatná a szeretet elleni lázadást, még az 
ellenállásukban is meglelik „annak a cselekvő szeretetnek a halvány mását, amelyet a földön 
megvetettek…”53 Biztosan, „hisz a szeretet miatt nem haragszik meg Krisztus”.54 Ha az 
emberek végül visszautasítják az egyetemes engesztelő szeretetet, akkor számukra „a pokol 
immár önként vállalt létforma”. „Mert az Istent és az életet elátkozva önmagukat átkozták 
el.”55 

Humanizmus kontra katolicizmus 
 
Ez a modern ember vallásának általános képe, aki megszabadult a római katolikus 

egyháztól. A modern ember a gondolkodásmódját tekintve valóban szabad! 
Szabad a római katolikus egyház tekintélyétől, ahogyan azt a nagy inkvizítor 

képviseli. A modern ember azon a módon szabad, ahogyan Jézus Krisztus is szabad volt, 
mikor ezt mondta: az Isten országa bennetek van. Ez volt az Ő páratlan üzenete. Az tanította 
nekünk, hogy ne csak kenyérrel éljünk. Ne keressük máshol a biztonságot, csak a lélek 
szabadságában. Az egyház az ember külső történetével foglalkozik, és vak engedelmességet 
követelt a bővelkedés fejében itt, s a pokoltól való megmenekülésért a másvilágon. Az egyház 
azonban nem képes jót tenni a biztonságra vonatkozó egyetlen ígéretével sem. Ami ezt a 
világot illeti, amit az ok és okozat működtet, tud-e bármit tenni az egyház a szenvedő és 
meghaló gyermekekért? Ami pedig az eljövendő világot illeti, tud-e az egyház bármit, amit mi 
ne tudnánk? A menny és a pokol nem az ember külső, hanem a belső történelméhez tartoznak. 

Eretneknek nevez az egyház? Pénzt kér tőled a misékért, melyeket a purgatóriumban 
levő szüleidért mond? Magának követeli a csodás gyógyító hatalom és a csoda enyhítő 
hatalma osztogatásának jogát egyesek javára, másoknak pedig a kárára? 

Mindettől megszabadultál. Nézz önmagadba. Kövesd Szókratészt és köved Krisztust. 
Ők önmagukba néztek. A szabadság belül van. 

Szabadságunk van szembenézni a ténnyel, hogy ezt a világot az ok és okozat 
mozgatja. Van a ráknak manapság bármiféle ismert orvossága? Miért kellene fizetni azoknak, 
akik csak állítják, hogy van rá orvosságuk? Miért ne adnánk fel a hamis reménységet, és 
néznénk szembe a ténnyel, hogy senki sem ismeri az emberi betegségek orvosságát. Vedd hát 
le a szemellenzőket, melyeket az egyház helyezett rád fiatal korodban. Felnőtt férfiként vagy 
nőként legyen bátorságod meglátni, amit a tudomány és a filozófia, a te szolgáid, készek 
megmutatni neked először saját magadról, majd a világodról. 

Nézz ismét magadba, és így kövesd Krisztus képmását. Megpróbál az egyház 
tekintélyével lefogni? Korlátozza a látásodat, amikor egyre szélesebb körben nézelődsz, és 
előre nézel a jövő ígéreteire? Sőt talán kizár téged az egyház az evilági, vagy a másvilági jó 
dolgokból? Ragaszkodik hozzá, hogy higgy el bizonyos tanításokat Istenről és Krisztusról? 

Mindettől most megszabadultál. Tanuljuk meg a görög tragédiákból, hogy minden 
szenvedés gyógyít. A nagy keresztyén történész, Arnold Toynbee a legnagyobb örömödre azt 
mondja majd, hogy ez volt minden magasabb rendű vallás tanítása a történelem során 
mindvégig. S ha megszokásból még mindig szeretnél imádkozni a szentekhez, a változás 
kedvéért imádkozz: „Szent Szókratész, imádkozz értünk” (Sancte Socrates ora pro nobis). 
Szókratész ugyanis Krisztushoz hasonlóan tudta, hogy a létezésünk gyökerei valamiképpen, 
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bár senki sem tudja hogyan, a túlvilághoz kötnek. Ahhoz a világhoz, ahol a jóakarat 
valamiképpen legyőzi a gonoszt. Most pedig hála Szókratész és Kant istenének, aki mindig 
győzelemre segít minket Jézus Krisztus felett, és mindenhol érezteti az ember elsőségének 
illatát! 

A protestáns alapelv 
 
De kétségtelen, hogy alig bírod visszafojtani a türelmetlenségedet, hogy elmondhasd: 

én a modern protestantizmus karikatúráját alkottam meg, mikor A Karamazov testvérekben 
található humanizmussal azonosítottam. Biztos, mondod, hogy a nagy modern teológusok 
többet adtak annál, amit Luther és Kálvin adott nekünk. Ha elfogadjuk, hogy a modern 
irodalomban megtalálható humanizmus eltörli (a) a Szentírás tekintélyét, (b) az egyedül hitből 
való megigazulás elképzelését, (c) a hívők egyetemes papságát a magában az emberben 
megtalálható szabadság nevében, a bűnből az ember saját szenvedéseiben megtalálható 
megigazulás nevében, és a bűnösben állítólag megtalálható egyetemes szeretet nevében – 
mindezt elfogadva a modern teológiában ennél biztosan találhat valami jobb. 

Bizonyosan egyetértesz azzal, hogy a humanizmus nem jó helyettesítője a 
katolicizmusnak. Biztos, hogy amikor Luther és Kálvin elhagyták a katolicizmust, nem 
vetették el Isten tekintélyét. Ők azzal szerették volna helyreállítani az ember szabadságát, 
hogy alávetik őt az Istennek, amiképpen szól hozzánk a Bibliából. Luther és Kálvin 
megpróbálták megszabadítani az embert az egyház által elbitorolt hamis tekintélytől azzal, 
hogy alávetették Krisztusnak, Akiben megszabadult a bűntől. A szabadság, amit a 
reformátorok igyekeztek visszaadni az embereknek az a szabadság volt, amivel Krisztus 
szabadította ki az embereket a bűn rabszolgaságából, következésképpen az emberek 
rabszolgaságából. A reformátorok tudták: az emberi szív nagyon távol áll attól, hogy tele 
legyen az Isten és az embertársai iránti valódi szeretetettel, s a természeténél fogva csalárdabb 
mindennél, és kétségbeejtően gonosz. Tudták, hogy amikor Krisztus azt mondta a Sátánnak, 
hogy nemcsak kenyérrel él az ember, akkor nem ahhoz a világossághoz és élethez hívogatta 
vissza őket, amely a bűnös ember szívéből fakad, hanem a kegyelem minden Ígéjéhez, ami 
Isten szájából származik. Tudták, hogy a megváltás csodája nem az ember megvetendően 
hitvány szívéből fakad, hanem egyedül Isten szuverén kegyelméből. Tudták: végső soron az a 
csoda, hogy miképpen jön majd le Isten kegyelme a Földre bárki üdvözítése végett, s ez nem 
minden ember öröklötten egyetemes győzelmében rejlik. 

Hajlamos lehetsz tehát annak elismerésére, hogy sok tiszta humanizmus maskarázik a 
protestantizmus neve alatt. S megtanultad felismerni a történelmi keresztyén hit nyelvezete 
alatt lappangó humanizmust. Érzékeled, amint a bűnös emberhez fordul, mikor kényezteti, és 
elmondja neki, milyen jó, s hogy ha nem mindig és nem minden esetben olyan jó, amilyen 
lehetne, akkor is feltárul előtte az önreformálás végtelen lehetősége. Soha ne ess kétségbe! 

S érzékeled azt a tényt is, hogy evangelikál keresztyénekként nem szabad minket 
megtéveszteni annak a ténynek, hogy ez a modern humanizmus szembeszegül Rómával. 
Mennyire ironikus a helyzet, mondod. Luther és Kálvin azért ellenezték Rómát, mert nem 
akarta egyedül Isten kegyelmén át, Krisztus engesztelő halálán megszabadítottaknak tekinteni 
az embereket, amit sak hit által lehet átvenni. S most a modern humanizmus a kegyelmet, a 
szuverén kegyelmet prédikálja, de azt a szuverén kegyelmet, ami az embertől, a bűnöstől 
származik, önmagában elégségesként. Milyen ironikus a helyzet, mondod még egyszer. 
Luther és Kálvin nem azért szálltak szembe Rómával, mert síkra szállt a jó cselekedetek 
mellett, hanem mert a jócselekedetek megtételét minden emberrel nem annak a Krisztusnak a 
nevében, és nem az Ő kedvéért tanították, Aki az Ő Lelkével lehetővé tette a számukra a 
felebarátaik szeretetét. 
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Dosztojevszkijt annak az elképzelésnek bemutatása végett idéztem, mely szerint csak 
akkor szabadulunk meg Rómától, ha hisszük és prédikáljuk, hogy az ember magába a lényébe 
beépítve rendelkezik a kegyelemmel. Hadd idézzek egy kortárs könyvből, melynek címe The 
People’s Padre annak bemutatása végett, miképpen kell felváltani az emberbe beépült 
jócselekedeteknek az egyház illetékessége alatt tett jócselekedeteket. Emmet McLaughlin 
elvégezte a megjobbítás csodálatos munkáját az egyház számára az Arizona állambeli 
Phoenixben, mondja a The People’s Padre szerzője. De végül szakított a római katolikus 
egyházzal azért, hogy gátak, vagy akadályok nélkül tehesse a jócselekedeteket az embertársai 
számára. Ezt mondja: „Mikor elvetettem a papságot és a római katolikus egyházat, az nem 
ürítette ki belőlem annyira a hitet, mint azt elképzelni lehetne. Én nem vetettem el Istent, vagy 
a vallást. Csak leráztam azokat a bálványimádó csapdákat, melyek túlnőtték Istennek, vagy a 
vallásnak az elképzelését. Még mindig hittem, erősebben, mint bármikor, az Istenben, 
valamint abban, hogy a vallás Isten szeretetét jelenti az ember szeretetén keresztül.”56 

Biztos, mondod, hogy a vezető protestáns teológusok jobb evangéliumot kínálnak, 
mint a humanizmus. Nézd azonban meg velem, mit mondanak ezek a modern teológusok az 
ember szabadságáról a Bibliával kapcsolatosan, az egyedül a hit általi megigazulással 
kapcsolatosan és a hívők egyetemes papságával kapcsolatosan. 

Dr. Wilhelm Pauck, napjaink egyik vezető teológusa beszél a protestáns alapelvről. 
Ebből kiindulva magyarázza meg „a protestáns vallásosság jellegét, amennyire az különbözik 
a római katolicizmus lelkületétől”. (v. ö. Basic Beliefs of Modern Culture, Colgate University, 
1956. 2. tanmenet, 237. oldal). A római katolicizmussal szemben a protestantizmus nem 
ugyanúgy tapasztalja meg az isteni objektivizálását. Nem azonosítja egy hellyel, vagy egy 
intézménnyel, és annak gyakorlataival”.57 A protestantizmus, mondja Pauck, nem akarja „az 
isteni objektivizálását”.58 Az egész római katolikus vallásosság „kereskedelem az objektíven 
adott isteni dolgokkal”.59 

Római katolikus alapokon az egyházat alkotó emberi személyek hajlamosak 
elnyelődni „Krisztus szupraperszonális misztikus testébe”.60 Azaz, az Isten és az ember 
közötti személy-személy kapcsolat hajlamos az elhomályosodásra. 

Bizonyíthatjuk, hogy a protestánsok számára a Biblia foglalta el azt a helyet, amit az 
egyház jelent a római katolikusok számára. De, teszi hozzá, valójában ez nem így van. Meg 
kell hagyni, mondhatjuk, hogy a Bibliából, mint Isten Ígéjéből prédikálva, a protestáns 
szolgáló előtt van valami objektív. Mégis, ha megértette a feladatát, akkor ez az igehirdető a 
Bibliát csak mint bizonyságot használja Krisztusról. „A Biblia ugyanis nem maga az Íge – 
csak bizonyságot tesz arról a maga törékeny szavaival, melyek mindig alávethetők a 
történelmi bizonytalanság kritikus kérdéseinek.”61 

Igaz, hogy a reformátorok nem mindig éltek a Krisztusról, mint a Biblia felett álló 
végső tekintélyről alkotott saját alapelvüknek megfelelően. De még így is, ha Luther valóban 
értette, akkor úgy tűnik, nem jobban akarta az „ellentétes értelmű objektivizmust, mely kizárja 
a személyes odaszántságot”, mint amennyire akarta az „autonóm szubjektivizmust, ami 
figyelmen kívül hagyja a szuper-személyes tekintélyt”:62  

Mikor Luther a statikus, rögzített alapelvek szerint szólt, akkor nem volt hű 
önmagához. Luther valóban szuverénné akarta tenni Krisztust. Tőle származtatjuk végső 
soron „a merő akarást, ha szükséges, a Krisztus tekintélyének kiemelése végett a Biblia 
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tekintélyével szemben”.63 A protestantizmus természete „olyan lelki dinamizmus, ami soha 
nem nyugodhat bele semmibe, amit már elért”.64 A protestantizmus így, lelki dinamizmusként 
áll szemben a római katolicizmussal. A hívő szemtől szembe történő szembesítése Krisztussal 
a protestáns alapelven alapszik és azt fejezi ki. 

Az elképzelés, miszerint a Biblia Isten Krisztusban adott „kijelentésére mutat”, nagyon 
általánosan elfogadott nézet. John Coleman Bennett teszi nagyon világossá az efféle kijelentés 
jelentését egy illusztráció segítségével, amit a svéd Nygren püspök javasolt. A skandináv 
emberek a felszabadulásról nácik alól a rádióból és a sajtóból értesültek. De nem úgy 
gondoltak a rádióra és a sajtóra, mint a szabadulás eseményével azonosa valamire. „Csak 
rámutattak. A Bibliának, mint könyvnek megvan ugyanaz az általános funkciója, mint a rádió- 
és sajtóbeszámolóknak.”65 Emil Brunner a gramofon illusztrációját használja, mely szerint a 
lemezek ugyan megkarcolódhatnak, de mégis hallhatjuk róluk Krisztus hangját. 

Most ismét fel kell tennünk a kérdést, miszerint a bibliai tekintély eme nézetével az 
idézett protestáns teológusoknak vajon magasabbrendű az álláspontja, mint a korábban 
tárgyalt egyszerű humanizmus? Egy dolog azonnal világos: ez pedig az, hogy jóllehet az 
efféle emberek, mint Pauck, Brunner és Bennett megpróbálják összekötni a nézeteiket a 
reformátorokéval, s különösen Lutherével, de őket valójában a modern filozófia alapelvei 
irányítják. Hallottuk, amint Pauck beszél a tényről, miszerint Luther gyakorta alkalmazott 
statikus alapelveket. Conrad Henry Moehlman szavai fejezik ki nagyon jól ennek lényegét: 
„A protestantizmus, mikor és ahogyan elkezdődött, ugyanolyan tekintélyelvű volt, mint a 
középkori vallás, melytől elszakadt”, majd hozzáteszi, hogy a modern protestantizmus „a 
vallásos következtetéseknek mind a jogát, mind a felelősségét az egyénre helyezi”.66 

Az általunk említett emberek alapvetően nem Luther és Kálvin, hanem a filozófus 
Immanuel Kant követői. Kant szerint az embernek, ahhoz, hogy valóban szabad legyen, 
szabadnak kell lennie „a külső természetfeletti erőktől”, valamint „szabadnak a 
természettől”.67 S ezért a Bibliának nem lehet végső tekintélye az ember felett. 

De mi a helyzet Krisztussal? Ezek az emberek nem vetik magukat alá legalább 
Krisztusnak? Nem azért alacsonyítják le a Biblia helyzetét a viszonylagosság világáig, hogy 
azzal felmagasztalják Krisztust? A válasz az, hogy amikor lealacsonyítják a Biblia értékét a 
rádióéra, vagy az újságéra, akkor egyúttal Krisztust is lealacsonyítják az ember szintjére. Az 
egyetlen Krisztus, akiről beszélnek, az egyetlen Krisztus, akiről beszélhetnek az ő nézetükkel 
az a Krisztus, aki mindössze csak az ember idealizálása. Charles Clayton Morrison mondja: 
„Manapság Krisztus alakja jobban látszik, mint bármikor az utolsó apostol halála óta.”68 Jobb 
lett volna, ha Morrison nem azt mondja, hogy „Krisztus alakja”, hanem hogy „az ember, mint 
önmaga törvénye mintájára megrajzolt Krisztus alakja” látszik manapság minden eddiginél 
világosabban. 

S mit kínálhat a feltételezetten dinamikus protestantizmus, a Kant állítólagosan szabad 
emberének végső tekintélyén nyugvó protestantizmus a római katolicizmus, valamint az 
egyházról, mint az ember feletti végső tekintélyről alkotott nézetével szemben? J. C. Bennett 
ismerős szavakat használ, mikor ezt mondja: „A kijelentés, mely a Biblián keresztül jut el 
hozzánk, megelőzi az egyházat és irányadó az egyház számára. Ahogyan Canon Wedel 
fogalmaz: A Biblia, mint könyv a Közösségen belül jelent meg. A Közösség felelős volt a 
Könyvért. De a Közösség felelős a Könyvnek is, mert a Könyv Isten élő Ígéjét tartalmazza az 
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ember számára.”69 „A protestantizmus a katolicizmus minden formájától abban különbözik, 
hogy ragaszkodik hozzá, hogy az egyháznak mindig a Biblián keresztül ismert kijelentés alatt 
kell maradnia. Felbecsülhetetlen fontosság rejlik abban a tényben, hogy a kortárs egyház úgy 
szembesül Isten Ígéjével a Bibliában, mint mással, ami felett nem gyakorolhat ellenőrzést. 
Barth Károly jelentette ezt ki nagy hatással.”70 

Itt van a dolog veleje. Bennett a kortárs egyházról beszél. Bizonyos, hogy az egyházat 
a legjobban az Egyházak Világtanácsa képviseli. S ez a kortárs egyház nyíltan gúnyolja azt az 
elképzelést, mely szerint a Biblia Isten Ígéje bármely olyan módon, ahogyan Luther és Kálvin 
hitte. A kortárs protestáns egyház még sokkal messzebbre ment a Biblia, mint Isten Ígéjének 
elutasításában, mint a katolikus egyház négyszáz év alatt. 

Igaz, olyanok, mint Barth Károly azt akarják kimondani, hogy a Biblia nemcsak 
tartalmazza Isten Ígéjét, hanem pontosan az. De ez cseppet sem mozdítja előre a dolgot. Amíg 
a Bibliát nem mondják Isten közvetlen kijelentésének a mi világunkban, addig a Krisztus, Aki 
állítólag kijelentetett az embereknek, csak az emberi képzelet koholmánya, de nem több. 
Azaz, azonosítható az emberek hagyományaival. 

A Hit és a Rend negyedik Világkonferenciáját Montrealban tartották 1962-ben. Erről a 
konferenciáról mondta dr. Carl F. Henry: „A montreali konferencia majdnem felcserélte a 
sola traditione-t a sola Scriptura-val, egyenlővé akarván ezzel tenni az evangéliumot a 
hagyománnyal.”71 Nem csoda, ha a keleti ortodox egyházat, amelynek a hagyomány jelenti a 
legfőbb tekintélyt, köztiszteletben álló tagnak tekintették a konferencián. Miért is ne? És miért 
ne üdvözölnék a római katolikus egyházat is az egyházról, és a hagyományról, mint a 
kijelentés elsődleges forrásáról alkotott elképzeléseivel együtt? A montreali konferencián egy 
római katolikus bíboros – Montreal érseke – részt vett egy felekezet-közötti istentiszteleten. S 
a Christianity Today szerint „egy hivatalos vatikáni megfigyelő megjegyezte, hogy nincsen 
olyan dogmatikus akadály, ami meggátolná, hogy a katolikus egyház csatlakozzon az 
Egyházak Világtanácsához”.72 Nem tudjuk, hogy a „katolikus megfigyelők” mit jelentettek a 
feletteseiknek. Talán azt jelentették, hogy a független embert a tekintély hasonló helyzetébe 
emelték, mint ahol a római katolikus egyház pápája van, s az „eltávozott testvérek” 
messzebbre távolodtak a reformátoroktól, mint az anyaszentegyház teológiájától. A tiszta 
humanizmus istene és Krisztusa átvette a Biblia Istenének helyét a kortárs egyházban. A nagy 
falat, a Bibliát, ami megvédte a protestánsokat a korábbi napokban annak az egyháznak a 
behatolásától, amely a hitét az emberi bölcsességre plusz Isten Ígéjére építi, napjaink 
protestánsai ledöntötték. A sola Sciptura zászlaját azok leszármazottai eresztették félárbocra, 
vagy akár be is vonták, akik annakidején felhúzták, majd nagyon kegyelmes gesztussal 
átadták ellenségeik gyermekeinek. Luther bátran fellépett Krisztus nevében, és megtagadta a 
tanításának visszavonását az egyedül a kegyelem általi üdvösségről, amíg valaki be nem 
bizonyítja, hogy Isten Ígéje nem ezt tanítja. Luther leszármazottai, a reformáció gyermekei 
még mindig szembeszegülnek az anyaszentegyházzal, de most azért, mert a tanításai nagyon 
hasonlítanak Lutherére, s azért, amiért bizonyos mértékig hiszi, hogy Isten és Krisztus 
tekintélye az ember felett áll. 

Megigazulás egyedül hit által 
 
S mit gondoltok, mit tesz ez a kortárs egyház, mely elveti a sola Scriptura református 

tanítását, Luthernek az egyedül a hit történő való megigazulásra vonatkozó tanításával? A 
Heidelbergi Káté úgy beszél a misével kapcsolatos római katolikus tanításról, mint kárhozatos 
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bálványimádásról. S ezt a Heidelbergi Kátét ökumenikus gondolkodású protestánsok írták. 
Ebben kísérletet tettek az összes tényleges protestáns összegyűjtésére annak a ténynek a közös 
elismerésében, hogy az emberek egyetlen reménysége Jézus Krisztus helyettesítő halála a 
kereszten. „Mert azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk 
ő benne.” A római katolikus egyház arra tanította az embereket, hogy az üdvösséget a 
kegyelem és a jócselekedetek által keressék. A római katolikus egyház az embereket az örök 
sötétség és halál fölé függesztve tartja. A római katolikus egyház azt tanította, hogy nem 
létezett egyszer, s mindenkorra elvégzett engesztelés, amelyhez mindenki számára biztosított 
a közvetlen hozzáférés, aki megtér és hisz. Mikor Tetzel szerzetes Németországba jött, hogy 
búcsúcédulákat áruljon a szellemi sötétségben élő lelkeknek, akik napi reszketésben éltek, 
akkor azt a kétkedést használta ki, ami Istennek Krisztusban az Ígén keresztül adott 
ígéreteivel szemben áll fenn minden bűnös szívben. Ezt a kételyt maguk az egyházi hatóságok 
is táplálták. 

Leereszkedő kegyelmében azonban Isten megadta a szegény, önmagát ostorozó 
szerzetesnek, Luthernek, a Szentlélek világosságát, mely által meglátta, hogy Isten igazsága 
megjelent Krisztusban az emberek számára. Krisztus meghalt a bűneinkért, s feltámadt a 
megigazulásunkért. S Krisztussal együtt mi is meghaltunk egyszer, s mindenkorra a 
bűneinknek, és feltámadtunk egyszer, s mindenkorra a megigazulásunkért. Pál így kiált: 
„tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg 
tudja őrizni ama napra”. Félre a kételkedéssel Isten ígéreteiben! Félre a félelemmel a 
purgatóriumtól! „Hála pedig az Istennek, a ki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, 
és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk.” 

A teljes bűnbocsánatnak és az Isten családjába történő befogadásnak ez a megértése, 
annak megértése, hogy Isten örökösei és Krisztus örököstársai vagyunk az örök élet 
vonatkozásában ragadta meg Luthert, és jut olya bámulatosan csodálatos kifejeződésre a 
Heidelbergi Kátéban. „Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?” S jön az erőteljes 
és világos válasz: „Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem 
önmagamé, hanem az én hűséges… Megváltómnak a… tulajdona vagyok”. 

S most a Heidelbergi Kátét újra kiadták az újfajta ökumenizmus, a kortárs egyház 
ökumenizmusának érdekeit szem előtt tartva. Ez a kortárs egyház többé már nem hiszi, hogy 
Krisztus meghalt a bűneinkért, s feltámadt a megigazulásunkért egyszer, s mindenkorra ebben 
a világban. A kortárs egyház, mint már említettük, követte a modern filozófia bölcsességét, 
vagy inkább ostobaságát, mely úgy vélte Isten egyszer s mindenkorra szóló kijelentést nem 
adhat az embernek az ő világában. Ennek megfelelően a kortárs egyház azt is hiszi, hogy 
Jézus Krisztus nem végezhet egyszer s mindenkorra szóló engesztelést az ember számára az ő 
világában. 

A kortárs egyház természetesen még mindig beszél az engesztelésről. Beszélhet, mint 
például Barth Károly esetében még Krisztus egyedi, s egyszer s mindenkorra szóló 
engeszteléséről is az ember számára. Ám az engesztelésről mindig úgy gondolkodnak, mint 
még most is zajló eseményről. Ha a Heidelbergi Káté úgy beszél a római katolikus miséről, 
mint kárhozatos bálványimádásról, mivel az állítólagosan valamilyen mértékben megismétli 
Krisztus engesztelését, mit mondanának annak a dokumentumnak a szerzői, ha hallanák és 
látnák, mivé tették mára az engesztelést, nem is beszélve az úrvacsoráról, ahogyan azt a 
kortárs egyház ma celebrálja? 

Mikor a néhai Clarence Edward Macartney előadást tartott a Westminster Teológiai 
Szeminárium elindulásakor 1930 tavaszán, utalt a nagy református emlékműre, amit bárki 
megnézhet egy genfi parkban, Svájcban. Ő, mondta, a parkban ült egy padon. „Előttem”, 
mondta, „a város régi földsáncaival szemben emelkedett a reformáció nemzetközi 
emlékműve.” Utána beszél a falon kifaragott alakokról, Kálvinról, Farellről, Bézáról és 
Knoxról. „Mindegyikük felett ott vannak a reformáció ismerős betűi: Post Tenebras Lux.” 
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„De mi ma a protestantizmus?... Vajon a protestáns egyház, ami mi és atyáink 
korábban az élet fájának tekintettünk, melynek a levelei nem száradhattak el, most annak 
száraz és sárga levelévé válik?... Vajon a protestantizmust egy hatalmas állványhoz kell 
hasonlítanunk, melyen a munkások, a segédmunkások és az álmodozók állnak, ahogyan a 
vallási és politikai szabadság temploma a munkájuk folytán az ég felé növekedett, de most, 
hogy az építkezés befejeződött, el kell távolítani?”73 

Nos a kortárs egyház válasza dr. Macartney bánatos kérdésére az, hogy a történelmi 
protestantizmus csak állvány volt, amit az úgynevezett független ember templomának 
felépítésére használtak. Ez a templom, hasonlóan néhány nagy katedrálishoz hosszú ideig 
épül. Ez a templom az építői szerint soha nem lesz befejezve. Morris a befejezetlen 
reformációról beszél. Paul Tillich azt mondja, hogy a protestáns alapelv egy olyan ideál, amit 
soha nem lehet elérni. 

Az embernek ez a temploma most a római katolikus egyház és a kortárs protestáns 
egyház egyesített erőfeszítésével épül. Két kiváló római katolikus teológus, Hans Urs von 
Balthasar és Hans Küng nemrég nagyon feldicsérték a legnagyobb modern protestáns 
teológust. Miért kellene folytatni a négyszáz éve folyó küzdelmet? Nem látjuk, hogy az 
anyaszentegyház mindig is tanította Isten szuverén kegyelmét Krisztusban? Most, hogy ön, 
dr. Barth, maga mögött hagyta Istennek a Krisztuson keresztül a Bibliában egyszer, s 
mindenkorra adott kijelentésének elképzelését, s most, hogy maga mögött hagyta az egyszer, s 
mindenkorra megtörtént engesztelés elképzelését Krisztuson keresztül a világunkban, a 
közönséges történelem világában, ledőlt a minket elválasztó közfal. Ön, ha lehetséges, még 
nálunk is alaposabban ellenzi Isten Fiának az ember megváltása végett ebben a világban 
egyszer, s mindenkorra megtörtént megjelenésének tudománytalan és filozófiaellenes 
elképzelését. 

Mi maradt? Semmi, csak az ember vallása. Semmi, csak a tiszta humanizmus. A 
kortárs egyház vallása az összes embert valójában irányító szeretet elképzelése, a 
szenvedésnek, mint az engesztelés kiváltó okának elképzelése Krisztusnak az ember helyett és 
az ő javára történt szenvedésétől függetlenül. 

A hívők egyetemes papsága 
 
Az egyetemes engesztelés eme nézetével minden ember mindenütt valójában már 

benne van Krisztus egyházában. A misszionáriusoknak nem szabad ki menniük az 
emberekhez, és nem szabad elmondaniuk nekik, hogy a Golgotán meghalt Krisztusra van 
szükségük, hanem azt kell nekik mondaniuk, hogy amíg az egyetemes szeretetről alkotott 
saját neme elképzelésüknek megfelelően élnek, addig máris egyek Krisztussal. Ennek 
megfelelően a kortárs egyház kegyelme beépített, minden ember szívébe beépített kegyelem. 

A mi feladatunk 
 
A mi, mint még mindig hívő, de természetünknél fogva bűnös emberek feladata, 

akiken Isten haragjának terhe van, míg Krisztus el nem hordozza helyettünk a bűneinkért 
kijáró büntetést, hogy egyesüljünk abban a közös erőfeszítésben, mely az evangélium 
eljuttatására irányul a bűnben elveszett világhoz úgy, ahogyan azt a reformátorok hirdették. 
Ne kössünk kompromisszumot az evangélium kárára azokkal, akik az ember evangéliumát 
hirdetik. Ne legyünk okosak a magunk szemében, mert amink csak van, kegyelemből kaptuk. 
De hirdessük szent bátorsággal, hogy „minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg a 
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világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által 
tartsa meg a hívőket”. 
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Győzelmünk Krisztusban74 
 
Több mint ötven éve adta közre Abraham Kuyper a híres, háromkötetes Pro Rege 

című munkáját. Ez közvetlenül a másik híres, háromkötetes, Common Grace (Általános 
kegyelem) című munkát követte. 

Ezekkel és sok más, hozzájuk hasonló munkával Kuyper megpróbálta a holland 
reformátusok elméit és szíveit próbálta serkenteni a Krisztusért, a Megváltójukért, mint 
Királyukért Ez a nép, noha Kálvin és a dordrechti atyák örökösei voltak, Kuyper szerint nem 
juttatták teljesen érvényre Krisztus egyetemes királyságát. 

Kuyper felrázta a keresztyén oktatási intézményeket, felrázta a keresztyén sajtót, s 
könyveket adott ki, hogy tudtára adja az embereknek: egyetlen négyzetcentimétere sincs a 
Földnek, ami ne lenne Krisztusé. Pro Rege! A Királyért! Ennek kell lenni a mottónknak, 
mondta Kuyper. Nem szabad elszakadnunk a világtól, hacsak nem azért, hogy legyőzzük azt 
Krisztus számára. 

Krisztusnak kell uralkodni a tudományban. 
Krisztusnak kell uralkodni a művészetben. 
Krisztusnak kell uralkodni a politikában. 
Krisztusnak kell uralkodni a filozófiában. 
Krisztusnak kell uralkodni mindenütt. 
Ahogyan a muzulmánok azt kiáltják hangosan, hogy Allahnak kell uralkodni, úgy kell 

nekünk, keresztyéneknek minden ember tudtára adnunk, hogy Krisztusnak kell uralkodnia. Az 
uralkodás joga az Övé. 

Micsoda határtalan lelkesedéssel váltak sokan Kuyper követőivé nemcsak 
Hollandiában, de ebben az országban is, a jelszavát követve. Mintegy harminc éve jelent meg 
ebben az országban Barend K. Kuiper Rise up and Build (Ons Opmaken en Bouwen, Kelj fel 
és építs) című könyve. Ugyanaz volt a lelkülete, mint ami kifejeződött Kuyper megragadó Pro 
Rege kifejezésében. Közülünk sokakat, akik ma már idősebbek, megragadott. Látást és irányt 
adott a fiatalos lelkesedésünkhöz és optimizmusunkhoz. Milyen csodálatos ideál az, hogy 
nemcsak az evangélium szolgálói, de sokféle „laikus” is aktív és jelentős részt vehetett a 
Sátán által elbitorolt királyság elszakításában tőle és a kegyenceitől, hogy helyreállítsuk azt a 
mi Krisztusunk számára. S mennyire lebilincselő a kilátás, hogy ahogyan az izraeliták 
„elrabolták” az egyiptomiaktól a kultúrájuk termékeit azért, hogy használhassák azokat a 
pusztaságban, majd végül bevihessék az ígéret földjére, úgy Isten általános kegyelme által mi 
is bevihetjük végül a nemzetek kultúráját az új égre és új földre, és trófeaként odavethetjük a 
megdicsőült Királyunk lábai elé. 

De most kérdezzük, mit mondhatunk a jelenről? Két szörnyű világháború választ el 
minket Kuyper korától. Vajon elvesztettük a lelkesedésünket e háborúk miatt? Pesszimistákká 
tettek minket ezek a jövőt illetően? 

Ez nem a fiatalság, vagy az öregség kérdése. Kuyper már nem volt fiatalember, mikor 
felszította a lelkesedést a követőiben azzal a nagy látomással, amit látott. Ő volt a nagy 
főparancsnok, aki mint Eisenhower tábornok a katonai területen, fellelkesítette a fiatal fiúkat 
és lányokat azzal a dicsőséggel, amit látott. 

Manapság nincs Kuyperünk. De vajon nekünk idősebbeknek, nem kell tőlünk 
telhetően mindent megtennünk azért, hogy lángra lobbantsuk a fiatalságot az afféle látomás 
iránti buzgósággal, amilyet Kuyper látott? Vagy Kuyper látomása végső soron csak délibáb 
volt a sivatagban? Talán nem kellőképpen fogta fel, mennyire teljes mértékben tartja a 
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markában a Sátán az evilági királyságokat? Vajon a már említett háborúkon keresztül mi nem 
láttunk mélyebbre az ember szívének gonoszságában, mint Kuyper? 

Mikor szembesülünk a kérdéssel, hogy mi ahhoz hasonlót kell ma tennünk, amit 
Kuyper tett a maga korában, először konkrétabban az kérdezzük meg, hogy milyen változások 
mentek végbe az ő kora óta. 

Először is vannak változások, amit jobb kifejezés híján nevezhetünk „objektív 
helyzetnek”. Kuyper beszél a modern tudomány felfedezései folytán bekövetkezett csodálatos 
fejlődésről. A tudás világa, a kommunikáció világa ennek a generációnak az életében jobban 
kitágult, mondja, mint az egész megelőző történelem során. Milyen csodálatos lehetőség 
keresztülpréselni Krisztus királyi mivoltának követeléseit a modern tudáson és a modern 
kommunikációs médián! 

Nos, azt viszont elmondhatjuk, hogy a tudás világa és a kommunikáció világa 
gyorsabban változott a második világháború óta, mint az azt megelőző egész történelem 
során, beleértve azt a generációt is, amelyben Kuyper élt. Sokkal gyorsabban, és sokkal 
hatékonyabban érhetjük el a győztes Király üzenetével az embereket mind extenzíven, mind 
intenzíven, mint az ötven évvel ezelőtt lehetséges volt. 

De amit erről a dologról mondtunk, az önmagában nem alapvetően fontos. 
Önmagában nem jelent fejlődést és győzelmet Krisztus királysága számára. A sötétség 
hatalmának fejedelme is képes ugyanúgy használni a modern technikát, mint a királyok 
Királyának és az urak Urának hadserege, és meg is teszi azt. Mindaz, amit eddig mondtunk, 
csak jelzi hogy a Diabolosz király és Immanuel herceg között dúló háború még 
nyilvánvalóbban vált globális hadviseléssé, mint korábban bármikor. 

Kuyper tudta, hogy a Sátán felhasználja majd mind az ember tudásának, mind a 
környezetének minden modern vívmányát a hármas Istennel szemben vívott háborúban. 
Kuyper látta a maga korában, ahogyan mi is látjuk manapság, hogy a Sátán össze erői akcióba 
léptek, de Kuyper nem látta ezeket annyira átfogó és intenzív akcióban, mint mi látjuk ma. 

Mikor ezt mondom, ti azonnal az emberek által az embertársaiknak okozott ördögi 
szenvedésekre gondolhattok. Gondolhattok a borzalmas pogromokra, az utolsó világháború 
koncentrációs táboraira. Gondolhattok a sok emberi lényre, akiket pincebörtönökben, bűzben 
és elszigeteltségben tartott Hruscsov, Castro és Mao-Ce-tung, hogy másokról ne is szóljunk. 

Végül gondolhattok nemcsak az ember embertelenségére, de arra az embertelenségre 
is, amit az emberek magukra zúdítanak, ahogyan ez a leglátványosabban napjaink határtalan 
erotikájában és erkölcstelenségében mutatkozik meg: a televíziót, a rádiót, a papíralapú 
könyvkiadást és megannyi más eszközt nyíltan és kirívó módon használnak arra, hogy az 
ifjúságnak azok végzetes gonoszságának útját tanítsák, akik idősebbek, s mindez a mocskos 
haszonszerzés kedvéért. 

Folytathatjuk, és beszélhetünk még sok hasonló dologról. De most engem az érdekel, 
ami mindezeknek a dolgoknak a hátterében áll. Nem annyira a modern lélek 
megnyilvánulásaival, mint inkább a magával a modern lélekkel foglalkozok. Veletek együtt 
szeretném kideríteni, hogy a modern ember, a kortárs ember – nem az éretlen és fiatal, hanem 
a képzett és bölcs – mit gondol önmagáról. 

1. „Az irracionális ember” 
 
Mikor a modern ember önmagára tekint, az a múltjának fényében szereti megtenni. 

Biztos benne, hogy az álltai örökségtől indulva az evolúció hosszú folyamatában vált azzá, 
ami. De aztán volt egy időszak, most már látja, amikor az ősei úgy vélték, hogy az ember egy 
„racionális állat”. Valamiképpen a racionalitás alapeleme lehetővé tette a számára, gondolta, 
hogy kimerítően megismerje az Istent és az embert, s mindent átfogó módon ismerve majd 
csak a jót fogja követni. Nemcsak a görögök, nevezetes Arisztotelész gondolkodott az 
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emberről ezen a módon, de egészen a modern időkig táplálták az emberek a reménységet és a 
várakozást, hogy a tudással megérthetik, és úgy továbbfejleszthetik az emberi természetet, 
hogy végül majd elérik a Paradicsomot. 

De aztán jött a „menekülés Laputából”.75 Az ember elkezdte meglátni, hogy ő 
alapvetőbben létezés, mint lényeg. Elkezdte meglátni, hogy nem képes megmagyarázni 
önmagát önmagának a hideg intellektuális kapcsolatok világában való részvételéből 
kiindulva. Ő inkább olyan, mint a miniszterelnök felesége, aki Swift Gulliver utazásai című 
könyvében otthagyta Laputa fenséges birodalmát, hogy „kövessen egy öreg lakájt, aki 
rendszeresen berúgott, és verte őt”. 

Más szóval, a modern ember nem racionális állatnak látja magát, hanem egy olyan 
állatnak, ami a többi állathoz képest jobban képes álltaként élni, mivel van értelme, amivel 
képes hatékonyabb sémákat alkotni a saját állati vágyainak kielégítéséhez, mint amazok. A 
modern ember tehát nem racionális állatnak, hanem irracionális embernek nevezi önmagát. 

A. A romantika 
 
Annak megmutatása végett, mire gondol a modern ember, mikor irracionális embernek 

nevezi önmagát, hadd utaljak néhány idézetre William Barrett munkájából. 
Barrett először Swift Gulliver utazásai című művéből idéz, melyre már utaltunk. 

Utána rátér az úgynevezett romantikus költőkre. 
Wordsworth mondja: 
 
Belekontárkodó értelmünk 
Eltorzítja a dolgok szépséges formáját: 
ölünk, hogy boncolhassunk. 
 
Wordsworth „öreg piócaszedője” a természet része. „Whitehead ezt a minőséget a 

dolgok együttességének nevezte”.76 Mikor az ember megöregszik, állítja Coleridge, elszakad 
a természettől, és mély aggodalmat tapasztal meg. „Nem képes visszaszorítani ezt az 
aggodalmát, nem képes bármely konkrét tárgyhoz, eseményhez, vagy személyhez kötni: ez a 
haszontalanság, vagy a nemlétezés kijelentése.”77 De talán az irracionális ember 
legkolosszálisabb kifejezését a német költőnél, Goethe-nél látjuk, akinek a Faustja bármiféle 
törvényre való tekintet nélkül próbálja meg kifejezésre juttatni a mély vágyait. 

A későbbi romantikus költők, mint Rimbaud, meghonosították azt, amit ők „az 
orgyilkosok korának”78 neveznek. De ezzel együtt eljött a „primitívség kora a művészetben. 
Rimbaud végül megadta magát a cselekvő akarat végzetének”.79 Az ember arra használja az 
értelmét, hogy nagy lehetőségeket nyisson önmagában, mikor elszakadt a természettől. 

B. Regényírók 
 
Ugyanaz a menekülés Laputából, ugyanaz a leereszkedés az irracionális mélységébe 

jut hatalmas művészi kifejeződésre az olyan orosz íróknál, mint Dosztojevszkij és Tolsztoj. 
Bűn és bűnhődés című regényében Dosztojevszkij főhőse azért gyilkol meg egy idős 

nőt, aki zálogházi ügynök, hogy az anyjának ne kelljen rabszolgaként dolgoznia az ő 
taníttatása költségeinek előteremtése végett. Micsoda racionális dolog: „Én szegény vagyok, 
                                                
75 V. ö. William Barrett, The Irrational Man, 106. oldal 
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78 116. oldal 
79 117. oldal 
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ez az öreg ügynök egy tetű, ha megölöm és kirabolom, azzal megszabadíthatom anyámat a 
tanulmányaim költségeinek előteremtésére irányuló szörnyű erőfeszítéstől”.80 De „valójában, 
ahogyan végül elismeri Szonjának, azért ölte meg, hogy bebizonyítsa: ő nem volt olyan tetű, 
mint az emberiség közönséges tagjai”.81 „A hatalomvágyat – a démoni hatalomvágyat – így 
tehát már azt megelőzően felfedezte Dosztojevszkij, hogy Nietzsche megtette volna a 
témájának”.82 

Az irracionális ember tehát az illegális emberré vált, aki betör az emberi 
megvilágosodás nagy „kristálypalotájába”, hogy kijelenthesse: gyilkolni akar az anyja iránti 
szeretetből. 

Ami Tolsztojt illeti, mondja Barrett, az Iván Iljics halála című művében találjuk „talán 
a legerőteljesebb leírását minden irodalmi mű közül annak, mint jelent szembesülni a 
halállal”. Iljics leesik egy létráról, és felfogja, hogy meghalhat. De alapvetően nem ez 
aggasztja. A valódi halál valamiféle önmagában rejlő dolog. „Pontosan a halál valósága az, 
ami elkülöníti Iván Iljicset az összes többi emberi lénytől, s visszatéríti őt a saját személyes 
énjének abszolút magányába, megsemmisítvén a társadalom, valamint a család szövetét, 
amelybe beleveszett”.83 Tolsztoj egyszer így fejezte ki ezt az alapvető nézetét Gorkijnak: „Ha 
egy ember megtanult gondolkodni, nem számít, miről gondolkozik, mert mindig a saját 
halálára gondol. Ebben minden filozófus egyforma. S miféle igazság lehetséges, ha egyszer 
ott a halál?”84 

Azonnal meg kell említenünk, hogy amit eddig mondtunk ezekről a költőkről és 
írókról, azt Kuyper is ismerte. Az új dolog azonban, ami a mi korunkra jellemző, hogy most 
az ember, a bölcs ember, a feltételezetten racionális ember, a filozófus és a teológus 
gondolkodik úgy az emberről, ahogyan a költők és írók tették sok éven át. Az irracionális 
ember most öntudatosan elemzi önmagát, mint aki a racionalitásának saját erejével vált 
irracionálissá. 

A dán zsidó, Spinoza szavaiból hangzik fel látszólag sok évvel korábban a régi kiáltás: 
„A szabad ember soha nem gondol a halálra, hanem csak az életre”.85 De valóban olyan régi 
kiáltás ez? Vajon a két magatartás tényleg ennyire különválnak? Természetesen minden 
filozófus gondola halálra. S minden filozófus gondol az életre. De gondoltak vajon az életre, 
mint Isten által adott dologra, s a halálra, mint az ember bűnéért járó büntetésre? Erről pár 
pillanat múlva. 

Kierkegaard azt állította, hogy a létezés megelőzi a lényeget. S tette ezt a racionálisan 
elképzelhető legkövetkezetesebb érvvel. Az igazság szubjektív, mondta Kierkegaard. Nem 
létezik olyasmi, mint Isten közvetlen kijelentése, sem az ember alkatában, sem az őt 
körülvevő világban. Nietzsche átadta magát Dionysus istennek, a tisztán irracionális 
istenének, a disznólkodás és a végső erkölcsi féktelenség istenének. Nietzsche hozzáférést 
talál a tudatalatti forrásaihoz. Megnyitja az ember gonoszságának mélységeit, és szabad 
játékot enged azoknak. 

C. A nagy egzisztencialisták 
 
Az, amit az olyan emberek mondtak, mint Kierkegaard és Nietzsche, manapság jut 

csúcsponti kifejeződésre a nagy egzisztencialistáknál. S az egzisztencialista gondolkodásnak 
ez a végső stádiuma nem jelent meg Kuyper napjaiban. 
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1) A filozófusok 
 
Először a filozófusokat említjük. S kezdjük Martin Heideggerrel. Számára az 

elképzelés, mely szerint a létezés megelőzi a lényeget, a Kapcsolat elképzelésében fejeződik 
ki. Nem úgy ismerünk meg valamit, amit érdemes ismerni azáltal, hogy intellektuális, vagy 
fogalmi kijelentéseket teszünk arról, hanem úgy, hogy engedjük: jelentse ki magát nekünk.86 
Az ember úgy tanulja meg megismerni önmagát, ha engedi, hogy kijelentse önmagát 
önmagának, önmagán keresztül. S mikor megtanulja így megismerni önmagát, akkor ismer 
egzisztenciálisan. 

Így tehát, a filozófiában Heidegger megpróbálja azt kifejezni, amit Tolsztoj, az író már 
kifejezett a saját történetében. „Az igazságot mindkét esetben alapvetően kijelentésként kell 
értelmezni. A halál hiteles jelentése – meg kell halnom – nem egy külső és nyilvános tény a 
világban, hanem a saját lényem belső lehetősége.”87 S „csak a halálom önmagamba fogadása 
által válik lehetségessé a számomra a hiteles létezés”.88 S a halál önmagamba fogadásával 
legyőztem azt. Elértem a „halálközeli szabadságot”, vagy „határozottságot”.89 S halál 
önmagamba fogadásával az időt fogadtam önmagamba. Ezzel pedig a jövőt tettem 
elsődlegesem a magamévá. A jövő most „az a régió, mely felé az ember kivetít, és amelyben 
meghatározza a saját lényét”.90 

A francia filozófus, Sartre szintén az emberen belül képzeli el a szabadságot. 
Világosan kiemeli, ami fontos a számunkra – azt az elképzelést, miszerint ezen az alapon a 
szabadság „a nem kimondásának szabadsága”. Sartre-nak az emberi szabadságról alkotott 
nézetének ez a fő tétele: „a szabadság a maga lényegében tagadó, s ebben a tagadásában 
egyben teremtő is”.91 

Sartre tehát tulajdonképpen nevezhető ateistának. 
S mi a természete ennek az ateizmusnak? Nem pusztán csak annyi, hogy Isten nem 

létezik, hanem hogy nem létezhet. Sartre egyenesen az embert ülteti Isten helyére. Barrett 
mondja: „Sartre tehát oda lyukad ki, hogy az embernek osztja ki azt a fajta szabadságot, amit 
Descartes csak Istennek tulajdonított”,92 s hozzáteszi, hogy az ortodox módon hívő 
keresztyének számára Istennek ez a helyettesítése az emberrel „az ördöngösség 
kimondhatatlan példája”.93 

2) A teológusok 
 
De ez még nem a vég. A legmeglepőbb dolog, olyasvalami, amit Kuyper nem láthatott 

a maga korában, a modern teológia, ami mindent összevetve nagy fokban egyetért a modern 
ember önértékelésével. 

Pár hónappal ezelőtt Barth Károly tartott előadásokat itt, Chicagóban. Őt olyan 
teológusnak mondják, aki elfordult a modernizmustól Istenhez, Krisztushoz, és a 
reformátorok Bibliájához. Professzor S. U. Zuidema az Amszterdami Szabadegyetemről 
mégis megmutatta, hogy a filozófia, mely Barth főművében, az Egyházi dogmatikában jut 
kifejeződésre, ugyanaz, mint a Martin Heideggerhez hasonló egzisztencialista filozófusok 
filozófiája. 
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Barth számára ugyanis, nem kevésbé, mint Kierkegaard számára, az igazság 
szubjektív. Ez azt jelenti, hogy az ember nem Isten teremtménye, és nem bűnös Isten előtt 
azon a módon, ahogyan Luther és Kálvin gondolkodtak róla, mint lényről. S ez azt is jelenti, 
hogy Krisztus nem halt meg a népéért a kereszten, majd nem támadt fel három nap múlva a 
megigazulásukért. Ez azt jelenti, hogy amint Berkouwer professzor mondta, nincs átmenet a 
haragból a kegyelembe a történelemben. Az ember elégséges önmagának. 

2. Az „irracionális ember” keresztyén értékelése 
 
Most már azonnal megértitek, hogy keresztyénekként az embernek erről a modern 

értelmezéséről úgy kell gondolkodnunk, mint „az ördöngösség kimondhatatlan példájáról”. 
Csak amikor efféle szavakat használunk, akkor azokat Barrettnél sokkal mélyebb értelemben 
használjuk. Barrett számára ugyanis, aki egyetért az általa oly jól leírt irracionális emberrel, 
egyáltalában nem létezik valóságos Sátán. Mikor valamiről, mint démonikusról beszél, akkor 
azt úgy teszi, mint a Paul Tillichhez hasonló modern teológusok. Tillich számára ugyanis 
Barthhoz hasonlóan a Sátán pusztán csak a gonoszság valamiféle homályos, kellemetlen, 
szuper-humán ereje, Krisztus pedig csak a jóság valamiféle homályos, kellemetlen, szuper-
humán ereje. A modern teológus számára Krisztus nem több, mint a jóság ideálja, amit a 
természeti ember az égre emel önmaga számára, s aminek személyiséget tulajdonít azért, 
hogy a jóság eme ideálját valóságossá tegye saját maga számára. S a modern teológus 
számára a Sátán nem több, mint mindazok alapösszetevőjének megszemélyesítése, amik a 
természeti ember szemében gonoszságok. 

Teljes és szöges ellentétben ezzel mi, keresztyének, ragaszkodunk a Szentírás, azaz 
Luther és Kálvin Istenéhez, Krisztusához és ördögéhez. Emiatt semmiképpen sem 
fogadhatjuk el a modern ember önmagával kapcsolatos elemzését. S ez különösen igaz 
közülünk ránk, akik kálvinistáknak mondjuk magunkat, s még ma is „Kuyper vonalát” 
követjük. 

Ez első ránézésre furcsának tűnhet. Többször elmondtuk már, hogy a modern ember 
azzal, hogy irracionalistának mondja magát, kimutatja a szimpátiáját az iránt, amiről a 
kálvinisták mint teljes romlottságról beszélnek. Vajon nem úgy gondolkodik a modern ember 
önmagáról, mint aki a mocsokból emelkedik ki? Vajon nem mondta-e valaki, hogy elegendő 
néhány oldalnyit elolvasni Sigmund Freudtól bármely tapintatos vadállat megrettentéséhez? 
Vajon nem beszélt Kant az emberben rejlő radikális gonoszságról? Vajon a modern 
mélypszichológia nem beszélt rengeteget az ember vétkességi komplexusáról? 

Noha mindez igaz, a modern ember azonban mégsem beszél az Isten által teremtett 
emberről, aki vétkezik Isten törvénye ellen, s ezért joggal áll Isten haragja alatt. S ezért a 
modern teológiának, mely végső soron egyetért a modern emberrel az önmagáról alkotott 
elemzésében, nincs helye annak a Krisztusnak a számára, Aki megváltja az embereket az 
eljövendő haragtól. 

Ahelyett tehát, hogy egyetértenénk a modern emberrel az önmagával kapcsolatos 
elemzésében, úgy tekintjük ezt az önértékelést, mint a Sátán legutolsó és leghatékonyabb 
eszközét, amivel rabláncon tartja az embert. Az ember modern önértékelése tehát a 
leghatékonyabb eszköz, amivel elhitette önmagával, hogy nem bűnös, ezért nem is kell 
megtérnie. 

A modern ember többé védekezik Krisztus vele kapcsolatos követeléseinek 
nyomásával szemben. Meggyőzte önmagát arról, hogy meg kell hagyni, van valami isten, de 
ez az isten önmagán belül található meg. Istenek, a teremtésnek, a bűnnek és a megváltásnak 
az elképzelései mind egy önmagán belüli kijelentés az önmagáról a saját maga számára 
alkotott ideálhoz, mely arra igyekszik őt rávenni, hogy felfogja: neki magának kell önmagát 
üdvözítenie. A külső üdvösség nem lehetséges. 
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Nekünk, keresztyéneknek, mindez tiszta önámítás, s mint ilyen, a sátáni megtévesztés 
része. Napjainkban a Sátán meghúzódik a háttérben. Örül, mikor az emberek úgy fogadják a 
megtévesztéseit, mintha azok volnának a megannyi koron keresztül tartó emberi gondolkodás 
és törekvés leggazdagabb és legnemesebb gondolatai. 

Különösen örül a Sátán annak a ténynek, amikor a modern ember elhiteti önmagával, 
hogy üdvösség a szó bibliai értelmében nem is lehetséges a számára. A halál, az aggódás és a 
kétségbeesés modern kultusza, ahogyan az általunk említett filozófusok és teológusok 
felnevelték, megnyitja a zsilipkapukat a példabeszédet követő gyakorlatnak: Együnk igyunk, 
szórakozzunk, hiszen holnap úgyis meghalunk. 

3. Jelen feladatunk 
 
Mi hát a mi feladatunk a modern ember önelemzésére tekintettel? Más, mint aminek 

Kuyper látta a feladatot? A válaszunknak annak kell lenni, hogy alapvetően ugyanaz, de 
bizonyos fokig mégis más. 

Alapvetően ugyanaz annyiban, hogy mi Kuyperrel együtt fel akarjuk mutatni a Pro 
Rege zászlaját az embernek. S nem kevesebb optimizmussal viseltetünk a sötétség seregeivel 
vívott háború végkimenetelét illetően, mint Kuyper. A tény, hogy mi többet láttunk, s 
mélyebben beleláttunk az ember bűnös szívébe, mint Kuyper, nem ébreszt bennünk kételyeket 
a Királyunk végső győzelmét illetően. Pállal együtt kell kiáltanunk: „Hála pedig az Istennek, a 
ki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen 
megjelenti mi általunk” (2Kor2:14). A Sátán mélyebben belevihette az embereket az 
önmegtévesztésbe, mint eddig bármikor. A Sátán gondolhatja, hogy most már leengedte az 
emberi fajt az idő Niagarájának zuhatagjain, Krisztus mégis elveszi majd tőle a királyságot. 

Örülnünk kell annak, hogy Kuyper látta Krisztus királysága hosszúságának és 
szélességének a látomását. A Sátán mára látszólag több területet foglalt el, mint amennyit 
Kuyper idejében birtokolt. Ám még így is, Kuyperrel együtt mi is azt mondjuk, hogy egyetlen 
négyzetcentiméternyi föld sem az övé, és egyetlen négyzetcentiméternyi földdel sem 
rendelkezik majd a háború végén. A második világháborúban volt egy időszak, amikor sokan 
azt gondolták, hogy Hitler győzhet. De kételkedem benne, hogy Churchill valaha is ezt 
gondolta. De ha meg is tette, abban legalábbis nem kételkedünk, hogy Akinek joga van 
uralkodni, a végén mindenek felett uralkodni is fog, s a Sátán és a seregei kivettetnek a külső 
sötétségre. Ha bármi is másként van, az csak az, hogy bennünk a győzelem mélyebb érzése 
rejlik, mint Kuyperben. 

De min alapszik most ez a meggyőződés a győzelemről? Az új rátekintésen Krisztusra, 
amint belevetette Magát a Sátánnal folytatott küzdelembe még itt a Földön. Azt olvassuk, 
hogy a királysága megalapításának legelején Jézus megkeresztelkedett és a Szentlélek leszállt 
rá. Ő tehát telve volt Szentlélekkel. Aztán, amint olvassuk, a Szentlélek kivitte Őt a pusztába, 
hogy szembeszálljon a Sátánnal. Mindenekelőtt találkoznia kellett az ördöggel, és kihirdetni a 
programját neki. A Sátán már többször mondta azoknak, akik Immanuel herceg az eljövendő 
Király nevében munkálkodtak: „Eltemetlek téged és az erőfeszítéseidet”. Most azonban a 
Sátán látszólag békés egymás mellett élést ajánl. Látszólag azt mondja: van elég hely a 
világban mindkettőnk számára. De természetesen egy feltétellel: Krisztus hajtson neki térdet. 

Azután, az éhségtől és a szomjúságtól elgyengülve a Megváltó felállt, és elfogadta a 
Sátán kihívását. Tudta, hogy milyen volt az valójában. Tudta, hogy nem a békés egymás 
mellett élés volt az, amit a Sátán akart. „Távozz tőlem Sátán. Én elveszem tőled a királyságot. 
S teszem azt a teljes igazságosság megalapításával. Az igazság királyságát fogom felállítani a 
hazugságod királyságára. Az én Lelkem által az emberek szívét elhajlítom a veled való 
szövetségtől az én mennyei Atyámmal való szövetséghez. 
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Ebben a szellemben folytatta Krisztus a munkáját. A királyságát azzal alapítja meg, 
hogy Magára veszi azok bűneit, akik szövetséget kötöttek a Sátánnal. Szilárdan Jeruzsálem 
felé fordította a tekintetét. Poncius Pilátus előtt jó bizonyságot tett, elmondván, hogy valóban 
egy királyságot jött le felállítani, nem a világ királyságaihoz hasonlót, hanem az igazság 
királyságát. Magabiztosan megjövendölte a sátánilag ihletett bíráinak, a Szanhedrinnek hogy 
hamarosan megjelenik majd az Ő királyságában, dicsőségben és hatalomban. 

Aztán, amikor elkezdte a munkáját, kiküldött hetven tanítványt, hogy tegyenek 
bizonyságot a Ő eljövendő királyságával. Elmondta nekik: úgy küldi ki őket, mint bárányokat 
a farkasok közé. Elmondta nekik, hogy ha az Ő embereket üdvözítő munkáját Belzebub 
munkájának nevezték, akkor nem kevésbé megteszik majd ezt az Ő követőinek munkájával is. 
Krisztus szabaddá teszi majd az embereket: ők még e pillanatban nem szabadok. A Sátán 
követői csak gondolják, hogy szabadok, de valójában a bűn rabszolgái. 

S megkezdődött a csata. És pontosan ez a keresztyén történelemfilozófia kezdőpontja. 
Ennek valóban krisztologikusnak kell lennie. A történelem egésze a győztes Krisztus és a 
legyőzött ördög közötti csatában foglaltatik benne. S minden ember részt vesz ebben a 
küzdelemben. Minden egyes ember vagy a Sátán szövetségese, vagy, kegyelem által, a 
hármas Istené, az Atyáé. A Fiúé, és a Szentléleké, Krisztus szövetségeseié. Azoknak, akik a 
Sátánnál állnak szövetségben, megvannak a jelszavaik is. Az ő jelszavuk is a szabadság, de ez 
a szabadság nemet mond Istennek, mint az emberek Teremtőjének és Megváltójának, ez az 
abszolút önmeghatározás szabadsága. S azok, akik valóban megszabadultak Krisztusban, 
tudják, hogy a többiek önmagukat csapták be, és a Sátán irányítja őket. 

Így kihangsúlyozva, hogy a kiindulópontunknak Krisztussal kell lenni, amint beleveti 
Magát a Sátánnal folytatott küzdelembe a világ királyságaiért, akkor nem pusztán csak 
szoteriologikusak vagyunk. S nem vagyunk anabaptisták, vagy szeparatisták sem. Mi pusztán 
csak kihangsúlyozzuk a Krisztusnak a történelemben bekövetkezett halála és feltámadása 
üdvözítő kegyelmének győzelmét. S ezt cselekedve pusztán csak iszonyodva próbáljuk meg 
lerázni a katolicizmus utolsó maradványait is. A katolicizmus békés egymás mellett élést 
keres az evilági királyságok, valamint Krisztus királysága között. A bűnösre nem tekintenek 
úgy, mint a Sátánnal szövetségben állóra. A Sátán háborújának teljes erőbedobással zajló és 
átfogó jellegét nem annak látják, ami valójában. 

Emellett protestánsként, sőt, Kálvint és Kuypert követő protestánsokként hajlamosak 
vagyunk valami hasonlót tenni, mint a katolicizmus. 

Azt mondtuk, hogy Krisztus mind a teremtés, mind a megváltás Közbenjárója. Azután 
belegyőzködtük magunkat abba a hitbe, hogy miután Krisztus a teremtés Közbenjárója, ezért 
elvárhatjuk minden embertől, hogy miután ez a Közbenjáró teremtette őket, végső céljaik és 
törekvéseik tekintetében nem lesznek annyira sátániak. Beszéltünk az emberek arra irányuló 
általánosan humán erőfeszítéseiről, hogy szembeszálljanak azzal, ami sátáni. Úgy beszéltünk 
az emberek eme általános emberi mivoltáról, mintha ez olyasvalami lenne, amelyhez 
folyamodhatnánk, mikor Krisztus követőiként arra kérjük az embereket, hogy fogadják el 
annak a Krisztusnak a királyságát, Aki meghalni jött a bűnösökért. Úgy beszéltünk tehát, 
mintha lenne egy vizsgálódási terület, különösen az egzakt tudományok terén, a hossz- és a 
súlymérés terén, mely nem tartozik bele a Krisztus és a Sátán közötti küzdelembe. Úgy 
beszéltünk, lenne legalábbis valamit közös területféle, ahol Krisztus követői és a Sátán 
követői képesek lennének együttműködni anélkül, hogy kifejezésre juttathatnák önmaguknak 
és egymásnak a különböző céljaikat. Így tehát az általános kegyelemmel kapcsolatos tanítás 
időként hajlamos letompítani a Szentírás Krisztusa királyságának mindenre kiterjedő és 
átfogó királyságának valóban biblikus nézetét. 

Bizonyos azonban, hogy ha valóban megtanultuk a leckénket, ha bármit tanultunk a 
kortárs gondolkodás fejlődéséből azok táborában, akik nem tartják a Szentírás Krisztusát 
Királynak, akkor világossá vált a számunkra, hogy ők mindent a saját királyuknak akarnak. 
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Akarják a tudomány, akarják a művészeteket, akarják a filozófiát és akarják a teológiát. 
Akarják mind a leíró, mind a magyarázó tudományt. Számunkra nem létezhet tény, mely 
Krisztus által teremtettnek és megváltottnak látszik. Ők készek elfogadni a Krisztusról, mint a 
teremtés Közbenjárójáról alkotott elképzelésünket, ha nem erőltetjük rájuk, hogy ugyanazt a 
Krisztust a megváltás Közbenjárójaként. Tudják: ha megelégszünk azzal, hogy Krisztusról, 
csak mint a teremtés Közbenjárójáról beszélünk először annak érdekében, hogy majd csak 
később beszéljünk Róla, mint a megváltás Közbenjárójáról, akkor mg csak Istennek, mint 
Teremtőnek a követeléseit sem erőltetjük rájuk. Készségesen elfogadják az általános 
kegyelemről alkotott elképzelésünket, ha nem hozzuk összefüggésbe Krisztusnak a világosság 
Királyának és a Sátánnak, a sötétség királyának a küzdelmével. 

Természetesen, ezeket a dolgokat kimondva, én messze túl sok öntudatosságot 
tulajdonítok a hitetlennek. Amennyire a hitetlen elfogadta a modern gondolkodás alapelveit, 
annyira tévesztette meg önmagát és fogja feltételezni, hogy mindaz, amit mondtunk nemcsak 
a teremtés Közbenjárójáról, de a megváltás Közbenjárójáról is, csak álom és ámítás. A 
hitetlenek úgy vélik, hogy legalábbis mi vagyunk önámítók és álmodozók, nem ők. 

Ám még így is, nekünk, Krisztus, a mi Királyunk követőinek nagyobb öntudatra kell 
törekednünk nemcsak mind a magunk részéről, mind azok részéről, akiket meg próbálunk 
megnyerni a Királyunknak, de azok részéről is, akik még a bűn rabszolgasága alatt vannak. A 
Királyunk bizonyságtevőinek kell lennünk. Meg kell mutatni az embereknek, hogy amíg nem 
hajtanak térdet – nem a Sátánnak, hanem annak, Aki jogos Királyuk – addig minden 
erőfeszítésük hiábavaló lesz. Meg kell nekik mondanunk, hogy a napsütés és az eső, a jó elme 
és általában a jó dolgok minden csodálatos ajándéka általánosságban Isten ajándékai az 
emberek számára, melyeken keresztül Krisztus hívogatja őket a megtérésre. 

S ha így használjuk az általános kegyelmet és Pro Rege mottónkat, s így vonjuk bele a 
Szentlélek munkáját mindenbe, amit az elejétől a végéig teszünk a Krisztus és a Sátán közötti 
küzdelemben, akkor a saját, Krisztus győzelmébe vetett bizonyosságunk fog erősödni. 

4. Noé napjai 
 
Jézus azt mondta, hogy az utolsó napok olyanok lesznek, mint Noé napjai. Noé nem 

félt attól, hogy az Isten által neki adott, a jövőre vonatkozó ígéret szavai nem fognak 
beteljesedni. Azt olvassuk róla, hogy kora világának eluralkodott gonoszsága közepette 
kegyelmet talált Isten szemében. 

A kegyelem megtalálása Isten szemében a mi reménységünk és bizonyosságunk 
egyetlen forrása is manapság. A győzelmi reménységünk Krisztusnak a Sátán felett aratott 
győzelmében rejlik, nem a saját jóságunkban. Furcsa fejlemény ez, a bűn fejleménye ebben a 
világban. Úgy szoktunk beszélni a bűnösről, mint aki önmagát szereti ahelyett, hogy Istent 
szeretné. S valóban ezt teszi. De most ez az önszeretete fordult ellene. Mikor kinyilatkoztatta 
a függetlenségét Istentől, az magányossá, a végtelenségig magányossá tette. Az ember 
elhagyta Istent, s most Isten is elhagyja őt. A Sátán tudja, mit jelent elhagyatni Istentől. Olyan 
tökéletes elszigetelődést jelent, aminek alapján először belefárad önmagába, majd megutálja 
önmagát, s végül kétségbeesik. A saját, valamint az Úristen orrában is bűzzé válik. Az ember 
is mind a maga, mind Isten szemében értéktelenné vált. 

Mégis van azonban egy különbség. Isten azért gondol rá értéktelenként, mert 
becstelen, mivel megszegte Isten rendeleteit. Az ember azonban a saját szemében is 
értéktelenné vált, mert – gondolja – belegabalyodott és azonossá vált romlottság bűzlő 
masszájával, ami az emberiség. Ahogyan biztos abban, hogy Isten nem létezhet, ugyanúgy 
abban is biztos, hogy nincs menekvés az elől a romlottság elől, amelybe belemerült. 
Reménység nélkül él, mert Isten nélkül él a világban. Isten, véli, nem létezhet, ezért 
semmiféle reménység sem létezhet. 
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Efféle helyzetben volt Noé az igazság hirdetője. Azaz, mondhatni, a reménység 
hirdetője. A helyzet nem reménytelen, mondjuk a modern embernek, ha elfordulsz a 
romlottságodtól és odafordulsz az igazsághoz. Igaz, magadtól nem vagy képes az igazsághoz 
odafordulni. De van igazságosság, ami Krisztusban és a törvénytől függetlenül jelent meg, 
hogy Isten „hogy igaz legyen… és megigazítsa azt, a ki a Jézus hitéből való” (Rm3:26). 

Krisztus nem azért jött, hogy elítélje, hanem hogy megmentse a világot. Nekünk, mint 
Általa megváltottaknak, a megváltás eme üzenetével kell elmennünk az emberekhez. 
Azoknak, akik a becstelenségben tocsognak, s azoknak, akik kétségbeesettek, el kell vinnünk 
az igazság és a reménység üzenetét azon keresztül, Aki legyőzte a Sátánt és az ő királyságát. 
Beszélnünk kell arról a túláradó kegyelemről, ami által mi is újjászülettünk „élő reménységre 
Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által romolhatatlan, szeplőtelen és 
hervadhatatlan örökségre, a mely a mennyekben van fenntartva számunkra” (1Pt1:3-4). 

Mondtuk, hogy az embert manapság minden másnál jobban foglalkoztatja a jövő. Úgy 
véli, van szabadsága, ami a jövőben vár rá. Úgy véli a jövőben a vagyona birtokába lép. Azt 
hiszi, a jövő az ő kezében van. Ám ugyanakkor az a tény is tudatosult benne, hogy a sors 
áldozata. Az eredmény a kétségbeesés. Bolonddá vált mind a saját magam, mind Isten 
szemében. Látja, hogy a bölcsessége bolondságba fordult. A szabadsághoz vezető út, melyet 
látszólag az Isten rendeleteitől történő elmeneküléssel látott meg, zsákutcának bizonyult, 
előtte egy feneketlen gödörrel. Miképpen beszélhet most bárki, kérdezi Krisztusról, mint az 
útról, az igazságról és az életről? Nem lát mást, csak hazugságot, nem lát más utat, csak 
amelyik a gödörhöz vezet, és csak a halált látja. 

Ebben a helyzetben kapunk felszólítást arra, hogy prédikáljuk Őt, Aki megalapította a 
kegyelmének királyságát, és végleg leverte a Sátánt és a seregeit. Nem azt mondjuk, hogy ezt 
valóságosként, de lehetetlenként kell prédikálnunk. Nem mondjuk: Credo quia absurdum. 
Inkább azt mondjuk, hogy az a bölcsesség, melynek nem Krisztusban a forrása, ostobaság. 
Nem vagyunk képesek kipuhatolni logikailag, miképpen nyithatók fel az önmagukat becsapott 
és a Sátán által megtévesztett emberek szemei. De hogy megnyithatók, és meg is nyitottak, azt 
tudjuk. „Tudom, hogy noha vak voltam, most látok.” 

Ha tehát az igazság hirdetőiként azt tesszük, amit Noé tett, akkor elmondjuk az 
embereknek, hogy végük van, ha nem térnek meg, majd a velük folytatott vita hamarosan a 
bűnre terelődik. 

Miképpen gondolhatunk minden emberre, mint bűnösökre, mikor [egyesek] soha nem 
hallottak az Istenről? S miképpen lehetséges, hogy akik a világ távoli részein élnek, és soha 
nem halottak Krisztusról, nekik akkor is Krisztuson keresztül kell üdvözülniük, ha egyáltalán 
üdvözülnek? 

Mikor azok, akik üdvösség nélkül valók, teszik fel ezt a kérdést, a modern teológusok, 
beleértve Barth Károlyt is, azzal válaszolnak, hogy minden ember Krisztusban teremtetett. 
Krisztus a teremtés Közbenjárója. Minden ember azért ember, mert Jézus embertársai. Barth 
csatlakozik a hitetlenekhez a szuverén kegyelem evangéliumával szemben megfogalmazott 
ellenvetéssel, mikor azt mondja nekik, hogy Istennek ahhoz, hogy a kegyelem Istene lehessen, 
üdvözítenie kell minden embert. 

Utóbb, mikor a kérdés ráterelődik a bűn eredetére, valamint Ádámra, az emberi faj 
atyjára, az emberek megkérdezik, miképpen lehetséges minden embert felelőssé tenni az első 
ember vétkéért, már ha volt egyáltalában efféle első ember. S Barth Károly és a modern 
teológusok ismét megerősítik a hitetleneket annak kimondásával, hogy Krisztus előtt nem 
volt, Ádám. Minden ember Krisztusban vétkezett és Krisztusban nyert bocsánatot is. 

Végül, mikor felmerül az utolsó kérdés, a múlttal és a jövővel kapcsolatos összes 
információnk forrásának a kérdése, akkor Barth ismét a hitetlen oldalára áll, és megerősíti őt 
az ellenállásában, mikor azt mondja, hogy nem lehetséges olyasmi, mint Isten közvetlen 
kijelentése az ember számára Krisztuson, vagy a Biblián keresztül a történelemben. Van 
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bármiféle feljegyzés az özönvízről, ami még a hegyeket is ellepte, kérdezték Noé korának 
emberei a bárka építőjétől. „Azt akarod mondani, hogy a víz addig emelkedik, amíg végül 
elborítja majd a legmagasabb csúcsot is, így nem lesz menekvés az emberek számára ezen a 
bárkán kívül, amit építesz? Jaj, de nevetséges! S mennyire lehetetlen! Miképpen férhetnénk 
be mi valamennyien abba a szörnyen kinéző szerkezetbe? Egyetemes üdvösségi ajánlatot 
teszel mindannyiunk számára, s ugyanakkor csak magad és a házad népe számára építesz 
bárkát. A te evangéliumod ellentétes a tényekkel és ellentétes a logikával.” Végül a 
kíváncsiságuk gyűlöletbe csap át. Azzal vádolják, hogy jobbnak képzeli önmagát náluknál. 
Keveset tudunk arról, hogy mi történt végül. De tudjuk, hogy az utolsó napokban azok, akik 
az Antikrisztus szellemét követik, gyűlölői lesznek Krisztusnak, így azoknak is, akik Krisztus 
kegyemét hirdetik. 

Felhagyunk hát a nekünk kijelölt feladat végrehajtásával? Isten őrizz! Szükségszerűség 
van rajtunk. De ne az akaratunkkal ellentétes szükségszerűség. Láttuk Krisztust, mint a Sátán 
és a bűn feletti győztest. Krisztus Lelke a mi lelkünkkel együtt tesz bizonyságot róla, hogy 
Isten gyermekei vagyunk. Ő tett minket az igazság hirdetőivé. Ő tett minket Isten rendeletei 
megtartóivá. Ő tett minket erősekké a mi Istenünk erejében, hogy szembeszállhassunk a világ 
ellenkezésével. Miénk az igazság, és az igazság szabaddá tesz minket. Miénk a győzelem, 
mert először Krisztus győzött le minket, ezért ahogyan masírozik előre a Sátán és a seregei 
feletti győzelem felé, és ahogyan embereket ragad ki a sötétség erőinek hatalmából, mi 
örvendezünk, és örvendezni fogunk. Nem az emberek vereségének örülünk. Mi minden 
lennénk minden ember számára, csakhogy a bizonyságunkon keresztül emberek 
üdvözülhessenek. De örülünk annak a győzelemnek, ami a miénk annyiban, hogy Krisztus, 
miután legyőzte az utolsó ellenséget, ami a halál, átadja majd az országot az Atyának, hogy 
Isten legyen minden mindenekben. 
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Immanuel Kant és a protestantizmus 
 
Immanuel Kant azt mondja nekünk, hogy korlátozta a tudományt annak érdekében, 

hogy helyet készítsen a hitnek. Meg kell hagyni, Kant nem akart a tudomány kárára helyet 
készíteni a hitnek. Épp ellenkezőleg, a tudomány korlátozásával egyidejűleg megmenteni 
igyekezett azt. 

A tiszta ész kritikájában Kant, úgy tűnik, elsősorban inkább a tudomány megmentésén 
fáradozott, semmint a hit alapjának lefektetésén. De A gyakorlati ész kritikájában és Az 
ítélőerő kritikájában úgy tűnik, hogy a végső célja még A tiszta ész kritikájában is azt volt, 
hogy „helyet készítsen a hitnek”. Sőt mi több, Kant végső soron nem látott más lehetőséget a 
tudomány megmentésére, mint a hely készítését a hit számára. Jóllehet az összes, Isten 
létezése mellett szóló „bizonyíték”, beleértve az erkölcsi bizonyítékot, nem bizonyítják egy 
abszolút lény létezését, a természet mégis értelmetlen egy efféle lény létezése nélkül. Kant 
mondja: „Csak az emberben, és benne is csak mint az erkölcsiség alanyában találkozunk a 
vele született törvényhozói hatalommal a célok vonatkozásában, s egyedül ez teszi őt képessé 
arra, hogy azzá a végcéllá váljon, aminek az egész természet teleologikusan alá van 
rendelve”.94 

A létezés hierarchiája 
 
A természet eme teleologikus alárendeltségével a végcél elképzelésének fogunk 

foglalkozni ebben az előadásban. Nem annyira Kant saját írásaiban, mint inkább néhány 
kortárs gondolkodó írásaiban szeretnénk elemezni ezt az elképzelést. Főleg pedig a 
protestantizmusra gyakorolt hatása érdekel minket. 

Van néhány tudós, akik azért írtak „a tudomány korlátairól”, hogy helyet készítsenek a 
hitnek. Így például J. W. N. Sullivan elmondja nekünk, hogy „soha nem fogunk elérni egy 
olyan fogalom-készletet, melyből kiindulva minden fenoména leírható”.95 „A tudományban 
használt entitások a tapasztalatból vett elvonatkoztatások”.96 Vegyük például az atomnak a 
tudományban használt fogalmát. Megfigyelhető „az atom fokozatos meggazdagítása a 
tapasztalat magasabbrendű összetevőinek megmagyarázása érdekében. Az atom még e 
pillanatban is csak annyira bonyolult, amennyire a színkép megmagyarázásához ez szükséges. 
A gázok kinetikus elméletének atomja erre a célra reménytelen volna. Nagyon meglepő tehát, 
hogy a spektrumelmélet atomja nem elég jó az élet tüneményének megmagyarázásához?”97 
Talán még az atomot is fel kell majd ruháznunk „a tudat kezdetleges formájával”.98 Sullivan 
mindezt annak érdekében tenné, hogy megőrizze „a folytonosság alapelvét” a tudomány 
világa és a vallás világa között, mert „a tudósok egészében nagyon erősen támogatják ezt az 
alapelvet”.99 

A folytonosság eme alaplevével dolgozó tudós ugyanakkor elegendően gazdag 
fogalmakat is keres az ember erkölcsi és vallásos tapasztalatának, valamint a fizikai 
törvényekkel kapcsolatos ismereteinek lefedéséhez A „teljesen kifejlett modern tudományos 
szemléletmód” felfogja, hogy a valóságos nem azonosítható a mennyiségivel.100 A tudomány 

                                                
94 Kant, Az ítélőerő kritikája, ford. J. H. Bernard, London, 1892, 361. oldal 
95 J. W. N. Sullivan: The Limitations of Science (New York: Viking, 1933), 164. oldal 
96 Ugyanott 
97 Ugyanott, 106. oldal 
98 Ugyanott, 166. oldal 
99 Ugyanott 
100 Ugyanott, 135. oldal 
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nem egy „önmagába zárt rendszer”.101 „A tudomány öntudatossá és viszonylag alázatossá 
vált.”102 „A tudomány élenjárói látszólag furcsa lelkesedéssel ragaszkodnak ahhoz a tényhez, 
hogy a tudomány csak a valóság részleges ismeretét nyújtja…”103 A tudósok örömmel fedezik 
fel, hogy a saját módszereik már nem követelik tőlük az emberi szabadság tagadását. „Nem 
kell meglepődnünk tehát, ha azt találjuk, hogy azt a felfedezést, mely szerint a tudomány 
többé nem kényszerít arra, hogy higgyünk a saját jelentéktelenségünkben, még egyes tudósok 
is éljenzéssel fogadják.”104 

Sullivan rámutat, hogy mind Sir James Jeans, mind Sir Arthur Eddington – mindegyik 
a maga módján – hiszi, hogy „a világegyetem végső természete mentális”.105 Az efféle 
szemléletmód „humanista fontossága”, állítja Sullivan, „látszólag abban rejlik, hogy nagyobb 
szabadságot ad nekünk a hagyományos jelentőség hozzákapcsolásában az esztétikai, vallási, 
vagy a sommásan misztikus tapasztalatainkhoz. Nem erősíti ez meg a világegyetem egyetlen 
konkrét vallásos magyarázatát sem, de kirántja a szőnyeget azon érvek alól, melyeket annak 
bizonyítása végett tartottak fenn, hogy ezen magyarázatok bármelyike szükségszerűen 
félrevezető”.106 A matematika „nem rendelkezik azzal a transzcendentális jelentőséggel, amit 
a filozófusok tulajdonítottak neki mintegy kétezer éven át”.107 A világegyetem „annyira 
páratlan dolog, hogy még nem vagyunk abban a helyzetben, hogy megszőhetnénk a kielégítő 
matematikai szövetét”.108 Ha a matematika „rendelkezik objektív vonatkoztatással, akkor 
csakis abban az értelemben, hogy a logika egyes szerzők szerint rendelkezik objektív 
vonatkoztatással”.109 „Nagyon valószínű, hogy minden tudományos elmélet helytelen.”110 
Nekünk tehát a tudomány inkább pragmatikus, mintsem elméleti nézetéhez kell 
ragaszkodnunk. „Természetesen a legjelentősebb tényezőnek az amőbától az emberig tartó 
fejlődésben számunkra a tudatosság növekedése látszik.”111 A tudomány hasznos volt az 
ember fejlődő tudata számára „az új gondolatok terén, melyek gondolkodásra késztettek 
bennünket”.112 Segített nekünk meglátni, hogy „egy táguló világegyetemben” élünk.113 Az 
ember megtanulta meggazdagítani a fizikai magyarázatait a biológiai magyarázatokkal. S 
„kereshetjük a további szintézist. Az elme tudománya, ami jelenleg oly kezdetleges állapotban 
van, egy napon majd átveszi az irányítást. A folytonosság szolgálatában a fogalmai 
kiterjednek majd a természet egészére. Csak így éri majd el a tudomány azt az egységet, 
amelyre törekszik, s akkor az elme, az élet és az anyag tudományai közötti, ezek jelenlegi 
állapotában fennálló különbségekről majd kiderül, hogy azok nem valódiak.”114 

Az elmondottakból világos, hogy Sullivan Kantot utánozva azért korlátozta a 
tudományt, hogy helyet készítsen a vallásnak. Ehhez a tudományt és a vallást először 
dualisztikusan szembe kellett állítania egymással. A tudományt a statikus, elvont 
személytelen kapcsolatok világának mondja. A vallást pedig a személyiség világának, azaz a 
szabadság és az érték világának. De aztán ezt a dualista viszonyt elnyeli egy monista. A 
folytonosság alapelve lehetővé tette a tudósok számára annak meglátását, hogy a szabadság 
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többé már nem valami, amihez a tudomány ellenére is ragaszkodni kell, hanem valami, 
amiben az emberek hihetnek a tudomány magasabb rendű fogalmából kiindulva. 

A. N. Whitehead 
 
Mielőtt elemeznénk a Sullivan által bemutatott eme dualizmust és eme új monizmust, 

rövid pillantást vetünk A. N. Whitehead álláspontjára. Whitehead filozófiáját gyakran nevezik 
folyamat-filozófiának. Whitehead is elveti a tudomány régebbi, vagy statikus nézetét. Ő 
mondja: „Nekünk az eseménnyel, mint a természetes előfordulás végső egységével kell 
kezdeni”.115 Az „esemény” a „legkonkrétabb véges entitás”.116 Ha veszi „az esemény, mint 
olyan folyamat elképzelését, melynek a végkimenetele a tapasztalat egysége”,117 az lehetővé 
teszi Whitehead számára, hogy trónra emelje a szabadságot a szükségesség minden formája 
fölött, amit valaki a valóságban találhat. Az eseményről alkotott elképzelése azt is lehetővé 
teszik a számára, hogy elkerülje „a metafizikai tiszteletadásokat” Istennek.118 Igyekezvén 
„Isten vallásos jelentőségét megalapozni”, sok filozófus úgy gondolkodik Róla, „mint a 
metafizikai helyzet alapjáról, annak végső tevékenységével egyetemben”.119 De „ha 
ragaszkodunk ehhez az elképzeléshez, akkor nem lehet más választásunk, mint megjelölni Őt 
ugyanúgy minden gonoszság, mint minden jó forrásaként. Akkor Ő a legfelsőbb rendű 
szerzője a játéknak, és ezért neki kell tulajdonítani ugyanúgy minden kudarcot is, mint 
ahogyan minden sikert.”120 Emiatt Whitehead úgy fogja fel Istent, mint „a végső 
korlátozást”.121 Ezen az alapon „magában az Ő természetében rejlik a Jó elválasztása a 
Gonosztól, s a Gondolkodás megalapozása ’a mindenek feletti birodalmában’.”122 

Valahogy így korlátozza Whitehead a tudományt annak érdekében, hogy helyet 
készítsen a hitnek. A tudomány korlátozása alatt Whitehead azt érti, hogy az anyagfogalmát 
fel kell cserélni a szervezet-fogalmával,123 a statikus szubsztanciafogalmát pedig a 
működésével. „Minden tényleges alkalom folyamatként mutatkozik meg: nem más ez, mint a 
valamivé válás állapota, vagy minősége”.124 Whitehead úgy gondolja, hogy ezzel a nézettel 
készített helyet a vallásos hitnek. „A vallás olyasvalami víziója, ami a közvetlen dolgok futó 
áramlása felett, mögött, vagy azon belül rejlik. Valamié, ami valóságos, de még 
megvalósulásra vár. Valamié, ami egy távoli lehetségesség, de mégis a legnagyobb a jelen 
tényei között. Valamié, ami jelentést ad minden elmúlónak, de mégis kisiklik az érzékelés 
alól. Valamié, aminek birtoklása a végső jó, ám mégis kívül esik minden elérhetőségen. 
Valamié, ami a végső ideál, és a reménytelen keresés.”125 

Richard Kroner 
 
A röviden elemzett két ember gondolkodásmódjában mintáját látjuk annak a 

tudományos erőfeszítésnek, amely Kant módszere szerint igyekszik helyet készíteni a hitnek. 
Most röviden rátérünk napjaink egyik kiváló filozófusára, nevezetesen Richard Kronerre. 
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Kronert talán a legjobban úgy ismerik, mint Hegel nagy tudósát, aki megírta a Von 
Kant bis Hegel című könyvet. Mi azonban megelégszünk néhány kisebb munkájának az 
áttekintésével. 

A Kant’s Weltanschauung című művében Kroner először Kant erkölcsi 
voluntarizmusáról és erkölcsi dualizmusáról beszél. „Kant filozófiája”, mondja, 
„voluntarista”.126 Ez nem azt jelenti, hogy Kant inkább voluntarista, semmint intellektualista 
metafizikát vall. Nem az akarat metafizikájából, hanem az akarat erkölcsi képességein belüli 
tevékenységéből kiindulva kell elkezdenünk önmagunkról és a világról gondolkodnunk. 
„Minden metafizika szükségszerűen intellektualista, következésképpen az értelmet az akarat 
fölé emeli.127 Annak viszont, aki az akaratot nyilvánítja a legfelsőbb rendűnek, arra a 
következtetésre kell jutnia, hogy a dolgok természete felfoghatatlan. Ha egyszer elvetettük 
annak lehetőségét, hogy az akaratot tegyük a metafizikai elmélet központjává, utána az akarat 
felfogható úgy, mint ami önmagát teszi meg a központnak – a végső központnak és 
egységnek.128 Az akarat nem a metafizika eszközein, hanem önmagán keresztül szerzi meg 
metafizikai méltóságát, már amennyire a jó felé irányítja önmagát”.129 

Így jut el egycsapásra Kant, mondja Kroner, az emberi szabadságról és 
függetlenségről alkotott elképzeléséhez. „Nem létezik a természet metafizikai törvénye, 
hanem létezik erkölcsi törvény a mi akaratukon belül, ami a metafizikai törvény. Ez a 
természetfeletti, vagy az érzékek feletti világ törvénye. Az, aki tiszteli a törvényt, 
felülemelkedik az érzékek világa fölé. Felülemelkedik a fölé a szükségszerűség és rend fölé, 
ami uralja a természetet: belép a Szabadság és a gondolkodás ama világába, mely felette áll a 
fenomenális szférának”.130 

„Kant számára az erkölcsi kötelezettség valami végső és abszolút dolog, ez jelenti az 
ember egész létezésének csúcsát. Ezt megmagyarázni, vagy valamiféle felsőbbrendű forrásból 
származtatni nem jelentene mást, mint megfosztani ezt a kötelezettséget enyhítetlen 
komolyságától és kérlelhetetlen szigorúságától”.131 „Minden metafizikai rendszer úgy fogja 
fel a világot, mint valami befejezettet, így az akaratot semmittevésre ítéli”.132 

Kant erkölcsi voluntarizmusa tehát erkölcsi dualizmust foglal magában. A természet 
világa éles ellentétben áll a szabadság megérthető világával, ahogyan az utóbbi is éles 
ellentétben áll amazzal.133 De a dualizmus a még végsőbb monizmus érdekében áll fenn. Kant 
magasabb egységet keres az ő két világa között. S nem metafizikai, hanem erkölcsi alapon 
keresi ezt a magasabb egységet.134 S erkölcsi magasabb egységet keresve a két világ között 
Kant szembetalálkozik az erkölcs és a vallás közötti viszonnyal. Miért kell a vallást 
egyáltalában behozni a képbe? Vajon az erkölcs egyedül nem elég? Vajon nem inkább mi 
magunk vagyunk az erkölcsi törvényadók, nem pedig Isten? „Nem Isten érdekében, hanem a 
magunk kedvéért vetjük alá magunkat a törvénynek.”135 Az ember erkölcsi szabadságának 
„szabadságnak kell lenni a külső természetfeletti erőktől”, valamint „a természettől is”.136 
„Kant előtt soha senki nem magasztalta fel ennyire az embert, és soha senki nem 
tulajdonította neki a metafizikai függetlenség és az önállóság ily magas fokát”.137 
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„Még Isten is függ az erkölcsi törvénytől, s nem az erkölcsi törvény függ Istentől”.138 
Ám Kant még így is hitt Istenben. Ugyanúgy hit a vallás szükségességében, mint az 

erkölcs szükségességében. De olyan Istenben hitt, aki inkább erkölcsileg, semmint 
metafizikailag szükséges. S „ha az Istenbe vetett hit az erkölcsi gondolkodás követelménye, 
akkor az Ő létezése ugyanolyan rendíthetetlenül bizonyos, mint magának az erkölcsi 
törvénynek az érvényessége? Ez Kant igazi meggyőződése.”139 S Istenre úgy kell gondolni, 
mint „abszolút szuverén és felsőbbrendű lényre, aki minden kapcsolat mögött és felett áll, s 
nem más, mint önmaga”.140 

Nem úgy tűnik ez, mintha az embernek, mint erkölcsi lénynek úgy kellene élni, 
mintha Isten nem létezne, „miközben az embernek, mint vallásos lénynek úgy kell élni, 
mintha Isten létezne?”141 

„Isten, valamint az erkölcsi törvény ambivalensekké váltak: egyszerre látszanak 
egymástól függőnek és függetlennek, abszolútoknak, és mégsem abszolútoknak.”142 Kroner 
azt sugallja, hogy itt „egy örök ellentmondással van dolgunk, amit még Kant zsenije sem volt 
képes kikerülni, vagy megoldani…”143 Ezt az árat kell megfizetnünk az erkölcsi 
voluntarizmusért. Mert amint megpróbáljuk ugyanis megoldani az ellentmondást, ismét meg 
kell tennünk az értelmet a legfelsőbb rendűnek, ezzel pedig visszaesünk a viszonylagos 
birodalmába. 

Kroner tehát elvezet minket az erkölcsi voluntarizmustól és az erkölcsi dualizmustól 
az erkölcsi szubjektivizmushoz. „Ha az erkölcsi akarat az ember énjének központja – ha ez az 
én ez erkölcsben összpontosul – s ha az erkölcs a Weltanschauung központja, akkor ennek a 
Weltanschauung-nak szubjektívnek kell lenni, mert az emberi én pont annyira emberi, 
amennyire ez az akaró, vagy gondolkodó alany alapvetően különbözik minden tárgytól, ami 
akarható, vagy elgondolható”.144 Mert jóllehet a hitnek Istenbe vetett hitnek kell lennie, ez a 
hit mindazonáltal mégsem „valamiféle tárgyba, vagy objektív entitásba, hanem egy 
felsőbbrendű alanyba, az abszolút énbe vetett hit”.145 

De miképpen fér össze ez a szubjektivizmus a tudomány „objektív” jellegével? S 
miképpen, tesszük hozzá, érhető el a monista, vagy hierarchikus kapcsolat a szabadság világa 
és a szükségszerűség világa között? Talán mindkét világ alá van vetve egyetlen alanynak? S 
akkor ez az alany emberi, vagy isteni alany? 

Azt tudjuk, mondja Kroner, hogy Kant az ismeretelméleti elméletének 
szubjektivizmusával mentette meg a tudományt. Ezt az elméletet „transzcendentális 
idealizmusnak” nevezte. A tudomány objektivizmusát többé már nem ott kellett keresni, ahol 
akár a racionalisták, akár az empirikusok keresték, nevezetesen az objektív racionalitásban, 
vagy a dolgok önmagukban vett objektív létezésében. Nem mintha a két világ könnyen 
összeolvaszthatók lennének. Az erkölcsi elképzelése ugyanis mindenekelőtt a természettől 
való függetlenségében rejlik. „A természetet korlátozni kell, hogy az erkölcsi akaratnak 
meglegyen a maga területe: magát az elméleti megismerhetőséget is korlátozni kell, hogy a 
szabadság növekedhessen”. „A természetnek nevezett korlátozott birodalom elképzelése tehát 
Kant Weltanschauung-jának erkölcsi lelkületéből fakad, a voluntarista, dualista és 
szubjektivista jellemzőkből fakad”.146 Kant erkölcsi szubjektivizmusa tehát az, ami korlátozza 
„egyrészt a természeti objektumok objektivitását, másrészt egyidejűleg azt is megtagadja a 
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természettől, hogy kimerítse a létezés egészét.147 A monizmus tehát, amit keresünk, a 
leghangsúlyosabban kijelenthető, hogy nem metafizikai, vagy naturalista monizmus. 

Ugyanakkor az erkölcsi szubjektivizmus az, ami segít megértenünk az ismeretelméleti 
szubjektivizmus természetét. Ha igaz, hogy a gyakorlati gondolkodás irányítja az akarat 
életét, és az erkölcsi létezés birodalmát, akkor vajon nem lehetséges, hogy az elméleti 
gondolkodás (az értelem) irányítja a természeti létezés birodalmát annyira, amennyire ez a 
birodalom egyáltalában szabályos? 

Ezzel elértük a legvégső fázist Kant gondolkodásában, nevezetesen az erkölcsi 
fenomenalizmust. Szabadságában az ember a tisztán megérthető, vagy nomenális világhoz 
tartozik. „A természetet a felfogó alany racionalizálja és így emelkedik valódi lényegéhez, 
vagy lényegi igazságához”.148 Azaz, „Kant ismeretelméletének szubjektivizmusa etikájához 
hasonlóan az ember jelentőségét teszi nagyobbá és dicsőíti. Ahogyan az erkölcs birodalmát 
nem alacsonyítja le, vagy rontja le az erkölcsi akarat szubjektivitása, hasonlóképpen a 
tudományos ismeretek birodalmát sem gyengíti meg a természet szubjektivitása. Ehelyett a 
racionális szuverenitás és erő az, ami mindkét területen megnyilvánul, és ami megfelel az 
igazság és az erkölcs fenségének”.149 A természetnek lényegileg szubjektívnek kell lennie 
ahhoz, hogy racionális lehessen. „Mert azt, amit természetnek nevezünk, az a racionális jelleg 
határozza meg, ami lehetségessé teszi a tudományos vizsgálatot és a tudományos magyarázat 
megalapozását”.150 

A természetet tehát úgy kell elképzelni, mint a nálánál sokkal nagyobb egésznek a 
töredékét. „A természet, mint olyan, nem  az egész; a tudományos módszerekkel nem teljesen 
ismert és nem megismerhető, mivel efféle módszerekkel nem ismert az egész 
perspektívájában”.151 „A szubjektivizmus valódi ellenpárja tehát nem az objektivizmus, 
hanem az abszolutizmus. Kant ismeretelméleti szubjektivizmusa nem azért nem korlátozza a 
tudományos megismerést, mert tagadja az objektivitást, hanem mert annak abszolútságát 
tagadja”.152 

Az erkölcsi fenomenalizmusban, vagy monizmusban tehát a természet alávettetése a 
szabadságnak fejeződik ki. Egyidejűleg elérjük a valóban erkölcsi, nem pedig metafizikai 
fenomenalizmust, vagy monizmust. A vallás emberének nem kell félnie a természet 
semmiféle abszolút törvényétől, ami eleve kizárja, vagy elítéli a végtelennel való 
kapcsolatkeresését. „A természetnek nem szabad semmivel többnek lennie, mint 
megjelenésnek: efféle nézetet követel meg Kant Weltanschauung-jának erkölcsi lelkülete”.153 

Az erkölcsi voluntarizmus, az erkölcsi dualizmus, az erkölcsi szubjektivizmus és az 
erkölcsi fenomenalizmus, vagy monizmus annak a nézetnek négy pontja – melyek 
valamennyien végső soron egymásban foglaltatnak, – mellyel Kroner Kant egész 
munkásságát szemléli. 

Mindennek az alapja az ember erkölcsi szabadsága, vagy függetlensége. Miután a 
szabadság erkölcsi, ez azt jelenti, hogy jóllehet az ember a megismerhető világ része 
fogalmilag semmivel sem tudhat többet magáról, mint amennyire képes fogalmilag bármi 
végsőt tudni Isten természetéről. Az akarat nem holmi önmagában vett dolog. Schopenhauer 
tenné azzá. De Kant „erkölcsi Weltanschauung-ja… megtiltja neki, e lépés megtételét”.154 

Másrészről viszont ennek az erkölcsileg szabad személyiségnek valójában egyetemes 
metafizikai kijelentéseket kell tennie az egész valóságról annak érdekében, hogy fenntartsa 
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magát szabadnak. A szabad erkölcsi énnek, mondja Kroner nagyon helyesen, az 
abszolutizmus elképzelése a fő ellensége. Ez a szükségszerűség, a tudomány világát a 
fenomenális világ státuszában tartja. De a szabad énnek a szükségszerűség világa felett tartása 
kizárja az isteni tevékenység jelenlétét a természetben, vagy a történelemben. Azonkívül 
jóllehet Kant szabad személyisége nem ismeri önmagát, vagy Istent fogalmilag, azt „tudja”, 
hogy Isten nem forrása az erkölcsi törvénynek. 

Így történik meg, hogy Kant szakaszossági alapelve, (mely olyan látványosan 
fejeződik ki abban az elképzelésben, miszerint még a szabad én sem ismeri önmagát, mint egy 
önmagában vett dolgot), mégis kölcsönhatásban állónak tűnik az ő folytonossági alapelvével, 
amivel ugyanaz a szabad én a szabadságát védi – olyan metafizikai kijelentéssel, amely csak 
egy olyan éntől származhat, amely minden dolgot felügyel. 

Az új hierarchia 
 
A dolgok új hierarchikus sémája egyrészről tehát hivatkozás a teljes racionalizmusra, 

másrészről pedig a teljes irracionalizmusra. Első a racionalitás és „jogainak” bátor kijelentése. 
Ennek nevében utasítja el Whitehead, hogy beszéljen egy végső rendről, amelyre azért 
hivatkozhat az ember, hogy eltávolítsa a zavarodottságát.155 Ennek nevében alkalmazza 
Sullivan „a folytonosság ama alapelvét”, mely áthidalja az Isten és az ember közötti 
különbséget. Ennek a nevében követi Kroner Kant etikalizmusát, és ennek alapján jelenti ki, 
hogy nem létezhet az abszolút, vagy önálló Isten közvetlen kijelentése, mely a természetben 
és a történelemben mutatkozik meg. 

Másrészről, és látszólag szöges ellentétben ezzel ott a feltevés, vagy kijelentés, 
miszerint egy teljességgel „nyitott” világegyetem létezik. A tiszta szakaszosságról alkotott 
alapelvének nevében mondja Whitehead, hogy meg kell vizsgálnunk, „vajon a természet a 
saját maga létezésében nem mutatkozik-e önmagát magyarázónak”.156 Ezt mondja: „Bizonyos 
értelemben minden magyarázatnak a végső önkényességben kell véget érnie”.157 Az 
irracionalizmus ugyanazon alapelvének nevében gondolja Sullivan szerencsés véletlennek, 
hogy a matematika képleteit valamiképpen és valamilyen mértékben alkalmazhatjuk a 
természet tényeire.158 S az irracionalizmus ugyanazon alapelve nevében állítja Kroner Kanttal 
egyetemben, hogy a szabad akarat alapelemét, amely a végső feltétel, melyhez viszonyítva 
osztályozandó a természet, az erkölcs és a vallás, az ember nem ismerheti meg a megérthető 
világ tényeként – önmagában való dologként. 

Az új protestantizmus 
 
Itt fontos megjegyezni, hogy a hit, vagy a vallás természete, aminek a fent tárgyalt és 

más emberek helyet készítettek, olyasvalami, aminek a célja valami homályos és 
meghatározatlan. A hit tárgyának, aminek ezek a modern gondolkodók helyet készítettek, 
amiképpen azt valamennyien ki is jelentik, nincs határozott felekezeti változatossága. Ez nem 
volna lehetséges anélkül, hogy vissza ne esnénk ahhoz az elképzeléshez, mely szerint az 
abszolút jellegű Isten, Luther és Kálvin Istene megismerhető a természetben és a 
történelemben. Ebben az esetben az ember a maga szabadságát is abból kiindulva ismerné 
meg, hogy Ő az Isten képmására teremtett teremtmény. A bűne akkor Isten megismert 
akaratának a megszegését jelentené. 
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Másként mondva, az erkölcsi szabadság fogalma, amiképpen azt Kant és követői 
megalkották, valójában egy egyetemes tagadó kijelentést tesz az egész valóságról annyiban, 
hogy ellentmondásossága miatt lehetetlenként zárja ki belőle azt, hogy Istennek kell 
felügyelnie mindent, aminek meg kell lennie. Megjegyeztük, milyen bátran alkalmazza 
Whitehead az ellentmondás törvényét a metafizikai lehetségesség próbájaként, mikor azt 
mondja, hogy ha Istent tesszük meg a metafizikai helyzet alapjának, akkor úgy kell 
gondolnunk Rá, mint mind a gonosz, mind a jó forrására. Az egész elképzelés annyira 
eluralkodott a modern gondolkodásban, hogy a természet, azaz a tudomány egész ismerete 
teljességgel személytelen természetű, s független az istenismerettől, így a logikai kizárása 
Istennek és az Ő kijelentésének, s mindez azon a feltevésen alapszik, hogy az ember a maga 
szabadságában képes ügyesen kezelni a logikatudós posztulátumát, és képes meghatározni, 
hogy mi a lehetséges, és mi nem az. Ez tiszta racionalizmus. 

Nem más ez, mint a tudomány tényleges korlátozása, amivel a hitnek készítenek 
helyet. Ez inkább racionális vakmerőség, mellyel az ember, aki kijelenti, hogy most még nem 
ismerheti önmagát, valójában azt nyilatkoztatja ki, hogy olyan Isten, Akiben Kálvin és Luther 
hittek, nem létezhet. 

A vallás tehát, amelynek hely készíttetett a kanti megközelítés alapján, legfeljebb 
olyasvalaminek a valamiféle nem hitvallási, szuper-hitvallási misztikus érzete, ami az emberi 
tudás birodalmán kívülre esik. 

Kanton túl 
 
Ennek ellene lehet vetni, hogy ez igaz lehet Kantra, de nem igaz a későbbi 

gondolkodókra. Vajon nem Kroner maga mondta, hogy Kant nem ment elég messzire? 
Kroner mondja: „Kant azonban csak az első lépést tette meg, nem ment elég messzire. Még 
mindig azt vallja, hogy a gondolkodásnak joga van bevezetni ’a tiszta racionális hitet’, mert 
nem fogja fel teljes mértékben azt a szerepet, amit a vallásos képzelgés játszik.”159 Azt 
készséggel elismeri, hogy Kant saját vallásos nézetei, amiképpen kifejeződnek A vallás a 
puszta ész határain belül című munkájában, olyan erkölcsiségen alapulnak, mely viszont az 
emberi akarat függetlenségén alapszik. De azóta vajon nem tettünk meg nagy utat? Nem 
tanultuk meg, amint Kroner céloz rá, megtenni a vallást elsődlegesnek és az erkölcsiséget 
másodlagosnak? Kroner mondja: „Meghatározhatjuk az embert, mint lényt, aki a tudatában 
van a világ egészének. Az ember tehát metafizikai, vagy vallásos lény. Nem véletlenül, 
hanem, lényegileg vallásos.”160 

Az efféle álláspont vizsgálatakor meg kell említeni, hogy Kroner szerint az ember 
érzékeli az egésszel fennálló viszonyát a vallásos képzelgés erején keresztül. Ez a vallásos 
képzelgés a „produktív képzelgés” ama mintájára készült, amit Kant A tiszta ész kritikája 
című művében találunk. Kroner maga mutat rá erre. „Aki először olvassa A tiszta ész 
kritikáját, meglepődik annak felismerésén, hogy Kant a produktív képzelgés fogalmát az 
objektív tudás területére vezeti be szükséges kapocsként az érzékelés és a megértés közé.”161 
Így mutatta meg Kant, mondja Kroner, hogy „a fal a produktív képzelgés és az objektív 
igazság között nem áthághatatlan”.162 

Nos igaz, hogy Kant beszél a képzelgés funkciójáról az elméleti tudás problémájával 
összefüggésben. De, mondja Kroner, a képzelgésnek megvan a maga helye a gyakorlati élet 
birodalmában is. A képek segítségével az ember a céljait és a terveit festi le magának.163 
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„Belső életünket a gyakorlati képzelgéssel létrehozott képek határozzák meg”.164 A 
képzelgésnek ez a gyakorlati használata, mondja Kroner, nem von maga után 
szubjektivizmust a szó szokásos értelmében. A gyakorlati képzelgés csak eszköz, mellyel az 
ember képes kifejezni a valósággal fennálló kapcsolatát, melyről mint egészről 
gondolkodik.165 Nem foglalkozhatunk az egésszel fogalmakból kiindulva. „A világszellem 
fogalma ugyanolyan lehetetlenség, mint a világléleké”.166 „Amíg a fogalmak nem fordulnak át 
képekbe, addig a valóságos nem tűnik fel az emberi elme számára. A vallásos képzelgés 
sajátos feladata és egyedi erénye, hogy magát a valóságost készteti fellépni egyéni és 
személyes életünk színpadára és szólni az emberhez.”167 

A vallásos képzelgés Kroner szerinti központi jelentősége meglátható a Jézusról, mint 
Krisztusról adott elemzéséből. A gyakorlati vallásos képzelgésünkkel, mondja, megérthetjük, 
miképpen jut kifejeződésre Jézusban mind a valódi egyéniség, mind a valódi egyetemesség. 
„Jézus felfedezte az egyénit, és új korszakot kezdeményezett a történelemben.” Egyidejűleg 
benne „Isten először jut valódi és teljes egyetemességre”.168 „Jézus azért az Isten Fia, mert 
annak ismeri Önmagát. A létezés és a tudás itt elválaszthatatlanok, mert mindkettő képzelő. A 
tudás itt nem elméleti, vagy objektív, hanem képzelő tudás. A képzelet határozza meg mind a 
létezést, mind a tudást, Jézusnak, a Krisztusnak az egész létezését a képzelete formálta és 
alkotta, így tehát csak a képzelet segítségével lehet megérteni, méltányolni, és ’elfogadni’. A 
létezés itt Jézus misztikus öntudatán alapszik, mert önmagában is misztikus. Ezért a Jézus 
Fiúságába vetett hitnek szintén a misztikus képzelgésen kell alapulnia.”169 

Úgy tűnik tehát, hogy noha Kroner megpróbál túllépni Kanton, s ki akarja 
hangsúlyozni a vallás alapvető fontosságát a puszta erkölcsösséggel szemben az emberi 
életben, Kanton túl csak a gyakorlati ész kanti elsősége alapmotívumának szempontjából lép. 
Kroner Kantot követi, mikor azt vallja, hogy az élet egészét az akaratból kiindulva kell 
megközelítenünk, ami ekkor nem metafizikai alapelem, hanem cselekedet, ami a létezés ama 
misztikus típusára mutat, amiről egyedül csak képekből kiindulva lehet beszélni. 

Ami különösen fontos, az nem más, mint hogy Kroner úgy beszél erről a világosan 
kantiánus módszerről, amellyel a hit számára készítenek helyet, mint ami teljesen azonos a 
történelmi protestantizmus eszméjével. Igaz, Kroner nem mulasztja el azt, hogy rámutasson: 
hatalmas különbségek vannak Luther és Kant között. „Luther általánosságban harcolt az 
emberi gondolkodás ellen, már amennyire azt nem támogatta és ihlette az Isten Ígéje. Kant az 
elméleti spekuláció elsősége ellen küzdött az emberek értékelő tevékenységének egész 
szövetében, s ehelyett a gyakorlati, vagy erkölcsi gondolkodás elsőségét hirdette. Luther 
érdeklődését az egyedül az Isten tevékenységbe vetett hite vezérelte, Kant érdeklődését pedig 
a tiszta ész kritikája. Hatalmas szakadék választja el a két nézetet, egy korok közötti 
szakadék”.170 Ám még így is, Kroner szerint mind Luther, mind Kant ellenezték a görög 
filozófiát annak a spekuláció iránti szeretetével egyetemben. Ezzel, mondja, mindketten a 
valódi keresztyén lelkületet fejezték ki.171 Kant „volt az első, aki tisztán filozófiai 
eszközökkel megértette, miért volt képes legyőzni a keresztyén hit a görög filozófiát, 
megmutatván a tiszta ész korlátait a spekulatív teológia birodalmában”.172 Luther azért 
ellenezte a skolasztikát, mert a görög filozófia lelkületét testesíti meg, „Kant pedig végül új 
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alapokat adott a filozófiának, a hitre, mint alapra helyezvén azt”.173 „Kant viselkedésének 
vallási forrása a protestantizmus. Luther ama tantétele, miszerint a hit, és egyedül csak a hit 
alkothatja az ember viszonyát Istennel, kellő filozófiai szövetségesre és kifejeződésre lelt 
Kant Kritikájában”.174 

Nehéz meglátni, miképpen képes Kroner ennyire nyilvánvalóan figyelmen kívül 
hagyni a hit természetét, amint az megtalálható a történelmi protestantizmus teológiájában, és 
tulajdonképpen azonosítani a hit természetével, amiképpen azt Kant fogja fel. Kroner azt 
mondja, hogy a protestantizmus „újra felfedezte a keresztyén krédó paradox jellegét”.175 De 
az emberi gondolkodás paradox jellege alatt Kroner – amint rámutattunk – a hit ama fogalmát 
érti, ami Kant etikalizmusából fakad. Ez az etikalizmus az ember függetlenségből fakad és 
annak kifejeződése. Kant gondolkodásának megfelelően az ember sehol sem szembesül Isten 
akaratával, mint olyasvalamivel, ami felette állt az ember akaratának. Kant szerint nincs, mert 
nem is lehetséges Istennek azonosítható kijelentése sem a természetben, sem a történelemben. 
Ez igaz Kroner saját nézetére is, bár úgy beszél Jézus Krisztusról, mint Aki a napvilágra 
hozza mind a valódi egyéniséget, mind a valódi egyetemességet. Kroner számára Jézus 
Krisztus alapjában véve annak jelképe, amik az emberek az emberi mivoltuk következtében: 
nevezetesen Isten fiai. 

A hitnek eme nézetében semmi olyasmi sincs, mint a kegyelem a szó lutheri 
értelmében. Nincs Isten, Akivel szemben az ember vétkezett. Nem létezik Istennek az 
embereken a bűnük miatt sújtó haragja. Jézus Krisztus nem az, és nem is lehet az, Aki bár 
bűnt nem ismert, bűnné tétetett az emberért, hogy az ember Isten igazsága lehessen Őbenne. 
A helyettesítő engesztelésnek maga az előfeltevése, amivel Luther oly sokat törődött, 
hiányzik. 

Igaz, hogy Luther álláspontja a katolicizmus természeti teológiájának elvetéséhez 
vezetett. De pontosan az ellentétes okból igaz ez, amint amit Kroner jelöl meg. Nem az 
emberi gondolkodás paradox, vagy dialektikus természete miatt vetette el Luther, vagy Kálvin 
a természeti teológiát. Inkább azért, mert Luther és Kálvin megértették, hogy létezett Isten 
világos és közvetlen kijelentése a történelemben, amely ellen az ember vétkezett, s emiatt 
vetették el a létezés és a tudás ama görög elméletét, ami az alapját képezi a természeti 
teológiának. Pontosan Istennek ezt a történelemben adott kijelentését, az abszolútnak ezt a 
jelenlétét a történelemben zárta ki Kant, s hasonlóképpen Kroner is az emberi függetlenség 
érdekében. Korábban már megjegyeztük, hogy az emberi gondolkodás paradox fogalma, 
amiképpen a kanti alapelvekben kifejeződik, megköveteli a folytonosság ama alapelvét, mely 
tagadja a különbséget Isten, mint Teremtő, és a teremtmény között, Isten, mint törvényadó, és 
az ember, mint a törvényt átvevő között, Isten, mint a Fiát az emberek üdvösségéért elküldő, 
és az emberek, mint ezt az üdvösséget egyedül a kegyelem által átvevők között. A 
gondolkodásnak ugyanaz a paradox természete megköveteli a szakaszosság ama alapelvét, 
mellyel semmi sem tudható meg sem Istenről, sem az emberről. Csak holmi misztikus vízió 
maradt eszközként, mellyel az ember behatolhat a sötét ismeretlenbe, nevezetesen a 
fenomenális megtapasztalásba. 

Edward Caldwell Moore 
 
Jobb lenne tehát azt tenni, amit Edward Caldwell Moore tesz, amikor összehasonlítja a 

történelmi protestantizmust, és azt a vallásos hitet, ami Kant Kritikáinak megjelenése óta 
lépett színre. Moore mondja: „A Kant által kirobbantott filozófiai forradalom, együtt az 
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általános eltolódással a monizmus felé a világegyetem értelmezésében, a Kant óta élő 
embereket nagyobb intervallummal választja el az őseiktől, mint amekkora intervallum Kant 
és Platon között állt fenn”.176 Ezt kimondván viszont Moore kétségtelenül eltúlozza a saját 
ügyét, mikor azt állítja, hogy a protestantizmus és a középkori skolasztika alapja és módszere 
egy és ugyanaz.177 Inkább arra kell rámutatni, hogy Kantnak a folytonosságról és a 
szakaszosságról alkotott alapelvei, amiképpen azok a végső erkölcsi emberi szabadság és 
önállóság alapvető motívumain alapulnak, már a görög gondolkodásban is működnek. A 
görög gondolkodásban is az ember az, aki megteszi önmagát végső viszonyítási pontnak az 
állítások megfogalmazása során. Igaz, ez a tény nem annyira nyilvánvaló a görög 
gondolkodásban, mint Kant esetében. A görög gondolkodásban a forma elvont fogalmára, 
mint a folytonosság alapelvére hivatkoznak, s ez az, ami eltörli az Isten és az ember közötti 
ama különbséget, mely alapvető a keresztyénség számára. A létezés analógiájának 
arisztotelészi elképzelése feltételezi, hogy Isten és ember egyaránt ugyanannak a létezésnek a 
résztvevői, ami a metafizikai elképzelés mélységében mindkettőjüket megelőzi. Ez a 
folytonosságnak ugyanaz az elvont alapelve, amit még Kant is alkalmaz. A kanti 
gondolkodásban a folytonosság alapelve még formálisabb, mint a görög gondolkodásban volt, 
mert öntudatosabban hozzák kölcsönhatásba a tiszta, vagy elvont szakaszosság alapelvével. 

A görög gondolkodásban feltételezték, hogy a szakaszosság alapelve – a nemlétezés 
alapelve – valamilyen érthetetlen módon alá van rendelve a folytonosság, vagyis a létezés 
alapelvének. Az emberek az emberi történelem eme szakaszában még reménykedtek abban, 
hogy végül racionálisan legyőzik a kozmoszt. Ez a reménység, mondta jogosan Kant, illúzió 
volt. Nem volt lehetséges, mondta Kant, egységet találni az emberi gondolkodás megannyi 
ellentmondása között a logikai elemzés eszközeivel. Hivatkozni kellett az erkölcsi 
megtapasztalásra, azzal együtt az intuícióra is. De ezt cselekedvén Kant nem azt tette, amit 
Luther vagy Kálvin előtte, nevezetesen: nem a szó keresztyén értelmében készített helyet a 
hitnek. Ehelyett a keresztyén hitet lehetetlenebbé tette, mint eddig bármikor. El kell ismerni, 
készített helyet a hitnek, de annak a hitnek, amelynek örökre a határozatlanba vetett hitnek 
kell maradnia. A hit most, meg kell hagyni, beépült az embernek magába a meghatározásába. 
De pont ezzel a meghatározással a Krisztusban levő Isten elképzelése, amint kijelenti Magát a 
Szentíráson keresztül az embernek, örökre ki van zárva. 

A kanti gondolkodás akkor is a görög gondolkodáson alapszik, még mikor elmésen ki 
is egészítjük a vallásos képzelgés eszközével, ahogyan Kroner javasolja, és magában 
hordozza az emberi önállóságról és függetlenségről kialakított alapvető elképzeléseit. A 
protestáns reformáció szívében, az igazi keresztyén megközelítés újrafelfedezésében viszont 
Isten kegyelmének a történelmi Krisztusban adott közvetlen és világos kijelentése állt, 
valamint az egész történelem értelmezése ebből a Krisztusból kiindulva. 

A fő nézeteltérés manapság tehát látszólag a történelmi protestantizmus és a poszt-
kantiánus gondolkodás között áll fenn. A poszt-kantiánus gondolkodás Isten Krisztusban adott 
kijelentése világosságának elképzelését olyan elképzelésekkel helyettesíti, mint a mítosz, a 
szimbólum, a monda, és a Geschichte. Mindezek az úgynevezett független ember gyakorlati 
vallásos képzelgésének termékei. Ez az a megközelítés, amit a protestáns keresztyéneknek 
párbajra kell hívni az Önmagát a Szentírásban magyarázó Krisztusból kiindulva. A Szentírás 
Krisztusa, valamint az úgynevezett független ember hamis Krisztusa az, akiknek halálos 
harcra kell kelniük. A református keresztyének felelősnek vélik majd magukat, hogy a vezető 
szerepet játsszák ebben a párbajban. Egyedül a református hit ugyanis az, amelyben a 
Szentírás Önmagát magyarázó Krisztusát kompromisszumok nélkül fogadják el. A 
lutheranizmusban és az arminianizmusban, de főleg a katolicizmusban engedményeket 
tesznek a folytonosság és a szakaszosság alapelveinek, melyek az aposztata gondolkodásból 
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származnak. Az ő tanításaikban az ember akarata csak annyiban szabad, amennyire független 
Istentől. A keresztyénség eme formái bizonyos mértékig engedtek a metafizikai és erkölcsi, 
vagy végső szabadság ama elképzelésének, mely minden aposztata gondolkodásban 
megtalálható, de világosabban Kantnál, és a poszt-kantiánus teológiában, filozófiában és 
tudományban fejeződik ki. 

Nem mondjuk hát Pállal együtt bátran, de alázatosan: „Hol a bölcs? hol az írástudó? 
hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcseségét? Mert 
minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék 
az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket” (1Kor1:20-21)? 
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Keresztyénség és tudományos törekvés178 

Bevezetés 
 
A kálvinizmus a maihoz hasonló időkben jutott uralomra. Most akkor a kálvinizmus 

ügyének rendbetételéről beszélünk, vagy megpróbálunk helyet készíteni neki az ég alatt a 
többi gondolkodási rendszer mellett? A kálvinizmus az önmagára talált keresztyénség. A 
kálvinizmus, és kizárólagosan csak a kálvinizmus képes válaszokat adni a bűntől 
kétségbeesetten beteg világnak manapság. Konkrétan, a kálvinizmus, és kizárólagosan csak a 
kálvinizmus képes megválaszolni a modern tudomány dilemmáját. „A hitetlen 
természetfilozófia”, mondta a néhai dr. Valentine Hepp, „a halál ajtaja előtt hever”.179 

Hepp hozzáteszi: „Csak a kálvinista világ képes bármiféle rendet teremteni a 
tudomány kaotikus állapotában, mert a kálvinizmus a legkövetkezetesebb és harmonikusabb 
keresztyénség. Ez gyűjti be a csűrbe az összes racionalizmust. Az emberi gondolkodást nem 
tekinti független erőnek, hanem Isten ajándékának, aminek mindig meg kell maradnia Isten 
kijelentésének alárendeltségében.”180 

Hepp eme két megjegyzéséből jól megadhatjuk a végszavunkat ma este. Először 
kérdezzük meg magunktól: valóban igaz-e, hogy a modern filozófia a halál ajtaja előtt hever. 
Másodszor nézzük meg, hogy a kálvinizmus rendelkezik-e válasszal a modern tudomány 
betegségére, és ha igen, akkor milyen értelemben. 

A modern tudomány dilemmája 
 
Mikor egy főiskolai hallgató egy modern egyetemen megkezdi a pályafutását, azt 

mondják neki, hogy oktatásának célja a tapasztalatának rendezése. Ehhez azonban meg kell 
tanulnia az intellektuális informálódás személytelen módszerének a használatát. Meg kell 
próbálnia megtisztítani az emberi tapasztalat alapvető alapelveit. Olyan végkövetkeztetésekre 
kell jutnia az élettel kapcsolatosan, amelyek egyetemes egyetértéssel találkoznak. A múltban, 
értesül róla, az emberek a tekintély módszerét használták. Azaz, nem egy szakértő 
tekintélyének módszerét használták, ami teljességgel törvényes, hanem a józan eszüket 
teljességgel alárendelték egy egyháznak, vagy egy könyvnek. Ebben az esetben „az illető 
elhagyja az annak megállapítására irányuló egyéni erőfeszítéseit, hogy mi igaz, vagy 
hamis”.181 

A tekintély elképzelésének kritikájában a diák megtudja, hogy ha az egyén felelős a 
tévedésért, az nem bizonyítja, hogy a tekintély, amire támaszkodik, nem felelős ugyanúgy a 
tévedésért. „De ha még el is fogadjuk, hogy a tekintély ritkábban felelős a tévedésért, akkor is 
mivel igazolhatjuk, ha nem tűrjük az alternatív informálódást? Előre ugyanis nem dönthetjük 
el, hogy az egyén mely esetekben fog tévedni. Következésképpen nem dobhatunk félre 
egyetlen, a tekintéllyel szemben megfogalmazott ellenvetést sem, amíg azt az ellenvetést 
specifikus alapokon meg nem cáfoltuk. Azaz, nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy a 
tekintélyelvű módszerbe hiba csúszik: de ami még ennél is komolyabb, az nem más, mint 
hogy ez a tévedés állandósul, s ezért sokkal nagyobb árat fizetünk, mint pusztán csak magáért 
a tévedésért.”182 
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Így tehát, értesül róla a diák, nincs menekvés a tévedés elől. Az emberek hiába 
reménykedtek, mikor kétségbeesetten a tekintélyhez folyamodtak. Azonban fokozatosan 
megtanulták, hogy a tudás ügyét a saját kezükbe vegyék. Megtanulták követni a bizonyítékot, 
bárhová is vezeti az őket. Követték azt, amint minden ember igaznak láthat. Meg kell hagyni, 
az egyén még mindig jelen van. S annak előítéletei. Vannak korlátai is. Gyakorta irányítja őt 
az, hogy mit szeret, és mit nem szeret. A tudományos módszer azonban „egyedül az a 
módszer, ami hatékony alapokon sorakoztatja fel a bizonyítékokat”.183 „Az egyén eszméket 
vonultat fel, a tudományos társadalom pedig az objektív mércéi alapján becsüli fel azokat.”.184 
„A tudományos módszer egyetért a tekintélyelvű módszerrel annak elismerésében, hogy az 
egyes emberek rendkívül esendőek. De amíg az utóbbi módszer az informálódás funkcióját 
egy adott emberre, vagy egy adott csoportra testálja rá, akik legfeljebb csak kevéssé esendőek, 
az előbbi olyan eljárás-sorozatokat fejleszt ki, amelyek nem képezik egyetlen csoport 
előjogait sem.”185 „A tudományban, minél nagyobb a képzett emberek száma, annál nagyobb 
a sikertelenségének valószínűsége, ugyanis számára az intellektuális függetlenség, a széthúzás 
emellett az oly rideg módszer mellett elkerülhetetlen.”186 

E bevezető megjegyzések után a tekintély módszere és a tudomány módszere közötti 
ellentétről a tanár kissé jobban bevezeti a diákot a területre. „Most az a fontos”, mondja, 
„hogy határozott különbséget tegyünk a tudomány két nagyon eltérő összetevője: a 
matematika és a formális logika ágazatait felölelő formális tudományok, valamint az 
empirikus tudományok (vagy természettudományok) között, mely utóbbiak felölelik ’fizikai’ 
és ’szociális’ kémiának, biológiának, fizikának, közgazdaságtannak, szociológiának, stb. 
nevezett tudományágakat. Az ’empirikus’ kifejezés azt jelenti: ’a tapasztalathoz viszonyuló’. 
A formális tudomány semmit sem jelent ki a természeti tüneményről, s egyetlen bizonyítéka 
sem alapul a tények valóságos helyzetén”.187 „Más szóval, minden empirikus tudományág a 
kísérletileg megismerhető valamelyik összetevőjével foglalkozik, s megpróbál törvényeket 
alkotni arról: elméleteit azzal ellenőrzi, hogy az általa használt speciális technikával 
ténysorozatokat figyel meg.”188 A formális tudományok esetében a kijelentéseket  
feltételezetten igaznak tekintjük, „és azoknak a szabályoknak és meghatározásoknak 
megfelelően erősítjük meg, melyek következtében más kijelentéseknek kell igaznak 
lenniük”.189 

Van néhány dolog ebben a leírásban, ami a főiskolai diáknak Randall és Buchler 
művét olvasva valószínűleg felkelti a figyelmét. 

1. Ezek az emberek nem gondolják, hogy alapvető ellentét van aközött, amit a 
tekintély módszerének, és aközött, amit a tudomány módszerének neveznek. 

2. Ezek az emberek nem azon a véleményen vannak, hogy a tekintély és a tudomány 
különböző területeken tevékenykednek, így egyáltalában nincs szükség ütköztetésre. 

3. Ezek az emberek nem gondolják, hogy a tudomány olyasvalamiről beszél, ami 
kevésbé fontos, mint a vallás. Nem mondják, hogy a tudomány csak a fenoménával, míg a 
vallás a noménával foglalkozik, vagy hogy a tudomány csak a dolgok külső összetevőit írja le 
ebben a világban, az emberekre hagyván, hogy teljesen szabadon higgyenek Istenről, amit 
csak akarnak. Számukra még az empirikus tudomány is csak a természet szerkezetének és 
működésének magyarázata. „Az empirikus tudomány célja megérteni a természet szerkezetét 
és működését. Ha össze kellene foglalnunk a legtágabb értelemben vett lényegi eljárását, 
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akkor azt az alábbiak szerint tehetnénk meg: bizonyos általa elvégzett megfigyelések 
eredményeképpen, vagy annak a tudásnak a természetes folyományaként, amivel már 
rendelkezik, a tudós szembesül egy, az objektumokra, vagy tényekre vonatkozó problémával. 
Felteheti egy sor kérdés bármelyikét: ’Mi magyarázza ezeknek az objektumoknak a 
jellemzőit?’ Vagy, a megfigyeltek megmagyarázása, a tények közötti kapcsolatok meglátása 
és ezzel együtt azok jelentőségének megértése érdekében alkot egy hipotézist (elméletet), 
vagy inkább több hipotézist. Ezután próbára kell tennie ezeket a hipotéziseket, hogy 
megtalálja közülük a legkielégítőbbet. Egy hipotézis megmondja neki, miképpen tekintsen a 
tényekre. Minden egyes hipotézis előír egy-egy megközelítést. A próba akkor kezdődik, 
mikor kezdeményez egy rendszeres, vagy előre megfontolt megfigyelést (kísérletet) annak 
kiderítésére, hogy az alternatív előírások közül melyiket támogatják olyan tények, melyeket a 
hipotézisek kialakítása előtt nem vett észre.”190 „A tudomány célja nem az, hogy eljusson az 
egyéni tények kimerítő katalógusához, hanem az egyetemes elvek rendszeréhez, amiből 
kiindulva ezek a tények magyarázhatók, és jelentékenyebbekké tehetők.”191 Randall és 
Buchler számára tehát két egymást kölcsönösen magyarázó alapelv létezik az emberi 
tapasztalatban: a tudományos, és a tekintélyelvű. S mindegyik alapelv ugyanúgy átfogó a 
maga területén, amennyire teljességgel kizáró az ellentétéjével szemben. 

4. Ezek az emberek magából a tudományos alapelvből kiindulva választották ki a 
tudományos módszert, mint igaz módszert. Ebben meglehetősen következetesek voltak. A 
dolog, ahogyan ők látják, nem más, mint hogy van-e az embernek önmagában joga a maga 
tapasztalatát azokból az alapelvekből kiindulva értelmezni, amit ő maga fedez fel a saját 
tapasztalatán belül, vagy nincs. Ennek megfelelően, mikor azt mondják, hogy a tekintély 
valószínűleg téved, s feltételezik, hogy a tekintélyt a tapasztalattal kell ellenőrizni, miután a 
tapasztalatot olyan ember magyarázza, aki nem hisz a tekintélyben. Azt mondják, hogy a 
tekintély valószínűleg tévedni fog, s amit mond, azt minden egyes esetben ellenőrizni kell 
olyan módszerrel, amit a tekintély nem képes elismerni. 

5. Ezek az emberek anélkül döntötték el a vitát a tekintély és a tudományos módszer 
között, hogy a tapasztalat akár csak egyetlen tényére is hivatkoztak volna. Állításukat, 
miszerint a tekintély minden valószínűség szerint sokszor fog tévedni, tisztán elméleti 
alapokon fogalmazzák meg, még mielőtt bármiféle empirikus kutatásba is bocsátkoztak volna. 

Mindez elegendő lehet annak jelzésére, hogy a diákunk valószínűleg bele akar majd 
tekinteni a tudományos módszer, valamint annak önmaga számára történő beteljesedése 
viszonyába. 

1. Természetesen bele akar majd tekinteni a kérdésbe, hogy ezek az emberek valóban 
a modern gondolkodást képviselik-e a tudomány helyének és céljának tekintetében. 
Feltételezvén egy pillanatra, hogy igen, s tudván, hogy rendkívül jól tájékozott, magas rangú 
emberek, 

2. Megérti, hogy nem rendezheti le az egész problémát néhány általános 
megjegyzésből kiindulva. Az egyik ilyen általános kijelentés az, hogy biztosan nem lehet 
ellentét a tudomány és a keresztyénség között, mert csak egyetlen Isten létezik, s nem 
lehetségesek ellentétek a bennünk és körülöttünk levő, azaz az általános kijelentés, valamint 
az Ő megváltói kijelentése, azaz a speciális kijelentés között. Kétségtelen, hogy ebben az 
általános megjegyzésben rejlik a megoldás. De azt, hogy ez a megoldás, a diákunk 
teljességgel képtelen lesz meglátni intelligenciával, csak miután elvégzett némi elemzést a 
saját helyzetének jelentését illetően. Sok nem keresztyén tudós van ugyanis, akik megteszik 
ugyanazt az általános megjegyzést, de mégis teljesen mást értenek alatta, mint amit a 
keresztyének, s különösen mi, református keresztyének értünk. E nem keresztyén tudósok 
számára ugyanis az Isten Ígéje ugyanazt jelenti, mint a Világegyetem. Számukra tehát annak 
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kimondása, hogy egyetlen Isten van, annyit jelent, hogy egyetlen világegyetem létezik, s így 
nincs végső diszharmónia a világegyetemben. Nem más ez, mint annak kimondása, hogy a 
tudomány feltételezi: a természetben rend van. 

3. A diákunknak nem lesz nagy segítségére, sőt talán kissé össze is zavarja, ha 
különbségeket tesz a leírások és a magyarázatok között. Meg kell hagyni, a tudós pusztán 
csak azt írja le, amit lát. Azonban hipotézisekből kiindulva írja le. S ezek a hipotézisek arra 
tanítják őt, mondják neki, hogy mit keressen, és miképpen tekintsen a megfigyelés tényeire. S 
a kezdetektől fogva ki kell zárnia néhány, a többinél valószínűtlenebb hipotézist. Emellett a 
leírása magában foglalja a hipotézisek ellenőrzését tények segítségével. Amíg a végső 
kísérleti ellenőrzés el nincs végezve, addig a tudományos tevékenyégnek nincs vége. A 
probléma tehát nem oldható meg azt az általános megjegyzést megtéve, hogy a baseball-
labdák a hitetlenek és a hívők számára egyforma sebességgel fognak leesni a Washington-
emlékműről. Ez kétségtelenül igaz. S fontos is. De nem része a modern leíró tudomány és a 
keresztyénség viszonya problémájának. Az a probléma nem más, mint hogy a módszer, amely 
olyan terméket hoz létre, amilyet, nevezetesen a természet nem keresztyén nézetét, miképpen 
viszonyul a keresztyénséghez és annak módszeréhez, amely olyan terméket hoz létre, amilyet, 
nevezetesen a természet keresztyén nézetét. 

4. A diákunknak nagyon kevéssé lesz a segítségére az általános megjegyzés, miszerint 
az általános kijelentés minden emberhez eljut, s ezért mindenkinek meg kell látni, míg a 
speciális kijelentés csak egyesekhez jut el, és csak a keresztyének fogadják el azt a Szentlélek 
ereje által. Természetesen igaz, hogy az általános kijelentés mindenkihez eljut. A probléma 
azonban az, hogy az egyes emberek mit kezdenek vele. A rá adott reakciójuk az a dolog, ami 
számít. Összehasonlítjuk az értelmezés két alapelvét. A római katolikus nem veszi az 
értelmezés eme kérdését számításba, és nem is kell megtennie, csak annyira, amennyire az 
emberek nyilvánvalóan materialista, mechanikus, vagy panteista magyarázatokat adnak. A 
katolikus nem foglalkozik annak megkérdezésével, hogy vajon a tudomány módszertana, 
vagy arra vonatkozólag a nem keresztyén filozófia módszertana, mely először nem a 
keresztyénségből kiindulva magyarázott az emberi gondolkodás feltevésén alapszik, jó-e, 
vagy rossz. A katolikus feltételezi, hogy a „gondolkodásnak” van egy területe, ahol független. 
Feltételezi, hogy a keresztyén gondolkodása és a nem keresztyén gondolkodása ezen a 
területen egyformán képesek a valóságot helyesen leírni, vagy magyarázni. A római katolikus 
legfeljebb azt vallja, hogy a keresztyén jobb, mint a nem keresztyén, mert rendelkezik némi 
pótlólagos világossággal, amivel a nem keresztyén barátja nem rendelkezik. 

Ha pedig valaki meglepődik ezen, tekintettel a tényre, hogy a tudósok annyira 
szókimondóak a tekintély és a tudományos módszertan szembeállításában, nos a magyarázat 
abban a tényben rejlik, hogy a katolikus tekintély valójában nem különbözik a szakértő 
tekintélyétől. 

Erre az időre a diákunk látszólag elmélyült a problémájában. Azt mondta magának, 
hogy szembe kell néznie a modern tudományos megközelítés teljes jelentőségével. S a teljes 
jelentősége látszólag abban rejlik, hogy tulajdonképpen a tapasztalat egészének magyarázatát 
foglalja magában abból az alapelvéből kiindulva, ami kizárja azt a keresztyénséget, amiben 
hinni kisgyermekkora óta tanították. S azt is mondta magának, hogy nem fog visszaesni a 
keresztyénség alacsonyabb formájába, a katolicizmushoz, vagy az arminianizmushoz hasonló 
keresztyénségbe, ami kevesebbet követel a természeti embertől a református hitnél annak 
érdekében, hogy megpróbálja megoldani a problémáját. A Pro Rege, mindent a királynak 
jelszót, beleértve a tudomány területét is, nem hiába tanította őt neki gyermekkora óta a nagy 
Abraham Kuyper. 

Mindent az Istennek, vagy mindent az embernek: számára ez két globális csatát vívó 
erő egymást kölcsönösen kizáró csatakiáltásainak tűnnek. 
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De még ez sem hatol teljesen a probléma összetettségének a mélyére. Ha ez csak a 
totális háború kérdése lenne, de semmi több, akkor a dolgok borzasztóak lennének, de 
egyszerűek. De a tanárai azt mondták neki, hogy sok építő dolog van a hitetlen 
erőfeszítéseiben. Elmondták neki, hogy az általános kegyelem lehetővé teszi nekünk, 
református keresztyéneknek, hogy beépítsük az élet általunk adott magyarázatába azokat az 
igazságokat, melyeket a nem keresztyén tudósok fedeztek fel a számunkra. Vajon nem 
mondja Kálvin, hogy a tudás és az igazság bárhol fellelt minden egyes morzsájára úgy kell 
tekintenünk, mint aminek eredete végső soron a Szentlélekben van? S vajon a református 
hitvallások nem beszélnek a természet világosságáról, valamint a csillogásról és a szikrákról, 
amit az ember a bűne ellenére megtartott az istenismeretből és az erkölcsből? 

A nehézségből kivezető út 
 
Belevittük a diákunkat egy problémába. Becsuktuk előtte a menekülés néhány kísértő 

ajtaját. Most akkor meg kell próbálnunk minden tőlünk telhetőt azért is, hogy kisegítsük a 
nehézségből. Kezdetben azzal dicsekszünk, hogy a kálvinizmus képes megadni a választ. S 
hogy világossá tegyük, milyen értelemben, és miképpen igaz ez, helyes azonnal 
kihangsúlyozni: nem található meg a válasz a mások által kínált megoldások további 
finomításával. Hepp jól mondta: „Azok, akik a kálvinista világnézetet vallják, egyedül 
állnak”.192 A válasz a Szentháromság hármas Istenének, valamint a Szentírásnak, mint Isten 
tévedhetetlen Ígéjének az előfeltételezésében rejlik. 

Ezt cselekedni azonban annyi, mint elismerni, mégpedig bátran elismerni, hogy a 
kálvinizmusnak egyáltalában nincs is semmiféle válasza, amennyiben a válasz alatt az ember 
elméje számára áthatolható valamit értünk. A kálvinista nem a legokosabb érvelő. Nem is a 
legalaposabb gondolkodó. Nem a legelvakultabb hívő. Az ő Istene nem valószínűleg létezik. 
Ő nem az ember legmagasztosabb gondolatainak megfelelő valóság. Az Ő természete „nem 
felel meg a logikának, azaz az ellentmondás törvényének”. Az ő létezése „nem felel meg a 
ténynek”. 

Kiindulni e tételek valamelyikéből, vagy összességéből annyi, mint alulról kezdeni, és 
felfelé haladni. Ez annyi, mint azt kimondani, hogy az ember hasonlít a gyermekre, s a 
Teremtő olyan, mint a teremtmény. De csak akkor mondhatjuk, hogy az ember hasonlít a 
gyermekre, ha előbb kimondjuk: a gyermek hasonlít az emberre. Nem bizonyíthatjuk a Nap 
létezését, ha egy villanykörtével keressük. A villanykörtének maga az elképzelése is az, hogy 
a fénye származtatott, mégpedig végső soron a Naptól. Vajon ne hallana az, aki a fület 
alkotta? Ha még a származtatott is képes, akkor az eredeti biztosan. Szent Ágoston 
megtanított nekünk mindent, amit ebben a dologban tudnunk kell. 

S ez a lényege a kijelentés elképzelésének. Ez pedig azt jelenti, hogy minden ténynek 
maga a természete is kijelent valamit Istenről, és a világgal kapcsolatos tervéről az Ő 
dicsőségére. Nem is lehetnek más tények, csak amelyek ténylegesen kimutatják Isten 
nagyságának és dicsőségének tényét. 

Ezt mondani végtelenül dogmatikus, mégpedig dogmatikus a szükségszerűen igaz 
kijelentések bizonyíték nélküli megfogalmazása értelmében annak szemében, aki nem 
keresztyén. Mégsem több azonban, mint az a bizonyos ábécé, amit minden keresztyén mond, 
mikor kijelenti: a teremtés tantétele, és Isten gondviselésének tantétele a Szentírásban 
megszólaló Krisztus tekintélye alapján igazak. 

Így kijelentvén, hogy a Szentírás Istenét létezőnek, és Önmagát oly teljességgel 
kijelentőnek kell előfeltételezni, hogy semmi sem létezik, ami ne Őt jelentené ki nem más, 
mint úgy tekinteni a kijelentés két „könyvére”, a Bibliára, és a természet könyvére, mint 
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ugyanannak a könyvnek az első és második részére. A református teológusok legnagyobbjai 
kihangsúlyozták a tényt, hogy még a Paradicsomban, az ember bukását megelőzően is eljutott 
az általános kijelentés az emberhez önmagában. Isten jött el az emberhez a teremtésének 
tényein keresztül, de természetfeletti módon szólt is Ádámhoz az ezekkel a tényekkel 
kapcsolatos feladatának vonatkozásában. Ez a speciális, vagy természetfeletti elő-megváltó 
kijelentés kísérte Isten az embernek a teremtés tényein adott kijelentését a történelem 
kezdeteitől fogva. 

S a természeti és természetfeletti kijelentések eme kölcsönös függősége minden tényre 
ráüti Isten szövetségi követelményeinek pecsétjét, amivel bárki a történelem bármely pontján 
találkozhat. A kijelentés református nézetének lényege az, hogy az egész emberi fajból 
minden ember képviselve volt Ádámban. Ádámban minden ember szembesült a 
természetfeletti kijelentéssel, ami a természeti kijelentéshez társult, és azt magyarázta. Mikor 
tehát Pál úgy beszél az emberről, mint aki felelősséggel tartozik Isten istenségének és 
hatalmának meglátásáért önmaga körül, akkor hozzáteszi, hogy így volt ez a kezdetektől 
fogva. Pál kihangsúlyozza a történelem egységét. Ha az emberek nem rendelkeznek 
természetfeletti kijelentéssel az Isten nekik adott kegyelméről, ez a miatt a tény miatt van így, 
hogy Isten engedi beteljesedni rajtuk annak következményeit, hogy elvetették nekik már a 
Paradicsomban Általa megadott természetfeletti, valamint természeti kijelentést. A faj, mint 
faj, egységesen felelős azért a kulturális feladatért, amit Isten a Paradicsomban adott az 
embernek. „Menj dolgozni a szőlőmbe” szólt Isten eredeti, az embernek adott parancsa. 
Ugyanez a parancs szól minden egyes tényben manapság is, melyekkel az ember szembesül. 

Különösen fontos megjegyezni, hogy miután az ember Isten képmására teremtetett, ő 
maga is közvetlenül kijelentésszerű Isten neki adott parancsáról. Ami katolikus, vagy 
arminiánus alapon tisztán szubjektívvé válik, nevezetesen az ember, mint ismerő 
tevékenysége, az teljesen biblikus szempontból még mindig objektíven kijelentésszerű 
Istenről az ember számára. Ezért az ember soha nem kerülheti el a jónak és a gonosznak az 
ismeretét. Nem cselekedhet rosszat anélkül, hogy a benne rejlő erkölcsi tudata meg ne feddné 
őt ezért. S nem cselekedhet semmi jót sem anélkül, hogy erkölcsi tudata ne helyeselné azt. Így 
amit egykor Isten képmásának neveztünk a szó tágabb értelmében, azaz az ember 
racionalitását és erkölcsiségét, arra még mindig úgy kell tekinteni, mint Istenre, aki 
parancsoló hangon szól az emberhez. S Isten azért szól parancsoló hangon az emberhez, mert 
nem szólhat másképp. S az emberhez nem lehet másképpen szólni, csak tekintéllyel. A 
teremtett világegyetem az eszköz, mellyel Isten és ember én-te viszonya foganatosíttatik. 

Ha mindez így van, abból az is következik, hogy az összes tény manipulálását a 
világegyetemen belül az összes tudományágban olyan eszköznek kell tekinteni, amivel az 
Istenben hívőnek és az ő Krisztusának megtérésre kell felszólítani a hitetlent. Önmagában 
minden egyes tény is alkalmas felhívni az embereket a megtérésre. A hívőnek azonban azzal 
kell foglalkoznia, hogy ezeket (az egymással kapcsolatba hozott) tényeket szilárddá, s ha 
lehetséges, még tévedhetetlenebbül is világosan Istennek az embereket Önmagához 
visszahívó hangjává tegye. 

Mondjuk hát azt, hogy a tudomány tanulmányozása általánosságban nem volt arra 
szánva, hogy eszköz legyen, mellyel a bűnösöket a Krisztusban levő üdvösségre hívjuk? 
Mondjuk ezt azért, mert az erkölcs és a vallás dolgai a szó szűkebb értelmében nem 
manipulálhatók úgy, ahogyan az anyagi dolgokat manipulálhatjuk? Vagy mondjuk ezt azért, 
mert Isten dolgait nem lehet úgy próbáknak alávetni, ahogyan a tudósok ellenőriznek egy 
elméletet kísérleti úton? 

A keresztyén vallás nem védhető apránként. Úgy bizonyítja az igazságot az 
embereknek, akár elfogadják, akár nem, hogy közben önmagát kínálja a bizonyíték 
alapjaként. Végzetes dolog azt mondani: legalábbis ugyanolyan jó állítás, hogy a 
keresztyénség valószínűleg igaz. A keresztyénség igaz, vagy semmi sem igaz. A 
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keresztyénség összhangban van a logikával, mert a logikának, ahhoz, hogy logika lehessen, 
összhangban kell állnia a keresztyénséggel. A keresztyénség összhangban áll a tapasztalat 
tényeivel, mert ezeknek a tényeknek, ahhoz, hogy megtapasztalhatókká váljanak, a 
keresztyénség fedele alatt kell menedéket keresni. 

Ezekhez a meggyőződésekhez hasonlókkal felvértezve a diákunknak többé már nem 
kell félnie a tárgyalt kérdéssel való szembesüléstől. Így ugyan nem lesznek azonnali és kész 
válaszai a tudomány részproblémáira, de lesz olyan tudományfilozófiája, ami lehetővé teszi, 
hogy a tudománynak értelme legyen önmaga számára. S többé nem úgy közeledik a hitetlen 
kollégájához, hogy remegve megkérdezi, lehet-e terület az emberi tapasztalat legalább egyes 
területein, ahol egyetérthetnek, ugyanúgy magarázván a dolgokat, ugyanabból az alapelvből 
kiindulva. Ő inkább bátran, bár alázatosan kérni fogja a kollégáját, hogy nézze meg: amíg át 
nem áll a keresztyénség oldalára, a munkájának gyümölcse el fog veszni. 

Felhívás a megtérésre 
 
Gondoljuk most el ezt a diákot úgy, mint aki megpróbálja felhívni a tudóst a 

megtérésre, nehogy végül elvesszen mind ő maga, mint a tudományos munkássága. 
Általánosságban ennek azt kell jelenteni, hogy a hívő képes megmutatni a hitetlennek, hogy 
amíg a világegyetem, amit a tudomány vizsgál, nem az, aminek a keresztyén mondja, addig 
olyasmi, mint tudomány nem is létezik. Ennek azt kell jelentenie, hogy amíg nem Isten 
gondviselése tart fenn minden dolgot, miután a teremtés során kezdett minden dolog létezni, s 
amíg nem Istennek mindenre kiterjedő, a világegyetemre vonatkozó egyetlen terve, vagy célja 
áll mindennek a hátterében, addig nem létezhet megérthető módszer, mellyel a tények 
tényeknek, a törvények pedig törvényeknek mutathatók be. A tudomány minden alapvető 
elképzelése sodródó elképzelések lesznek, egy vékony és légies háló az égben, bármiféle 
megállapítható kapcsolat nélkül bármiféle empirikussal. Másrészről a tények is egyetlen 
csillogó, zsongó zűrzavart alkotnának mindenféle megállapítható különálló létezés nélkül 
egymástól. 

Ha így fogalmazzuk meg a dolgot, az annak kimondását jelenti, hogy a modern 
tudomány elválaszthatatlanul belekeveredett a modern filozófiába, és nem volt, s nem is lesz 
képes megfejteni a rejtvényt, hogy egyetemességei és részlegességei, gondolkodásának 
szerkezete és empirikus adatai miképpen hozhatók egységbe. (Mellesleg hozzátehetjük, hogy 
a modern teológia a fő képviselőivel egyetemben ugyanezzel a megoldhatatlan helyzettel 
szembesül.) 

Mikor valami efféle formában közelítjük meg a dolgot, akkor tényleg igaznak 
tekintjük a keresztyén álláspontot. Nem a tapasztalattal kezdjük annak érdekében, hogy abból 
bizonyítsuk a keresztyén vallás igazságát. Ha megtennénk, akkor álláspontunk végül a 
racionalizmusnak és az irracionalizmusnak ugyanabba a gödrébe zuhanna, amelybe a modern 
gondolkodás, halálos zihálással. Más szóval, a Szentírás hármas Istenének tényleg 
tekintélyelvű pozíciójából indulunk ki annak érdekében, hogy megmutassuk: amíg nem így 
kezdjük, addig nem lehetséges érthetőség a tudományos eljárásban. 

Vizsgáljuk most meg röviden, miképpen derül ki, hogy a modern tudományos eljárás 
értelmetlen, ha a saját maga premisszáiból indul ki. 

Megtehetjük ezt annak a kérdésnek a megvitatásával, hogy a tudás, mármint a 
tudományos tudás miképpen keletkezik, különös hangsúllyal a tudás adatainak, azaz 
empirikus hivatkozásainak kérdésén. Ezután rátérünk a hipotézisek jelentésének, valamint a 
tudomány adataira történő alkalmazásuknak a kérdésére, s végül megvizsgáljuk a hipotézisek 
ellenőrzésének kérdését a tényekkel fennálló viszonyuk ellenőrzése segítségével. 

Hol vannak azok a tények, melyeket a tudomány a maga empirikus alapjaként használ, 
és mik ezek? Nos, vegyük az elefántot, ami egy eléggé nagy és eléggé világos tény. Mi a 
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rossz a józan ész tényeinek nem keresztyén számításával, súlyozásával és mérésével, s 
miképpen lehetne bármilyen különbség az ő eredményei és a te eredményeid között? 
Elegendő azonban elolvasni Sir Arthur Eddington tudományos szempontból adott leírását az 
elefántról annak meglátásához, hogy ez az elefánt teljesen másként néz ki, mint az állatkerti 
példány. Ő azt mondja, hogy tudósként csak három dologgal törődik: az első mindig a 
mentális kép, ami nem a külvilágban, hanem ami elménkben van. A második valamiféle 
ellenpár, ami a külvilágban van, de kifürkészhetetlen természetű. A harmadik pedig a pointer 
értékek, melyeket az egzakt tudomány képes tanulmányozni, és összekapcsolni a maga 
pointer értékeivel. 

A fizikai tudomány filozófiája című könyvében Eddington a halbiológus híres példáját 
használja. A szelektív szubjektivizmusról beszél. Más szóval hatalmas hangsúlyt fektet a 
tudomány közvetett és elvont jellegére. 

A tudomány és a láthatatlan világ című könyvében a tudományos szemléletmód 
szimbolikus szerkezetéről beszél. „S ha meg megkérdezünk egy fizikust, hogy végső soron 
micsoda az éter, vagy az elektron, a válasz nem holmi konkrét biliárdgolyó, vagy repülő 
kerék, vagy bármi más konkrétum lesz. Ehelyett rámutat egy sor jelképre, és matematikai 
egyenlőségre, melyeket kielégítenek. De mi helyett állnak a jelképek? A titokzatos válasz az, 
hogy a fizikai világ tüneményében azokat az egyenlőségeket kell ismernünk, amelyeknek a 
jelképek engedelmeskednek, de nem kell ismernünk annak a természetét, amit jelképeznek.” 

Ennek ellene vethető, hogy az Eddingtonhoz hasonló emberek valójában nem az 
empirikus tudósokat képviselők legjobbjai. Eddington, mint látható, egy idealista, aki idealista 
végkövetkeztetéseket von le a filozófiában abból a tényből, hogy az emberi alany részt vesz a 
tudományos eljárásokban. Biztosan mondhatjuk, hogy a tudomány empirikusan adott, az 
emberek elméjétől nem függő tényekkel kezdődik. 

Nos, akkor figyeljünk oda Eddington egyik realista kritikusára. C. E. Joad mondja A 
modern tudomány filozófiai összetevői című könyvében, mely Eddington álláspontjának 
kritikája: „Így tehát az általános tapasztalat világa alkotja azokat az adatokat, melyekből a 
fizikus kiindul, és a mércét, mellyel meghatározza az általa alkotott szerkezet érvényességét. 
Ez tehát mindenestől valóságosnak és objektívnek előfeltételezett.” Eddington azonban nem 
késlekedik a válasszal: „Az érv látszólag az, hogy amíg az adatokat nem előfeltételezzük 
objektívnek, addig nem is alapozható azokra következtetés. Ez annyira megdöbbentő javaslat, 
hogy kíváncsi vagyok: tényleg ez Mr. Joad valódi véleménye? Az egyéni tapasztalat által 
szolgáltatott adatok világosan szubjektívek, s végső soron efféle adatokból alkották meg a 
világegyetem tudományos elképzelését – amit ugyanis a kollektív tapasztalatnak nevezünk, az 
nem más, mint az egyéni tapasztalatok szintézise”. Máshol beszél a tudás ciklikus sémájáról, 
amivel a tudomány ismertetett meg minket a Jack által épített házzal szemléltetve, „ami 
ahelyett, hogy véget érne, önmagát ismétli a végtelenségig: ami megijesztette a macskát, ami 
megölte a patkányt, ami megette a házban levő malátát, amit a teljesen megnyírt és 
megborotvált pap épített, aki… Akárhol is kezdjük a ciklust, előfeltételezünk valamit, amit a 
következő ciklusban el is fogunk érni. A fizikai tudománya ilyen ciklust alkot, s ugyanúgy 
szemlélhetjük azokat a ciklusokat is, amik a fizikai mögött álló dolgokat ölelik fel. Elkezdvén 
a ciklus ama pontján, ami megfelel a mi egyéni érzékelésünknek, más entitásokat érünk el, 
melyek a mi észleleteinkből építkeznek”.193 

A mi keresztyén nézőpontunkból nincs különbség aközött, hogy valaki Eddigton 
„szubjektívebb”, vagy Joad „objektívebb” álláspontjára helyezkedik. Akár szubjektivista, akár 
realista a tudós, amíg nem a Szentírásnak a teremtésről és a megváltásról szóló tantételével 
kezdi, minden tényszerűség belevész egy feneketlen verembe. 
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Az egyetlen alternatíva az összes tényszerűség Isten általi teremtésével és 
megváltásával szemben a Véletlen elképzelése. S a Véletlen elképzelése alkotóeleme minden 
tudományos elméletnek, és a filozofikus elmélet minden formájának, melyek nem közvetlenül 
a Szentíráson alapulnak. 

A filozófia különböző modern iskolái, valamint a tudományfilozófia hiába küzdenek a 
tény jelentésének problémájával. Nem képesek más módon megtalálni az első tényt, vagy 
ténycsoportot, melyből a feltevéseik szerint a kiindulópontjukat veszik, csak az egyetemes, 
azaz a minden tényre teljes mértékben kiterjedő alapelv segítségével. Egy tényből, amely nem 
illik bele az efféle kapcsolatrendszerbe, teljes mértékben hiányzik a megérthető, 
kommunikatív tartalom. Legfeljebb egyedi alany lehet, egy puszta pszichológiai benyomás, 
amiből nincs kijárat a többi ténnyel fennálló kapcsolatokhoz. 

Az idealista logikatanítók, például F. H. Bradley és B. Bosanquet, Hegel A szellem 
fenomenológiája című művét követve rámutatnak, hogy minden kijelentés bármely tényről 
közvetve kijelentés a valóság egészéről. A tény ugyanis, mondják, a többi ténnyel, valamint 
önmagával máshol és más időben fenntartott kapcsolatának következtében az, ami. 

A Philosophy of Organism (A szervezet filozófiája) című művében Alfred N. 
Whitehead ugyanezt a dolgot emeli ki, mikor rámutat, hogy a kortárs tudományban Newton 
korának klasszikus tudományával szemben az időt megtették a dolgok dologi mivolta 
összetevőjének. Mi tehát, mondja, nem tényekkel, vagy eme tények mögött álló változatlan 
szubsztanciákkal foglalkozunk azon a módon, ahogyan a korábbi empiristák gondolták, hogy 
teszik. Ezek s szubsztanciák kifürkészhetetlenek voltak. Mi valójában eseményekkel, mint az 
emberi tapasztalat végső egységeivel foglalkozunk. De ezek az események, mint már maga az 
esemény elképzelése is megmutatja, csak viszonylagos függetlenséggel rendelkeznek. Ezek 
olyanok, mint a hullámtarajok, amiket az óceánban látunk: alapjában véve a részei egyetlen 
nagy eseménynek, ami nem más, mint a mi tapasztalatunk világegyeteme. A régi 
szubsztanciákat tehát a tapasztalaton belüli funkciókra kell leegyszerűsíteni. S a régi 
különbségtételt az alany, mint megismerő, és a tárgy, mint megismert között úgy kell 
elképzelni, mint különbséget egy mélyebb egységen belül, amit Természetnek nevezünk. 

Cornelius Benjamin lehetetlenségnek tartja pontosan megfejteni azt, hogy a teljes 
tudásállapot, valamint a megfigyelés során fennálló fizikai állapot, továbbá a megfigyelő 
testének és elméjének melyik részéről beszélünk, mikor azt mondjuk, hogy ismerünk egy 
tény, vagy ténycsoportot, mely hozzáad a tulajdonképpeni objektumhoz. Ennek megfelelően 
beszél a tény elképzelését kihangsúlyozó leíró tudományokról a magyarázó tudományoktól 
megkülönböztetetten.194 A leírás, mondja, „felhívja a figyelmet az események nyilvánvalóbb 
tulajdonságaira és viszonyaira, a magyarázat pedig a kevésbé nyilvánvalókat jelzi”.195 

Röviden, a tények felfedezésének kérdése, amitől el kell indulni, a modern 
tudományban – különösen Kant kora óta – zavarba ejtő dologgá vált ama tudódok és 
filozófusok számára, akik vették a fáradságot, hogy beletekintsenek. Nem keresztyén 
alapokon a tényeknek nincsen meghatározó jellegük, amíg a megismerő el nem kezdi azokat 
manipulálni. Ez a megismerő pedig a függetlennek feltételezett ember. Ez a megismerő, 
ráhúzván egy struktúrát a természetre, valójában megalkotja a természetet. 

Másképpen megfogalmazva kimutatható, hogy a modern tudomány és filozófia 
alapján a valóságot egyrészről teljes mértékben struktúramentesnek, másrészről pedig az 
ember által már teljességgel strukturáltnak feltételezik. Morris Cohen, egy másik kiváló 
szerző a tudomány módszertanáról ezt így fogalmazza meg: „Egy befejezett racionális 
rendszernek nincs semmije önmagán kívül, és nincs neki semmiféle alternatívája sem – sem 
előfeltételezetten, sem túl a tényleges megvalósulásán túl, bármely pillanatban”.196 
                                                
194 Introduction to the Philosophy of Science, 197. oldal 
195 Ugyanott 
196 Reason and Nature, 158. oldal 
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Nagyjából ez tehát az a tényfilozófia, amit a nem keresztyén tudós manapság az 
egyetlen lehetséges nézetnek feltételez. Ez a végtelenségig értelmetlen folytonosság, valamint 
a teljes, kimerítő racionalizálás két tényezőjéből tevődik össze. Az efféle tényfilozófiai a kettő 
mindegyikét alapul véve pusztító lesz a keresztyén vallás legalapvetőbb elképzeléseire nézve. 
A végső folytonosság eszméje azt jelenti, hogy Isten az emberrel együtt szembesül, vagy 
inkább belemerül a tisztán értelmetlen sötétség feneketlen és parttalan óceánjába. Egy F. H. 
Bradleytől kölcsönzött kifejezéssel mondhatjuk, hogy ilyen feltételezéssel nem lesz egyetlen 
pozitív jellemző egyetlen tényben sem a többitől megkülönböztetetten. S nem lesz semmiféle 
lehetőség sem az egyik ténynek a másik ténytől való megkülönböztetésére. Csak egy 
kálvinista adhat számot számolás tényéről. Azaz, csak a kálvinista kínálhat olyan alapot, 
melyen a számításnak van bármiféle értelme. Másrészről pedig a kimerítő racionalizmus azt 
jelenti, hogy az ember semmilyen értelemben sem függ Istentől a maga tudását illetően: 
minden tudása „benne” van az örökkévalóságtól. 

Hipotézisek 
 
Most rátérünk a hipotézisek természetének és alkalmazásának kérdésére. 
1. Először is azt jegyezzük meg, hogy mivel a végső folytonosság eszméje benne 

foglaltatik a tények nem keresztyén elképzelésében, így benne foglaltatik a hipotézisekről 
alkotott elképzelésében is. S ez közvetlenül mutat arra az elgondolásra, hogy nem keresztyén 
alapon elméletileg mindenféle hipotézis lehetséges. 

2. Ez azonnal magában foglalja azt, hogy ha a keresztyénség azt akarja, hogy a 
természet, vagy a történelem tüneménye magyarázataként vegyék számításba, akkor eme 
hipotézisek egyikeként kell fellépnie. 

3. Ez magában foglalja azt, hogy a keresztyén álláspontot hipotézisként abnormálisnak 
fogják tartani, mert nem ellenőrizhető tényekre történő hivatkozással (lásd alább). 

4. Újra és újra kiderült tehát, hogy amennyiben azt akarjuk, hogy a vallást a tudomány 
törvényesnek tekintse, akkor hit által kigondolt természetűnek kell lennie. Kant gyakorlati 
posztulátumának természetével kell rendelkeznie, amelyhez valaki erkölcsileg ragaszkodik, 
tudván, hogy intellektuálisan semmiféle alapja sincs. Más szóval, azt a keresztyén álláspontot, 
ami rendelkezik határozott intellektuális tartalommal, jelentéktelennek, vagy nem 
ellenőrizhetőnek fogják mondani. Ha pedig bármely vallást a tudománnyal összhangban 
állónak képzelnek el, akkor az egy határozatlan és homályos változatosság, olyasvalami, amit 
a modern időkben azok az emberek kínálnak, akik maguk is nagyon a tudatában voltak, vagy 
vannak annak, hogy a teológiájuk legalábbis összhangban van a tudománnyal, például 
Schleiermacher, Ritschl, vagy Barth. 

„Senki sem tudja, de a mi hipotéziseink jók, és a tiétek pedig rosszak.” Ezt sok 
modernista mondja, ha nem is mindig szavakban a keresztyén hívőknek. 

A probléma azonban, ahogyan a modern tudományfilozófus szembesül vele, 
természetesen az, hogy a megismerő által fogalmilag kidolgozott elméleti viszonyok 
miképpen alkalmazhatók a mögöttük álló tényekre. Randall és Buchler könyvében, amire már 
utaltunk, a szerzők abszolút különbséget tettek a formális és az empirikus tudományok között. 
A formális tudomány, mondják, nem törődik azzal, hogy a belső, hipotetikus viszonyokra 
vonatkozó állításai beleillenek-e a természet tényeibe. Amint már említettük, Eddington 
őszintén beszél a tudományos tudás ciklikus jellegéről, és szubjektív következtetéseket von le 
abból. Más szóval visszaérkeztünk ahhoz a fenomenális-nomenális megkülönböztetéshez, 
amit Kant tett. A tudományról azt mondják, vagy feltételezik, hogy az élet én-az viszonyát 
vizsgálja. S lehet másik, magasabb rendű dimenzió, mondják, amelyik közvetlenül 
foglalkozik az én-te viszonnyal. 



 132 

Láttuk tehát, hogy a nem keresztyén tudós számára lehetetlenség tényeket találni a 
maga feltevéseivel. Ha azonban talált egyet, s aztán beszélnie kell róla másoknak, akkor le 
kell csökkentenie ezt a tényt egy törvény megismételhető példájára, s maga a törvény is az 
lesz, amit ő, a véletlen létrehozta egyének milliárdjaival önkényesen nevezett annak. 

Ellenőrzés 
 
Végül vizsgáljuk meg az ellenőrzés kérdését. De semmi más jelentőset nem kell, és ne 

is lehet mondani a tényekről. Miképpen lehetséges bármiféle ellenőrzés tények segítségével, 
ha nincsenek olyan tények már a vizsgálódás kezdetén, amelyek másoknak mondhatók, mint 
az ember pillanatnyi érzéki benyomásai, aki tényként maga is elkülöníthetetlen részét képezi 
annak a jellegtelen foltnak, ami jónak látta előmászni a Véletlen mocsarából, hogy egy 
pillantást vessen magára. 

Említettük, hogy Randall és Buchler könyvében éles különbségtételt látunk a formális 
és az empirikus tudományok között. Ezek az emberek mégis kijelentik: „Egy magyarázatot a 
belőle a formális tudomány szabályaival összhangban álló levont következtetésekkel 
ellenőrzünk, ami így látszólag lényeges szerepet játszik az empirikus tudományban”.197 
Whitehead is a különböző munkáiban, de különösen a Science and Modern World (A 
tudomány és a modern világ) címűben nem kis mértékben különbözteti meg a kortárs 
tudományt és annak fejlődését, a klasszikus tudománytól azzal a ténnyel, hogy a modern 
időkben a matematika hatalmasat fejlődött. Már a 17. századi tudomány megtette a maga nagy 
előrelépését a korábbi évszázadokkal összehasonlítva a differenciálszámítás nagy 
általánosításaival, valamint más matematikai egyszerűsítésekkel. Ezek az egyszerűsítések 
lehetővé tették a tudomány számára, hogy a funkciók fogalmát a szubsztanciákéval 
helyettesítsék. A modern, vagy inkább kortárs matematika azonban, mondja, sokkal tovább 
ment az általánosítás és az egyszerűsítés folyamatában. Ezért tehát lehetővé teszi a tudomány 
számára, hogy az általánosítás módszerével a legmesszebbre jusson. 

Most azonban felmerül a kérdés, hogy az efféle általánosítások miképpen 
alkalmazhatók az empirikus természetű tényekre. Whitehead maga is elismeri, hogy ezt nem 
tudja megmagyarázni. Ennek a ténynek, állítja az egyszerű hitünkön kell alapulnia. Úgy véli, 
az egyszerűsítések le fogják csökkenteni a korábbi tudomány ismeretlenjeinek számát. Az 
egyszerűsítés napvilágra hozza a szubsztancia, a jelentés és az okság fogalmait, és semmi 
titokzatos nem marad ezekkel kapcsolatosan. Ideálisan tudhatunk ezekről. De akkor felmerül 
a kérdés az alkalmazásukról a mindennapi élet tényeire. Ezeket az egyszerűsítéseket ugyanis 
ellenőrizni kell. Így az eredmény pont az, hogy ha azt gondoljuk: az egyetemesítés és az 
általánosítás eszközeivel rendelkezésünkre áll a tények legalapvetőbb és átfogóbb 
magyarázata, akkor azt is kell mondanunk, hogy „Isten tudja, de ami ma lehetetlenégnek 
látszik, azt holnap lehet, hogy igazságként hirdetik”.198 

Kiderül tehát, hogy a modern tudomány eljárásával a tények elképzelésében, vagy a 
hipotézisek elképzelésében, valamint a hipotézisek ellenőrzésének elképzelésében nincs 
megérthető jelentés. 

Nem próbáljuk meg kijátszani az egyik iskolát a másikkal szemben. Inkább arra 
mutatunk rá, hogy nem keresztyén alapokon senki sem képes semmilyen értelemben 
magyarázni a valóságot úgy, hogy annak bármiféle értelme lenne. 

Ezt lényeges dolog kimutatni. A keresztyének ugyanis csakis ekképpen tudják 
keresztyénekként teljesíteni a kötelességüket. Nekik, a hitetlennek szemben, a teremtés és a 
Krisztuson keresztüli megváltás tényeire kell hivatkozniuk. Be kell mutatni a hitetlennek, 

                                                
197 70. oldal 
198 Science and the Modern World, 116. oldal 
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hogy az ő előfeltevéseivel nincs érthetőség a tudomány eljárásában, amiben oly kiemelkedően 
sikeres volt. A tékozló fiú szolgálhat például arra, ami az észt illeti, hogy miért volt annyira 
sikeres: olyan tőkét használ, amit nem ő maga gyűjtött össze, hanem az apjától örökölt. 

A modern tudománynak abból kell élnie, amit a feltevéseiben tagad. A kijelentés 
keresztyén tantétele, a speciális és általános kijelentés egymással kölcsönös függőségben levő 
tantételei mutatkoznak a tudomány lehetségessége egyetlen alapjának. 

Azt is megmutattuk tehát, hogy a nem keresztyén tudós saját eredményei között a 
pozitív miképpen tesz bizonyságot ellene. A tékozló fiú által mindennap elköltött újabb és 
újabb dollár az atyjától származik. Biztos, hogy úgy kell meghatároznia a tényeket, 
amiképpen azok vannak. A szívében mélyen – amiatt, mert az ő alkata is kijelentésszerű 
Istenről, és amiatt, mert egy olyan világegyetem veszi körül, ami ővele együtt és önmagára 
adott reakcióként kijelentésszerű, éspedig Istent és az ő tervét jelenti ki – a hitetlen tudja, 
hogy az ő nézete téves, és a hívőé a jó. De nem kapja meg a teljes lehetőséget a két nézet 
szembesítésére, ha a katolikus, vagy az arminiánus nézetet követve próbáljuk a kijelentés 
elképzelését értelmezni, mintha az csak valami, ahhoz az emberhez eljutó dolog lenne, aki 
maga nem kijelentésszerű most, és már a kezdetektől fogva. 
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A tudomány módszertana199 
 
Megtiszteltetésnek veszem, hogy felkértek: szóljak pár szót az ismeretelmélet és a 

tudomány viszonyáról. A kérdés, amit különösen szeretnék megvitatni önökkel, a 
keresztyénség és a kortárs tudományos módszertan viszonya. Természetesen csak egy-két fő 
dolgot érinthetek. 

A nem keresztyén tudósok gyakran állítják, hogy nem törődnek olyasmivel, mint a 
valóságelmélet, vagy a tudáselmélet. Ők, mint mondják, csak a világegyetem tényeit kívánják 
leírni úgy, ahogyan feltalálják azokat. Ezért nekilátnak a dolguknak, leírván a tényeket úgy, 
amiképpen fellelik azokat a fizikában, a biológiában, a kémiában, a szociológiában, és az élet 
sok más területén. De mindannyiszor olyanoknak találják a tényeket, melyek kizárják a 
teremtés, a bűn, a gondviselés és a csoda bibliai tantételeit. Az átlagos nem keresztyén 
biológus a tények puszta leírásával valószínűbbnek találja az evolúciót, mint a teremtést. Az 
átlagos fizikus tények a puszta leírásával valószínűbbnek véli, hogy a természet törvényei 
önműködőek, semhogy Isten gondviselése irányítaná azokat. A tények puszta leírásával az 
átlagos pszichológus kizárja az ember bukását, mint tényezőt, aminek bármi jelentősége lenne 
az emberben rejlő gonoszság problémájára. 

Igaz, rengeteg változata létezik a tények leírásának, amiképpen azt a nem keresztyén 
tudósok megadják. Amennyire a korlátozott tudásom megengedi, általánosan igaz azt 
kimondani, hogy ami közöttük puszta tényleírásnak indul, az egyidejűleg ténymagyarázat is, 
amely magyarázat, ha igaz, azt bizonyítja, hogy a keresztyénség hamis. Az épp most a nem 
keresztyén tudósokról elmondottakkal szemben bárki megláthatja, hogy a keresztyének, akik 
tudósok, gyakran szintén csak leírni igyekeznek a tényeket. Az ő leírásuk azonban mindig 
összhangban van az olyan bibliai tanításokkal, mint a teremtés, a bűn, a gondviselés és a 
csoda. 

Eltekintve egy teljesebb elemzés részleteitől és korlátozásaitól, „az embernek a 
templompadban” úgy tűnik, hogy élethalálharc folyik a tények semleges leírásának leple alatt. 
Ez az élethalálharc azok között dúl, akik a Teremtőt, illetve akik a teremtményt imádják és 
szolgálják. Előbbiek a tényeket a keresztyénség alapvető előfeltevéseiből kiindulva, és 
azokkal összhangban írják le, míg utóbbiak ugyanezt a nem keresztyén filozófia valamely 
formájából kiindulva, és azzal összhangban teszik. 

Nem kell azon csodálkozni, hogy mind a keresztyén, mind a nem keresztyén tudósok 
alapvetően a maguk emberközpontú magyarázataiért küzdenek, még ha a tények 
„elfogulatlan” és „semleges” leírásába kezdenek is. A Szentírás arról tájékoztat bennünket, 
hogy valamennyi ember bűnös, és mindenben, amit csak tesznek, megpróbálják elnyomni a 
Teremtőjük iránti felelősségük alapvető igazságát. Ők mindig „elfogulatlanok”. Ha ezt 
mondjuk, az nem jelenti azt, hogy az embereket a civilizált élet iránti felszínes becsületesség 
és őszinteség hiányával vádoljuk. Ez csak az ember legmélyebb indítékaira vonatkozik, 
valamint ezeknek az indítékoknak az értelmezésére a Szentírással összhangban. 

A nem keresztyén tudós tehát mintegy második természetként cipeli magával azt a 
feltevést, hogy az emberi tapasztalatra adott saját magyarázatában az ember a végső 
viszonyítási pont. Ez a feltevés olyan, mint az arcára ragasztott színes szemüveg. Ebből a 
feltevésből kiindulva figyeli meg a tényeket. Ebből a feltevésből kiindulva alkotja meg a 
tényekre vonatkozó hipotéziseit. S ebből a feltevésből kiindulva ellenőrzi tényekkel a 
hipotéziseit. Nem is várhatunk mást, mint hogy mindig oly módon írja le a tényeket, ami 
kizárja a keresztyénség igazságát. 

                                                
199 Előadás a Tudományos Társaságnál az Illinois állambeli Wheatonban 1946-ban 
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Rendkívül fontos megjegyezni tehát ezt az alapvetően immanentista előítéletet, ami 
meghatározója mindannak, amiről a nem keresztyén tudós úgy beszél, mint a tények 
legtisztább leírásáról. Van azonban még egy dolog, ami fontossági sorrendben csak a második 
a most említett után. Ez pedig nem más, mint hogy dacára az alapvetően hamis immanentista 
feltevésüknek a nem keresztyén tudósok képesek sok igazságra rábukkanni, és rá is 
bukkannak a tényleírásaikban. Ha a nem keresztyén gondolkodás feltevése igaz lenne, akkor 
az Örvény lenne a király. Maga az emberi elme is a véletlen műve volna. Mert nem kevesebb, 
mint a véletlen az alternatívája Isten terve bibliai tantételének a világegyetem 
vonatkozásában. S a véletlen alapján tényleírás nem lehetséges. A világegyetem azonban nem 
az, aminek a nem keresztyén feltételezi. S pontosan emiatt még azok, aki képesek sok 
igazságot feltárni a világ tényeiről, akik hamis előfeltevésekből indulnak ki. Egyetlen 
teremtett elme sem képes működni egyetlen területen sem a másodperc akár csak tört részéig 
anélkül, hogy biztosra ne venné a világegyetem alapvető racionalitását, valamint az emberi 
elme koherenciáját a vele való viszonyában. A világegyetemnek azonban nincs racionalitása, 
és az emberi elmének nincs koherenciája önmagában, vagy a világgal fennálló viszonyában, 
csak a keresztyénség igazságának előfeltevésével. Így a nem keresztyén tudósnak 
„kölcsöntőkéből” kell élnie. Ha saját tőkéből kellene megélnie, tudósként azonnal 
megfulladna. Meg kell hagyni, a nem keresztyén nem tudatosan kölcsönzi a keresztyén 
alapelveit. A tékozló fiúhoz hasonlóan az atya javaiból él anélkül, hogy ennek tudatában 
volna. Ám ahogyan a tékozló fiú is képes volt élni és virágozni anélkül, hogy tudatában lett 
volna tékozló mivoltának, úgy a nem keresztyén tudós is képes leírni „a természet 
szabályszerűségeit” dacára annak, hogy a Véletlent imádja. 

Ha most a helyzetet nagy általánosságban jellemezhetjük, ahogyan megtettük, abból 
kiderül, hogy a keresztyén számára létezik egy kevésbé alkalmas, és egy alkalmasabb mód a 
szembesülésre. A kevésbé alkalmas mód az, ha figyelmen kívül hagyja, az alkalmasabb pedig 
az, ha elismeri annak tényét: a tényleírásokat állandóan át meg átjárják az ismeretelméleti és a 
metafizikai feltevések. A kevéssé alkalmas mód azt feltételezi, hogy a hívők képesek a 
tényekkel kapcsolatosan teljesen intelligens vitába bocsátkozni a hitetlenekkel anélkül, hogy 
megvitatnánk a tényfilozófia problémáját. Az alkalmasabb mód pedig minden egyes 
tényleírással összekombinálja a tényfilozófiai megvitatását. 

Ha keresztyénekként a tények és a még több tény létrehozására korlátozódunk, 
feltételezvén, hogy a hitetlen tényleg követni akarja azokat, amint bekerülnek a látómezejébe, 
a munkálkodásunk nagyrészt hiábavaló lesz, ha nem kérdőjelezzük meg a hitetlen 
ismeretelméleti feltevéseit ezen a ponton, nem beszélve az érvényességük elismeréséről. S 
tényeket és még több tényt bemutatni a hitetlennek, akinek alapvetően immanentista 
feltevését hallgatólagosan elismertük, nagyrészt annyi, mint szitával vizet merni. A hitetlen 
képes „leszámolni” a tények végtelenül nagy számával is, amíg a feltevései nincsenek próbára 
téve. Az efféle ténybemutatás minden kétségbe vonását elveszíti, amennyiben nem párosul a 
teljes keresztyén élet- és világnézet egyidejű bemutatásával. 

Az alkalmasabb módszer tehát hasonlítható a modern globális háborúhoz. Egy efféle 
háborúban a mindenféle szolgálat kölcsönös függőségben működik, illetve így kell 
működniük. Bizonyos körülmények között elképzelhető, hogy egyes szolgálatokra jut a 
védekezés, vagy a támadás oroszlánrésze. De valamennyinek öröklötten szüksége van a 
többire. Valahogy így kell látnunk, miképpen kell a keresztyén tudósok munkáját kiegészíteni 
a keresztyén filozófusok és teológusok munkájával. Vagy még sokkal jobb, s a keresztyén 
tudós akkor lesz a leghatékonyabb a munkájában tudósként, s különösen az arra irányuló 
erőfeszítéseinek tekintetében, hogy a munkája apologetika is legyen a keresztyénség számára, 
ha egyidejűleg filozófus és teológus is. 

Megértem, hogy majdnem lehetetlenség, hogy egyvalaki jó keresztyén tudós, és 
egyidejűleg jó keresztyén filozófus is legyen. Azt is megértem, hogy a jelenlegi siralmas 
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helyzet, amelyben a keresztyén szolgálatok különböző ágai látszólag túl gyakran egyedül 
igyekeznek megvívni a csatát, jórészt azért alakult ki, mert a filozófia területén nagyobb a 
keresztyén munkák hiánya, mint a tudomány más ágazatainak területén. A keresztyén tudósok 
látszólag messze megelőzték a keresztyén filozófusokat a termékenység dolgában. 
Kétségtelen tehát, hogy most nemcsak arra kérem önöket, a tudósokat, hogy végezzék azt a 
majdnem emberfeletti munkát, amit eddig is végeztek, hanem arra is, hogy végezzék azt a 
munkát is, amit nekünk, nem tudósoknak kellene végeznünk, de oly sokan nem végezzük azt. 

Úgy beszélek tehát, mint a laikus, mint a „a templompadban ülő ember” beszél „a 
tökéletes igehirdetőről”. Egy ideálról beszélek, amit remélem, hogy bizonyos fokig képesek 
leszünk megvalósítani. Nem sokkal a háború vége előtt láttam egy nagy hirdetőtáblán egy 
hirdetést. Egy ember volt látható rajta, aki egy gyönyörű, új autóra mutatott, s a szájából az 
alábbi szavak jöttek ki: „Álmodozhatok róla, nem igaz?” Nos, én is álmodozom. 

Láttam a tudósok nagy csoportját, valamennyien keresztyének, akik a tudomány 
megannyi különböző területén munkálkodnak. Valamennyien tudják, mivel foglalkoznak. 
Miután kijöttek a Szentlélek hatalma által a bűn barlangjából, annak látták és írták le a 
világegyetem tényeit, amik valójában: Isten által teremtetteknek, és Isten által 
kormányzottaknak. Megfigyeltek tényeket, majd még több tényt, de mindig csak olyan 
tényeket, melyek a létezésükkel és a közöttük fennálló összes kapcsolattal Isten a Teremtő, és 
Krisztus a Megváltó dicsőségét mutatták ki. Azért alkottak új hipotéziseket, hogy új tényeket 
fedezzenek fel, és új világosságot árasszanak a már korábban felfedezett tényekre, de mindig 
olyan hipotéziseket, melyek összhangban voltak az Istenre és az Ő tervére vonatkozó alapvető 
előfeltevéseikkel. Röviden, úgy munkálkodtak, mint azok, akik tudják, hogy semmi más, csak 
keresztyén teista tények fedezhetők fel és semmi más, csak keresztyén teista hipotézisek 
rendelkezhetnek valódi fontossággal a tapasztalatra nézve. 

Álmomban láttam ezeket az embereket, amint a kapuban a Véletlent, a Sorsot, vagy a 
kettő kombinációját imádó emberekkel vitatkoznak. A valóban globális háború megkezdődött. 
A keresztyének nemcsak a puszta tényleírásuk vonatkozásában hívták párbajra a nem 
keresztyéneket, hanem a nem racionális tényfilozófiát kifejező tényleírásuk vonatkozásában. 
Világossá vált a nem keresztyének számára, hogy az összes múltbeli tudományos sikereiket 
annak a ténynek köszönhetik, hogy a valóság nem az, aminek feltételezték, hanem az, aminek 
a keresztyén ismeri. Miképpen lehet bármely ténynek meghatározható minősége, és így 
miképpen lehetne a többitől megkülönböztethető, ha a Véletlen a végső? Miképpen létezhetne 
a természet bármely törvénye, ha nem Istennek a világegyetem egészére kiterjedő átfogó terve 
számára létezne? Röviden, megmutatták, hogy ha a tények nem keresztyén tudományos 
leírása megfelelne a nem keresztyén tudós filozófiai feltevéseinek, akkor egyáltalában nem 
volna lehetséges semmiféle tényleírás. A ténynek és a törvénynek maga az elképzelése is 
értelmetlenek lennének. Így a keresztyén teizmus mutatkozott az egyetlen lehetséges 
előfeltevésnek, amiből kiindulva maga a tudomány is lehetséges. 

Azt is láttam álmomban, hogy a keresztyén tudósokat magukat is nagyban bátorították 
az általuk elért eredmények. Miután minden eddiginél jobban felfogták, hogyan fejeződik ki 
az ellenségesség lelkülete a még feltételezetten semleges tényleírásban is, annál jobban 
örvendeztek, mert többé már nem voltak a másokat ellenségességre serkentő egyedüllétben. 
Most már valóban képesek voltak feltárni annak a tudományos módszertannak a csődjét, ami 
akár öntudatosan, akár öntudatlanul nem a keresztyén teizmuson alapszik. Ellátván a teljes 
kötelességüket, jó lelkiismerettel imádkozhatnak a minden kegyelem Istenéhez, hogy tegye 
bemutatóikat hatékonnyá az emberek szívében és életében. 
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Ortodox protestantizmus200 
 
Ma este megpróbálom megtenni, amire felkértek, nevezetesen bemutatni a 

keresztyénség konzervatív, vagy ortodox protestáns nézetét. 
Ti természetesen észrevettetek valamit abból a különbségből, ami a fennáll az ún. 

„modern protestantizmus” valamint az ún. „hagyományos protestantizmus” között. A 
keresztyénség konzervatív ortodox nézetének bemutatásával valamit már észre kell vennünk 
abból a különbségből, ami az úgynevezett „modern protestantizmus” és az úgynevezett 
„hagyományos protestantizmus” között fennáll. Dr. J. Gresham Machen, a Westminsteri 
Teológiai Szeminárium alapítója írt egy könyvet Keresztyénség és liberalizmus, melyben 
világossá tette a különbséget e között a két megközelítés között. A liberalizmus, vagy 
modernizmus, melyről Dr. Machen beszélt a könyvében, Friedrich Schleiermacher, Albrecht 
Ritschl és teológiai leszármazottainak teológiája. A századfordulón Adolf von Harnack és 
Wilhelm Herrman ennek a modern teológiának a vezetői között voltak. 

Dr. Machen azt állította, hogy ezt a modern protestantizmust egyáltalán nem szabad 
azonosítani a történelmi protestantizmussal. A liberalizmus, állította Machen, nem Luther 
Márton és Kálvin János protestantizmusa. Az igazi protestantizmus, vitatkozott Machen, 
hiszi, hogy Jézus Krisztus, az Isten Fia és az Emberfia váltotta ki a változást a haragból a 
kegyelembe a halálán és a feltámadásán keresztül a történelemben. Az igazi protestantizmus, 
jegyezte meg Machen, hiszi, hogy Maga Krisztus, az Ő Lelke által és az ő szolgáin, a 
prófétákon és az apostolokon keresztül megadta nekünk a Szentírásban az Ő munkájának 
mind a történelmi feljegyzését, mind a végső értelmezését a történelemben. A modern 
protestantizmus azt vallja, hogy efféle feljegyzés és efféle végső értelmezés Krisztus 
személyéről és munkájáról nem szükséges és nem is jöhet a történelembe közvetlenül Istentől, 
aki felette áll a történelemnek. 

Különösen fontos észrevenni, hogy elmondván ezeket a dolgokat Krisztusról és az Ő 
emberhez szóló beszédéről a Szentírásban, Machen jól, vagy rosszul, de végső dolgokkal 
foglalkozott. Nem kevesebb, mint a teljes történelemfilozófia rejlik a modern és a történelmi 
protestantizmus között dúló nagy vitában. 

A modern protestantizmus a hármas Istennek a történelemben lezajlott megváltói 
munkáját újraértelmezte a modern ismeretelmélet, a modern lételmélet és a modern etika 
szemszögéből. Következésképpen azok, akik ragaszkodnak a történelmi protestantizmushoz, 
ezt azért teszik, hogy megóvják önmaguk, Krisztus egyháza és a világ számára annak a 
Krisztusnak az emlékezetét és kortárs hatalmát, Aki egyedül mentette meg az embereket a 
bűntől, és Aki az Ő Lelke által most is megmenti őket. 

Az ortodox keresztyének manapság úgy prédikálják és tanítják a Szentírás Krisztusát, 
mint az egész ember, valamint teljes kultúrájának a Megváltóját. Ezt cselekedvén Szent Péter 
példáját kívánják követni, aki félelem nélkül vallotta meg Krisztus nevét a Szanhedrin előtt. 
Péter látta, hogy a zsidó nagytanács, miközben azt állította, hogy Mózes és a próféták nevében 
beszél, hogyan ítélte el Jézust. A farizeusok a saját erkölcsi tudatukat a jó és a rossz végső 
mércéjének tekintették. A nagytanács ugyanúgy elítélte Pétert, amiképpen elítélte az ő Urát is, 
felemelvén ezzel az emberi alanyt Krisztus Igéje fölé. 

Az ortodox keresztyének megpróbálják Pál apostol példáját is követni, aki így írt a 
korinthusi görögöknek: „ Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem 
bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcseségét? Mert minekutána az Isten bölcseségében 
nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés 
bolondsága által tartsa meg a hívőket” (1Kor1:20-21). 

                                                
200 Előadás a Westminster Teológiai Szemináriumban a La Salle College védnöksége alatt 1966. január 5-én 
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A Sátán mesterkedéseinek ismeretében az ortodox keresztyének mindenekelőtt azért 
imádkoznak, hogy adassék nekik valamennyi a Megváltójuk igazi alázatosságából, mikor 
látják „a jóság hatalmas titkát”, valamint hogy adassék nekik valamennyi abból a 
könyörületből, amit a Megváló mutatott, mikor a vérét ontotta értük. Mikor egymás között 
vitatkoznak, ezt azért teszik, hogy felbuzduljon közös Urukba vetett hitük, és hűségesebben 
mutassák be őt a világnak, mely „reménység nélkül és Isten nélkül való”. Mikor felbuzdulnak 
egymás által avégett, hogy elérjék a következetes és hűséges bemutatását annak az egyetlen 
névnek, mely egyedül adatott az ég alatt az emberek üdvösségére, Krisztus hithű egyházában 
mindenütt keresik a segítséget, közösséget és vigasztalást. Megvallván a saját gyakori hibáikat 
a Szentírás Krisztusa helyes bemutatását illetően, remélik és imádkoznak azért, hogy az 
„anyaszentegyház” velük együtt menjen el Mexikóba, Dél-Amerikába, Afrikába és Ázsiába és 
mondja el az embereknek, hogy nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik hisznek 
és bíznak Abban, Aki bűnt nem ismervén, bűnné lett érettük, hogy ők Isten igazságossága 
lehessenek Őbenne. 

A második vatikáni zsinat 
 
Közülünk azok, akik ragaszkodnak a Szentírás Krisztusához, a modern 

protestantizmustól eltérően ezzel a lelkülettel figyelték a második vatikáni zsinat történéseit és 
figyelik most azt, hogy milyen hatásai lesznek. A fő kérdés számunkra ez: Mit fog kijelezni a 
második vatikáni zsinat az „anyaszentegyház” teológiai trendjeként? A zsinaton részt vevő 
„periti-k [szekértők] között”, mondja a Life (1965. december 17-i szám), „ott volt az ehhez a 
zsinathoz vezető, a katolikus teológiában jelenleg zajló ama forradalom néhány vezetője, 
mely ennek a zsinatnak egyengette az útját”. A Life Karl Rahner, Bernard Häring, Yves 
Congar, Henri de Lubac, Hans Küng, Edward Schillebeeck és John Courtney Murray neveit 
említi. 

Mivel nem vagyok kellőképpen informálva mindezen teológusok teológiáját illetően, 
kiemelem Hans Küng nevét.  Mindenki számára jól ismert, hogy Hans Küng, követvén Hans 
Urs von Balthasar példáját, Barth Károllyal foglalta el magát, mint napjaink talán 
legbefolyásosabb neo-ortodox „protestáns teológusával”. Küng természetesen tudja, hogy 
Barth teológiáját nem szabad azonosítani, Schleiermacher, vagy Ritschl teológiájával. Barth 
Károly Schleiermachert és követőit „a tudatosság teológusaiként” emlegeti. Ezek a 
tudatosság-teológusok, mondja Barth, az emberi tudattól, mint önmagában lényegileg 
elegendőtől kezdik. Alulról (von unten), valamint belülről kezdik. Barth azonban Istentől 
kezdené, Aki Krisztusban elmondja nekünk, micsoda az ember és mire van szüksége. Barth 
felülről (von oben) kezdené. Barth szőrőstől-bőröstül krisztológiai akar lenni. Teljességgel 
krisztologikusnak szándékozván lenni, Barth felépíti azt, amit „az Íge teológiájának” nevez. 
Ragaszkodik az Ígéjén keresztül megszólaló Krisztus elsőségéhez. 

Hans Küng továbbá azt is tudja, hogy Barth hosszú éveken át kritikusan viseltetett az 
„anyaszentegyház” teológiája iránt. Helyesen vagy helytelenül, Barth az analogia entis-ben 
látta mind a forrását, mind a kifejeződését annak a szintézis-teológiának, ami kompromittálja 
az Ige Krisztusát. A valóban keresztyén teológia érvelt Barth, megköveteli az analogia entis 
helyettesítését az analogia fidei-vel. Az analogia entis-nek az analogia fidei-vel való 
helyettesítése nélkül nem rendelkezhetünk a hit által való megigazulás helyes elképzelésével. 
Itt rejlik, vallja Barth, a protestantizmus szíve. Itt beszél ő, mondja, Luther és Kálvin 
teológiájáról. Itt van a tridenti zsinat által hivatalosan elátkozott teológia. Hogyan lenne 
lehetséges az aggironamento? Ez látszólag szinte lehetetlen! 



 139 

Meg nem rettenve, Küng felkérte Barthot, hogy írjon előszót a megigazulással 
kapcsolatos könyvéhez.201 Ebben a bevezetőben Barth megjegyzi, hogy Küng helyesen 
mutatta be a nézeteit, s hogy ha Küng nézetei a megigazulásról valóban az ő egyházának 
nézetei, akkor az ő (Barth) saját nézetei alapvetően egyeznek ennek az egyháznak a 
nézeteivel. 

A kilátások ezen a ponton szívderítők. Barth ugyanis hosszú éveken át a római 
katolikus teológiában fenyegetést látott Isten az embernek adott szuverén kegyelme, valamint 
az ember hitének, mint erre a szuverén kegyelemre adott válasznak az igazi természetére 
vonatkozó tantételek vonatkozásában. Vajon nem maga az ember az, aki a római katolikus 
nézet szerint valójában igazzá teszi önmagát, mivelhogy együttműködik a megigazulással?202 

Küng azonban látszólag kielégítette Barthot ezekben az alapvető dolgokban. Küng 
megmutatta neki, s a tantétel történelméből mutatta meg, hogy a római katolikus teológia is 
Krisztus megváltó cselekedetének szempontjából értelmezi az Isten-ember viszonyt. A római 
katolicizmus, mondja Küng, nem zárt, hanem nyitott rendszer. A dogmatikus igazságok 
valóban tévedhetetlenül jelentik ki az igazságot, ám soha nem fejezik ki azt kimerítően. Az 
egyház következésképpen állandóan egyre táguló perspektívákban próbálja meg kifejezni az 
igazságot. Ily módon valósul meg az igazság megtestesülése, mint a megtestesülés 
kimunkálása (Auswirkung der Menschwerdung) az egyházban a Szentlélek munkáján 
keresztül.203 Alkalmazd most ezt, mondja Küng, a tridenti zsinatra, és a református teológia 
általa történt elvetésére. Mikor az egyház megformálta a saját nézetét a megigazulásról a 
reformátorokéval szemben, valóban alkalmazott némi antropomorfizmust. Ez azonban nem az 
ember elsősége érdekében történt. Éppen ellenkezőleg, ez Isten Krisztusban az embernek 
adott kegyelme elsőségének tényleges megóvása érdekében történt. Mert miképpen kezelhető 
Krisztus elsősége az ember üdvözítésében, ha nincs valóságos üdvözítendő ember?204 Vajon 
Barth maga is nemde elveti a hit elsősége érdekében a reformátorok Alleinwirksamkeit Gottes 
determinista elképzelését az ember vonatkozásában? 

Történelme egész során tehát az egyház tartotta magát Krisztus elsőségéhez.205 
Barthnak igaza van, mikor azt mondja, hogy a megigazulásunkat kapcsolatba kell hozni a 
Krisztusban való kiválasztásunkkal az örökkévalóságtól fogva.206 Isten az örökkévalóságtól 
fogva az Ő Fiában gondolta el az összes ember üdvözítését.207 A világtörténelem egészét a 
kezdetektől fogva Isten üdvterve határozza meg. Isten kegyelmén át a világtörténelem az 
üdvösség (Heilsgeschichte) és az egyház történetévé válik.208 Minden időbeli eseménysorozat 
az emberek Jézus Krisztusban való üdvössége örökkévaló tervének beteljesedése irányában 
történik.209 A teremtés egésze hordozza Krisztus formáját (Christusformig), s mint ilyen 
rendelkezik egy rejtett trinitárius szerkezettel.210 Természetesen a teremtésnek megvan a saját 
létezése, de létezésének alapja ténylegesen Jézus Krisztusban van.211 Ha azt mondjuk, hogy 
minden teremtés alapja Jézus Krisztusban van, ezzel nem tagadjuk a fokozatosság tényét. Az 
anyagi teremtés nincs tudatában, hogy Krisztusban áll fenn. A bűnös, aki lázad Krisztusban, 
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más módon létezik Őbenne, mint az igaz ember. A kárhozottak más módon vannak 
Krisztusban, mint az áldottak. Ám jóllehet fenn kell tartani a fokozatosság elképzelését, ennek 
soha nem szabad lecsökkenteni azt a tényt, hogy minden Krisztusban van.212 

Nézzük csak meg az ökumenikus lehetőségeket, melyek láthatóak Barth Küng általi 
megközelítésében. Az Amerikai Egyesült Államok Egyesült Presbiteriánus Egyháza új 
hitvallást fogadott el. Ezt az 1967-es hitvallásnak nevezik. Ez az 1967-s hitvallás negatív 
módon új annyiban, hogy elveti azt, amit a régi Westminsteri Hitvallás determinizmusának 
tart. Az 1967-es hitvallás pozitív módon annyiban új, hogy nagy fokban beolvasztotta magába 
Barth Károly teológiai elveit. 

Dr. George Hendry a Princetoni Teológiai Szemináriumból nagyon világossá teszi a 
régi és az új hitvallás teológiája közötti különbséget. Hendry azt mondja, hogy 
determinizmusával és partikularizmusával a régi hitvallás nem igazán krisztológiai és 
biblikus. Ennek következtében nem látja Isten minden embernek megadott szuverén, 
egyetemes kegyelmét Krisztusban. Ez különösen abban nyilvánul meg, amit a régi hitvallás a 
megigazulásról tanít. Kálvin beszélt úgy Krisztusról, mint Aki teljességgel kifizette az 
embernek az Istennel szemben fennálló adósságát, s mint Aki „megfelelő, valódi és teljes 
kielégítését adta Isten igazságának”.213 A westminsteri hittudósok elfogadták ezt az 
elképzelést. De, mondja Hendry, „ha Isten kegyelme az ő igazsága ’megfelelő, valódi és teljes 
kielégítésének’ függvénye, akkor a kegyelem nem szuverén, s a megigazulásról nem 
mondható el, hogy ’csak ingyenes kegyelemből’ van”.214 

Ez azonban nem minden. Összhangban áll a valóban szuverén kegyelem 
elképzelésével, érvel Hendry, az egyetemes kegyelemé. A régi hitvallás a partikularizmusával 
„merő szeszélyre egyszerűsíti le a kegyelem szabadságát”.215 „A kegyelmi szövetségben 
biztosított üdvösség Isten minden embernek szánt örökkévaló célja”.216 Ezért „a keresztyén 
hitvallás hiányát” nem szabad azok ellen felhozni, akik nem hallották az evangéliumot. 
„Ragaszkodni ahhoz, hogy a ’jó pogányok’” nem „üdvözülhetnek, biztosan a Róma 2 
figyelmen kívül hagyását jelenti”.217 

Krisztus megvallása 
 

Nem tűnik majd furcsának, hogy mi, ortodox protestánsok, nem vagyunk képesek 
kifejezni a hitünket az 1967-es hitvallás fogalmaival. Világos lesz, hogy az ezt a hitvallást 
alátámasztó teológia ugyanúgy tudat-teológia, mint amennyire Schleiermacheré valaha is volt. 
Barth teológiája Schleiermacher teológiájánál nem kevésbé előfeltételezi az ember növekvő 
erkölcsi tudatának autonómiáját, vagy önállóságát. Barth teológiájának Istene Schleiermacher 
teológiájának Istenéhez hasonlóan a kivetítése a feltételezetten szabad erkölcsi tudatnak, 
amiképpen Immanuel Kant A tiszta ész kritikája című művéből átvették. A szuverén, 
egyetemes kegyelem elképzelése, amint azt Hendry, Barthot követve elénk állítja, annak a 
kritikus filozófiának a vallásos s kifejezése, melyben a tiszta esetlegesség és az elvont 
determinizmus elképzelése egymásba hatolnak. Ennek a teológiának a szemszögéből 
semmiféle átmenet sem képzelhető el a haragtól a kegyelemhez a történelemben. 

Hogyan teljesíthetjük a Jézus Krisztus nevének hirdetésére vonatkozó feladatunkat 
ennek a filozófiának a keretei között? Ahhoz, hogy ismert lehessen, e teológia Krisztusának 
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átfogóan ismertnek kell lennie, de átfogóan ismert csakis teljesen elrejtetten lehet. Hogyan 
lehet bármiféle jelentősége egy efféle Krisztusnak az ember számára? 

Kant filozófiájának alapján az embernek, ahhoz, hogy szabad lehessen, ki kell 
vetítenie magát a noumenális birodalmába. Így azonban egyáltalán nem ismerheti önmagát. 
Mikor a saját megismerése érdekében Kant úgy gondol erre a szabad emberre, mint aki a 
fenomenális birodalmában nyilvánul meg, az ember elveszíti a szabadságát. Sőt, ami igaz az 
ember esetében általánosságban, az igaz Isten esetében is. Ahhoz, hogy Istene legyen az 
embernek, először teljességgel szabadnak kell lennie, azaz ismeretlen és megismerhetetlen az 
ember számára. Másrészről teljességgel meghatározottnak is kell lennie, tehát teljességgel 
ismertnek, amennyiben egyáltalában kinyilatkoztatja magát az embernek. Az Isten Fia, akiről 
Kant beszél, nem a Szentírás Krisztusa. Mégis, bármilyen megdöbbentőnek is látszik, a Barth 
vezette kortárs dialektikus teológusok megpróbálták belepréselni a teremtés, a bűn és a 
megváltás bibliai tanításait Kant lényegileg nem történelmi gondolkodásának fenomenális-
nomenális megkülönböztetésébe. 

Igaz, hogy bizonyos kortárs filozófusok, például Robert Collingwood kijelentik, hogy 
pontosan Kant filozófiája az, amelyik most először mutatja meg nekünk, hogy miképpen 
rendelkezhet és rendelkezik a történelem valódi jelentéssel. Azok azonban, akik ezt jelentik 
ki, csak azt tehetik, amit Collingwood valójában tesz, nevezetesen elnyeleti a történelem 
egészét, mint múltat a jelennel. Ez egyszer s mindenkorra elveti azt az elképzelést, hogy Jézus 
Krisztus, az Isten Fia és az Emberfia, meghalt, majd feltámadt a halálból a ténylegesen 
történelmi múltban (s nem pusztán csak jelenbeli találkozás, önként vállalt szerkezet, melynek 
feljegyzései eljutottak hozzánk). Collingwood álláspontja egyidejűleg természetesen elveti 
mind Krisztusnak, mind az Ő szavának tekintélyét a Szentírásban, valamint a Krisztus 
nevében hivatalosan megszólaló egyház tekintélyét is. 

A modern gondolkodók most a zsidó Szanhedrin példáját követik a Szentírás 
Krisztusával szemben megnyilvánuló antagonizmusukkal. A Szanhedrinnel együtt a modern 
protestáns gondolkodás is egyszerűen azt feltételezi, hogy az ember önálló, örökké továbblépő 
erkölcsi tudata lett testté, aminek meg kell ítélnie Krisztust és az Ő arra vonatkozó állítását, 
hogy Ő az Isten Fia. A farizeusokkal együtt a modern protestáns filozófus és teológus, 
tagadván minden ismeretet a végső valóságról, valójában egy egyetemes negatív kijelentést 
fogalmaz meg arról. Feltételezvén először, hogy senki sem tudja, micsoda az Isten, utána 
valójában azt teszi ehhez, hogy Isten nem lehet semmi olyasmi, aminek a történelmi 
keresztyén hitvallások mondták, s neki azonosnak kell lenni a fejlődő emberi ideálok 
folyamatával. Felételezi, hogy a keresztyénséget ama kategóriák sematizmusának 
szemszögéből kell értelmezni, melyeket minden ember, legyenek a metafizikai előfeltevései 
bármilyenek is, elfogad racionálisként. 

Ortodox protestánsokként tehát először is meg kell térnünk a bűnből, ha megengedtük, 
hogy a gondolkodás eme kanti sematizmusa félre vigyen, az a sematizmus, mely szöges 
ellentétben áll a Szentírással. Ezután közbenjárunk protestáns testvéreinknél, hogy ők is 
térjenek meg és hajoljanak meg a Szentírás Krisztusa előtt, még mielőtt ítéletre visszatérne, 
mert akkor már hiába könyörögnénk a kegyelemért. 

Azután, mivelhogy követnünk kell az apostol rendelkezését, hogy vitatkozzunk a 
hitért, mely egyszer s mindenkorra adatott a szenteknek, megpróbáljuk majd meggyőzni 
protestáns testvéreinket arról, hogy igazi protestánsnak lenni annyi, mint igazi keresztyénnek 
lenni, s igazi keresztyénnek lenni annyi, mint mindent az Isten által a Krisztuson keresztül a 
Szentírásban adott kijelentés fényében szemlélni. Mi más módon találhatunk egységet, 
kérdezzük őket, az emberi tapasztalatban? Tényleg azt kell tennünk, amihez Barth Károly 
ragaszkodott, hogy tennünk kell, de nem tett meg, nevezetesen hogy az élet egészének 
magyarázatát von oben kell kezdenünk. A világ bármely tényéről a gondolkodást Isten Fiának 
a fényében kell megkezdenünk, mely olyan, mint a Nap fénye: minden más fény forrása. 
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Hogyan tudhatnánk bármit szabály szerint a világ tényeiről, hacsak nem látjuk, hogy a 
tények a Fiún keresztül alkottattak? Hogyan leszünk képesek mi, bűnös emberek, akik „holtak 
… a ti vétkeitek és bűneitek miatt”, Ef2:1-3, meglátni azt a teleológiát, ami átitatja a világot, 
hacsak Megváltónk szavai nem igazak, miszerint Neki adatott minden hatalom mennyen és 
földön? Hogyan látunk meg mi, akiket „e világ istene megvakított”, 2Kor4:3-5, bármit is 
helyesen, míg nem a Szentlelken keresztül látjuk, Aki veszi Krisztus dolgait, és nekünk adja 
azokat, amíg „az Isten, a ki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújt[ott] világosságot a 
mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arczán való világoltatása 
végett”, 2Kor4:6? Elfelejtettétek, mondjuk neo-protestáns barátainknak, az apostol szavait, 
mikor azt mondja, hogy „érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: 
mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg”, 1Kor2:14? 
Aztán, az érvelés kedvéért azok álláspontjára helyezkedve, akik elvetik azt az elképzelést, 
hogy Isten Krisztusban embereket váltott meg a történelemben, meg fogjuk őket kérni, hogy 
mutassák meg: az emberi autonómia feltételezésével miképpen várhatják, hogy az emberi 
tapasztalatnak bármiféle értelmét fellelik? „Itt kezditek”, mondjuk nekik teljesen kedvesen, de 
azzal az állhatatossággal, ami a Krisztusnak való alávettetésünkre vonatkozó szerződésünkből 
fakad, „az emberrel, mintha ő megérthető lenne önmaga számára a saját szemszögéből és 
annak a környezetnek a szemszögéből, amit nem irányít Isten megváltó gondviselése 
közvetlenül, aktívan a történelemben. Itt ti az embert a végső esetlegesség, vagy a véletlen 
környezetébe helyezitek. Nem akarjátok annak az elképzelésnek a morzsáját sem, hogy az 
emberi tapasztalatot a legelejétől fogva felülről kell értelmezni. Ezt kimondva azonban sarkon 
fordultok és kimondjátok azt, ami megfelel egy egyetemes tagadó ítéletnek az egész múltról, 
jelenről és jövőről. Azt állítjátok, hogy nem vagytok mások, mint egy hullámtaraj a véletlen 
feneketlen és parttalan óceánjának egyik hullámán, majd annak a véleményeteknek adtok 
hangot, hogy az egész világon sehol sem lehet semmiféle bizonyítéka Isten létezésének. Egy 
efféle belsőleg ellentmondó és értelmetlen álláspont, barátaim, azt hiszem, az egyetlen 
alternatíva azzal szemben, hogy Krisztusnak a Szentírásban levő hiteles szavaival kezdjük”. 

Természetesen tudjuk, hogy neo-protestáns barátaink mit fognak nekünk mondani, 
miközben erősítgetjük, hogy szükséges előfeltételeznünk a Szentírásnak, mint Krisztus 
világos és végső szavának elképzelését a teremtés, a bukás és az ember magán Krisztuson 
keresztül történő megváltása vonatkozásában. Isten efféle kijelentéséről beszélni Krisztuson 
keresztül a történelemben, már megmondták, hogy annyi, mint a lehetetlenségről beszélni. 
Abszolútumok nem jelenhetnek meg a történelemben. A történelem a viszonylagos 
birodalma. Az ember által adott összes magyarázat viszonylagos az embert, mint magyarázót 
illetően. Helyes dolog, mondják felhasználni egy abszolút kijelentés elképzelésének 
szükségességét a történelemben korlátozó fogalomként. Valójában ideálként szükségünk van 
minden létezés abszolút racionalitásának elképzelésére. De aztán, az abszolút racionalitás eme 
ideáljának kiegészítéseképpen szükségünk van a tiszta esetlegesség alapelemére is. A 
tudománynak és a filozófiának egyaránt szüksége van mindkét ideálra: az átfogó, racionálisan 
kölcsönös kapcsolatban álló tudásra és az abszolút esetlegességre. 

A görögök nem látták az összes tudás viszonylagosságát az ember elméjével. Ennek 
megfelelően nem rendelkeztek a tiszta racionalitás és a tiszta irracionalitás kölcsönhatásának 
elképzelésével. Ezért vagy Parmenidesz példáját követték, tagadván minden változást, vagy 
Hérakleitoszét, azt állítván, hogy semmi sincs, csak változás. Vagy, Arisztotelésszel együtt 
látszólag elkezdtek valamit meglátni a tiszta változás és a tiszta racionalitás 
összekombinálásának szükségességéből, ezért beszélvén a létezésről, mint analogikusról, s az 
emberi tudásról, mint analogikusról, még mindig azt a valóságot és racionalitást keresték, 
mely megelőzi az emberi elme szervező cselekedeteit és független attól. Kant volt az, aki 
legalábbis elvben megszabadított minket a dolog önmagában való elképzelésétől. Kant volt 
az, aki legalábbis elvben megmentett minket attól, amit Hegel az „alte Metaphysik”-nek 
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nevezett. Most megtanultuk, hogy a tudományban, a filozófiában és a teológiában ne a Hold 
után nyúlkálva keressük az objektivitást, hanem az egyre mélyülő behatolás által abba a 
valóságba, mely mindig ideálként hívogat. Kant megmutatta nekünk a valódi objektivitást a 
tudományban és helyet biztosított a szabad emberi személyiséggel összhangban álló vallás 
számára. 

Nem rejtem el a tényt, hogy a protestantizmus önmagán belül is megosztott. 
Megmutatom, hogy a hasadás a protestantizmuson belül sokkal mélyebb, mint azt talán 
valaha is felfogták. Beszélünk a protestantizmuson belül fellelhető megannyi egyházi 
véleménykülönbségről. Ez a mi szégyenünk. De tegyük ezt félre egy pillanatra, és hadd 
hívjam fel a figyelmet arra a mély, függőleges teológiai hasadékra, mely kettévág minden 
demarkációs vonalat, melyek oly nagy mértékben díszítik a felszínes egyházi vitáinkat. 
Vannak, akik Descartest, konkrétabban Kantot követik, s vannak, akik továbbra is 
reformátorok maradnak. A vita közöttük minden re kiterjedő. A közöttük levő szakadék át 
nem hidalható. Egyetlen tény sincs a tudomány, a filozófia, vagy a teológia területén, melyet 
ne vitatnának egymás közt. Kant követői pontosan azt tették, amit Jézus korának farizeusai, 
azaz elvetették Isten Krisztusát, Aki a Szentírásban szólal meg. Megalkottak egy Krisztust, 
aki A tiszta ész kritikáján keresztül beszél. Saját megvallásukkal Kant követői azt állítják, 
hogy semmit sem képesek Istenről mondani, majd azt is mondják, hogy Isten nem lehet az, 
aminek a történelmi keresztyénség mondja. Elfogadván a létezés totalitárius nézetét tisztán 
nem racionális alapokon, ezután az ellentétek törvényét használják eszközként annak 
bizonyítására, hogy a keresztyénség totalitárius nézete nem lehet az, aminek mondja magát. 

Ezt látván azok, akik továbbra is a történelmi keresztyénségben hisznek, nem állítják, 
hogy a logika valamiféle önálló, elvont törvényével képesek lennénk bizonyítani azt, amit a 
Biblia tanít. Totalitárius nézetünket tényleg Istennek a Szentíráson keresztül adott 
kijelentéséből vettük. Mi von oben kezdjük. A Szentírásban beszélő Krisztus abszolút 
tekintélyével kezdjük. S nem elsősorban azért tettük ezt, mert bölcsebbeknek képzeljük 
magunkat a többi embernél. Mi kegyelem által üdvözültünk. A Lélek újjászülő ereje által vált 
lehetővé a számunkra annak meglátása, hogy Isten bolondsága bölcsebb az embereknél. 
Üdvözülvén a kegyelem által azonban most azt is látjuk, hogy nincs helye az emberi értelem 
gyümölcsöző gyakorlásának a Szentírásban a számunkra biztosított totalitárius nézeten kívül. 
Nincs logika, vagy valóság, sem kapcsolat a kettő között, melyhez, mi teremtmények, 
következetesen ragaszkodhatnánk, hacsak mind a logikának és a valóságnak a létezése a 
Szentírás Teremtő – Megváltó Istenében van. Ha az emberek nem fogadják el Krisztus 
abszolút tekintélyének ezt a totalitárius nézetét hit által, akkor semmi sem marad nekik, csak a 
félelemmel teljes előre nézés az értelem keresztre feszítésére, amivel védeni próbálják 
magukat az Önmagáról bizonyságot tevő Krisztus közelgő ítéletével szemben, Aki minden 
embert a szavai alapján fog megítélni, v. ö. Jn8:44-50. 

Párbeszéd 
 
Ezen ponton nyugodtan megállhatnék. Megpróbáltam áttekintést adni önöknek arról, 

amiben a hagyományos protestantizmus hisz. Különös gondot fordítottam annak kimutatására, 
hogy azok, akik ezt a nézetet vallják, teszik ezt a neo-protestantizmussal való öntudatos 
viszonyban. Azért ragaszkodunk az álláspontunkhoz, mert először is ezt a Szentírás 
Önmagáról bizonyságot tevő Krisztusa jelentette ki nekünk, másodszor pedig azért, mert úgy 
véljük, ez az egyetlen alternatíva a szolipszizmussal, vagy tiszta szubjektivizmussal szemben. 
Kénytelenek vagyunk azt gondolni, hogy az egyetlen alternatíva a mi álláspontunkkal 
szemben az élet emberközpontú értelmezése. S úgy véljük, az az ember, aki a neo-
protestantizmus középpontjában áll semmi módon sem azonosíthatja önmagát, nem beszélve 
arról, hogy semmi értelmeset sem mondhat a világról, Istenről, vagy Krisztusról. Ha a modern 
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protestáns gondolkodó először elveti a dolgok hagyományos protestáns nézetét, majd 
megtagadja az ahhoz való visszatérést, ez nem annak az esete, hogy talált volna bármi 
bizonyítékot ennek az álláspontnak a megcáfolására, illetve bármiféle logikus okot annak 
kimondására, hogy nincs összhangban az emberi gondolkodás törvényeivel. S nem is azé, 
hogy tényeket, vagy logikus okokat talált volna a saját álláspontja értelmességének 
bebizonyítására. Ha az ember az óceánban úszik egy jéghegy mellett, és el akarja azt 
mozdítani, nyomhatja teljes erőből, de még ha nem is veszi észre, ő az, s nem a jéghegy, ami 
mozog. Ez a szemléltetés még mindig túl gyenge a dolgok valódi állásának bemutatására az új 
protestáns gondolkodást illetően. Az új protestantizmus embere maga is vízből alkottatott, 
vagy inkább nem vízből alkottatott, hanem ő maga a víz, a feneketlen és parttalan óceán egy 
hullámának a tarajában koncentrálódó víz. Ha kilép a véletlenből, eltűnik a végtelen kékség 
környezetében. 

Lépjünk azonban túl ezen a ponton, mert talán feltételezhetem, hogy legalábbis 
bizonyos értelemben önök egyetértenek az én elemzésemmel a modern protestantizmus 
vonatkozásában. Ha elolvasok egy olyan könyvet, mint Dr. Michael Mahoneynek a 
kartéziánizmusról írott könyvét, megerősödöm ebbéli véleményemben. Minden modern 
filozófiai szubjektivizmus, állítja Mahoney, nem más, mint a kartéziánus kiindulási pont 
továbbfejlesztése. Ez a kiindulási pont alapvetően hibás, mert feltételezi, hogy az ember képes 
objektivitásra bukkanni önmagában. Majd ha elolvasom a John. S. Zybura szerkesztésében 
megjelent Present Day Thinkers and the New Scholasticism (Napjaink gondolkodói és az új 
skolasztika) című könyvet, ismét megerősödöm ebbéli nézeteimben. Összefoglalván azt, amit 
ennek a kötetnek a szerzői közül sokan mondanak, Dr. Zybura kijelenti, hogy a filozófia 
modern megközelítése az emberben összpontosul a skolasztikával szemben, ami az Istenben 
összpontosul.218 Majd John O’Brien atya a The Faith of Millions (Milliók hite) című népszerű 
munkájában megvédi „a magánmegítélés felsőbbrendűségének alapelvét a Szentírás 
magyarázatában, s ez a modern szubjektivizmus szélsőségeihez vezetett.219 

Első ránézése tehát látszólag egyetértünk a modern protestáns teológia és 
egyetemességben a modern poszt-kartéziánus filozófia szomorú állapotának tekintetében. 

Most rátérünk a legfontosabb kérdésre arról, hogy mit gondolunk mi válasznak erre a 
modern szubjektivizmusra. Itt, legalábbis felszínesen, még mindig egyetérteni látszunk 
egymással. Hinnünk kell, mondja O’Brien atya, „az áldott Szentháromság titkában”. Azért 
hiszünk ebben a titokban, teszi hozzá, „mert isteni módon jelentetett ki nekünk a 
Szentírásban. Isten, az Atya a világ Teremtője, Jézus Krisztus az emberiség Megváltója és a 
Szentlélek a Megszentelő”.220 Aztán konkrétabban, Krisztust illetően, O’Brien atya így 
folytatja: 

 
Keresztyén hitünk tanítja, hogy Jézus Krisztus személyiségében isteni és két különálló természettel 

rendelkezik, az emberivel és az istenivel. „Isten, aki az Atya lényéből örök idő előtt született”, mondja a 
negyedik században keletkezett Athanasius-féle hitvallás, „és ember, aki anya lényegébő1 időben született”. 
Hogy megváltson minket a bűneinkből, Isten Fia megtestesült, a Szentlélek ereje által megfogant a Szűz Mária 
méhében és megszületett egy betlehemi istállóban, karácsony napján,  több mint ezerkilencszáz évvel ezelőtt.221 

 
Ez önmagában is elég buzdító. Bizonyos, hogy lényegében ez az egyház hivatalos 

álláspontja, ahogyan például a tridenti zsinat is kifejezte, nem igaz? Vajon a 2. vatikáni zsinat 
nem buzdított újra a bibliaolvasásra az ökumenikus ideál érdekében? 

Nekünk azonban az egész képet kell látnunk. Mindennél fontosabb megkérdezni, 
milyen okból utasítjuk el a modern protestantizmus szubjektív álláspontját. A modern 
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protestantizmus állítása szerint szintén hisz a „Szentháromság titkában”. A modern 
protestantizmus azt is állítja, hogy hisz a megtestesülésben. A modern protestantizmus még 
azt is állítja, hogy tanításait a Szentháromságról és a megtestesülésről a Bibliából, mint Isten 
Igéjéből veszi. Mindazonáltal igaz marad, hogy a modern protestantizmus Isten helyett az 
embertől indul el. A modern protestantizmus leegyszerűsítette a keresztyénség objektív 
tényeit az emberi elme kivetítéseire. Tette ezt azért, mert összeházasodott egy emberközpontú 
filozófiával. A modern protestantizmus olyan filozófiával házasodott össze, mely egyáltalán 
nem képes számot adni a történelem jelentéséről. Elveti az elképzelést, miszerint van 
bármiféle objektív jelentés a történelemben. A modern filozófia nem engedheti meg a 
teremtés, a bukás, a megtestesülés, a feltámadás és Krisztus visszatérésének az ég felhőin át 
bekövetkező bibliai elképzelését. Amilyen mértékben elfogadta a modern protestantizmus 
ezeket a bibliai tanításokat, valójában olyan mértékben allegorizálta azokat. Úgy beszél róluk, 
mint mítoszokról, vagy jelképekről, vagy mint Barthnál, mondákról, azaz nem időbeli 
eseményekről. Amennyire a Biblia tényeit időbelieknek mondják, oly mértékben mondják 
puszta Hinweise-knek, mutatóknak a Geschichte, az időn kívüli szféra felé, ami egyenértékű 
Kant noumenális birodalmával. 

Beszélgetésünk kritikus kérdése azonban ez: Mit értenek önök, és mit értünk mi alatta, 
mikor az „objektív igazságról” beszélünk, melynek szemszögéből szeretnénk elkerülni a 
modern szubjektivizmust? Ha meg kell kérnünk az embereket, hogy valóban térjenek meg és 
forduljanak Krisztushoz, akkor képeseknek kell lennünk megmondani nekik, kicsoda Krisztus 
és hol lehet Őt megtalálni. Úgy kell bemutatnunk Krisztust, mint Aki először Önmaga 
szempontjából azonosította Magát, majd utána azonosítja az embert és ad neki szabadságot az 
Ő megváltó munkáján keresztül. 

Nyilvánvaló, hogy némelyek az önök saját modern gondolkodói, valamint a múlt 
gondolkodói közül nem gondolják, hogy nekünk, ortodox protestánsoknak, megvannak a 
hozzávalóink a modern szubjektivizmus kihívására. Így például O’Brien atya úgy véli, hogy 
Luther individualistább volt, mint Descartes. O’Brien atya idézi Luther szavait: „bárki, aki 
másként tanít, mint én, kárhoztatja Istent és a pokol gyermekének kell maradnia”. Ami 
Kálvint illeti, ő „tévedhetetlen tekintélyt követelt, önmagát Isten ajkának tekintve, mikor ezt 
mondta: ’Isten rám ruházta a tekintélyt annak kijelentésére, hogy mi a jó és mi a rossz’. 
Összhangban ezzel a premisszával, tűz általi, vagy kard általi halált követelt mindazok fejére, 
akik nem voltak egy véleményen vele”. Efféle intolerancia, mondja O’Brien atya, „benne 
foglaltatik a rendszerben”. 

Jacques Maritain 
 
Ami annak a rendszernek a természetét illeti, Dr. Jacques Maritain konkrétabban 

elmondja nekünk, hogy micsoda. Azt mondja ez az antropocentrikus humanizmus rendszere. 
Ez az antropocentrikus humanizmus kiérdemli az „embertelen humanizmus” nevet.222 Ez a 
modern embertelen humanizmus, mondja Maritain, részben a reneszánszból származik. Ez 
„egyre jobban és jobban elszakad a megtestesüléstől”.223 A reformátorok eme humanizmusa 
szerint „az ember lényegileg romlottnak tekintett”. Ez a romlott természet azonban valahogy 
mégis, mondják, e humanizmus által Istenhez kiált. Az ember egy két lábon járó romlottság: 
ám ez a gyógyíthatatlanul romlott természet Istenhez kiált és a kezdeményezés annak 
megtételére, amit az illető akar, így tehát az emberé ezáltal a kiáltás által.224 
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Itt tehát egy, a protestantizmus rendszerében öröklötten benne rejlő ellentmondással 
van dolgunk. Az ember „le van kötve, megsemmisül egy despotikus határozat alatt”, s mégis, 
ugyanez az ember bizonyos az üdvösségében. Barth hibája, mondja Maritain, „ugyanaz, mint 
Lutheré és Kálviné: azt hiszi, hogy a kegyelem nem elevenít meg”.225 A protestantizmus 
különböző iskoláiban „a szabadság nélküli kegyelem teológiájával” van dolgunk. 

Hol kell hát keresnünk a valódi objektivitást? Hol juthatunk valódi szabadsághoz, 
valódi szabadsághoz Krisztus megtestesülése elsőségének szempontjából? A válasz, amit 
Maritain ad, hogy „Szent Tamás teológiája kormányozza majd” az új humanizmus korát, ami 
valóban keresztyén és valóban szabaddá teszi az embert.226 Hasonló stílusban beszélve, az Új 
Skolasztika kötetének szerzői ahhoz ragaszkodnak, hogy a Philosophia Perennis-nek kell 
lennie a jövő filozófiájának. Ahhoz, hogy megnyerjünk embereket a végzetes 
szubjektivizmusukból az analógia elképzelésének, úgy, amiképpen azt „a skolasztikai hercege 
megformálta”, nekünk vele együtt, vissza kell térnünk a görög filozófia legjobbjaihoz. 
Maritain szerint, mondja Dr. Martin Grabmann, „Arisztotelész minden időkre lefektette az 
igazi filozófia alapjait”.227 Beszélhetünk tehát, mondja, „Albertus Magnus, de különösen 
Aquinói Szent Tamás keresztyén arisztotelizmusáról”.228 

Tehát az igazi filozófia és az igazi teológia kombinációjával, amint azt különösen 
Szent Tamásnál találjuk, kell szembeszállnunk a modern szubjektivizmussal. Mikor 
felfedezzük az igazi filozófiát, azt is felfedezzük, hogy ez az igazi filozófia természetesen 
felülről várja a kiegészítését, kijelentés által. Ebben, mondja Etienne Gilson, „rejlik a 
tomizmus egész titka: az intellektuális őszinteség eme arra irányuló hatalmas erőfeszítésében, 
hogy olyan alapon építse újjá a filozófiát, mely a teológiával való de facto összhangot mutatja 
maga a gondolkodás követelményeinek szükségszerű következményeként, nem pedig a 
kibékítésre irányuló puszta akarat véletlen eredményeként”.229 

Van tehát két dolog, melyben az önök egyházának általam idézett szerzői nem 
értenének egyet azzal, amit elmondtam, vagy feltételeztem. Először is nem értenének egyet 
azzal az állításommal, hogy a modern szubjektivizmus a teológiában Descartesszel és Kanttal 
kezdődött, nem a reformátorokkal. Az önök szerzői azt állítják, hogy a modern poszt-
kantiánus gondolkodás individualizmusa és a szolipszizmusa nem más, mint a reformátorok 
által bevezetett magánvélemény alapelvének logikus kimenetele. 

Másodszor az is világos, mondják a fenti szerzők, hogy a reformáció teológiája és 
filozófiája nem szolgálhatja Krisztus szolgáját eszközként a modern ember visszatérítésére 
Istenhez. Éppen ellenkezőleg, azoknak, akik a történelmi protestantizmust követik, de nem 
kevésbé azoknak, akik a modern protestantizmust követik, mint mondják, nekik maguknak 
kell megtérniük az Isten által Krisztuson keresztül az ember számára adott kijelentés 
elvetéséből. Hogyan lennének képesek azok, akik maguk sem rendelkeznek az igazság 
objektív mércéjével, másokat felszólítani annak elismerésére, hogy szükségük van a 
Krisztusban kijelentett Istenre? A református nézőpontról szólva O’Brien atya azt mondja, 
hogy „nem maradt benne racionális eszköz, mellyel a hiba kimutatható, vagy a hóbortos 
természetű szeszélyek hatékonyan kordában tarthatók”.230 Az egyén saját, szubjektív 
reakciója „felsőbbrendűvé és tévedhetetlenné vált”.231 „Ez az alapelem az, melyet a modern 
vallásos közömbösség termékeny anyja, akiben a bizonytalan féligazságok és nyilvánvaló 
ellentmondások tetszetős, szentimentális ruhákba öltöztek, oly forrón szorít a keblére anélkül, 
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hogy megkérdőjelezné bizonyítványukat”.232 Eszerint az egyetemesen protestáns nézet 
szerint”, állítja O’Brien atya, „a Biblia olvasóinak százmilliói válnak pápává, míg az egyetlen, 
aki pápa, valójában nem is pápa”.233 Vagy, „ha nem állítod, hogy az egész Biblia általad adott 
értelmezése tévedhetetlen, akkor mi haszna van egy tévedhetetlen Bibliának tévedhetetlen 
magyarázó nélkül?”234 

Csoda-e hát, kérdezi O’Brien atya, hogy manapság oly sok „értelmiségi fordul Róma 
felé”? Vegyük Arnold Lunn esetét. Az igazságot „az értelmével, és nem az érzéseivel” 
kereste. Ebben Szent Tamás példáját követte. Így cselekedvén hamarosan rájött, hogy egyedül 
a katolikus egyház őrizte meg a középkori örökségét a gondolkodásra, s nem az érzelmekre, 
valamint az állítólagos ösztönös megérzésre hivatkozván hite érvényességének alátámasztása 
végett. Magányosan küzd a nagyszámú eretnekséggel, melyek egyetértenek abban, hogy el 
kell futniuk a gondolkodás elől, és menedéket kell keresniük a szubjektivizmus sötét 
barlangjában, ahol biztonságra lelnek, mert senki sem képes felfedezni sem azt, hogy hol 
vannak, sem azt, hogy micsodák.235 Mondják hát az eltávozott testvérek Lunnal együtt, hogy 
„egyedül a katolikus egyház maradt hű Krisztus elméjéhez”, vagy Chestertonnal, hogy tízezer 
oka van az egyházba való belépésnek, „de mindegyik egyre vezethető vissza: hogy a 
katolicizmus igaz”.236 

Most azt várják tőlem, hogy nyomatékos érzelmi és tagadó választ adjak mindarra, 
amit az imént idéztem O’Brien atyától? Bízom benne, hogy nem. Ha bármiféle gyümölcsöző 
párbeszédnek kell kialakulnia közöttünk, akkor pontosan azt kell tennünk, amit O’Brien atya 
és mások tettek, nevezetesen abból a meggyőződésből kell kiindulni, mivel rendelkezünk, 
amiben hiszünk, a modern szkepticizmus és szolipszizmus megválaszolásához. Azt kell 
vallanunk, hogy a magunk számára felfedezett totalitárius nézet, a leggondosabb és 
legalapvetőbb intellektuális vizsgálat után a gondolkodás megfelelő helye, a tekintély 
megfelelő helye és a kettő közötti viszony helyes fogalma. Párbeszédünk csakis ekkor lehet 
valóban egzisztenciális. A legjobban akkor fogom önöket méltányolni, ha arra szólítanak fel, 
hogy térjek meg a modern szubjektivizmus továbbviteléből való részvételből annak minden 
gonosz következményével egyetemben mind az egyén, mind a társadalom vonatkozásában, 
mind ebben, mind az ez után következő életben. Egy pillanatra sem akarok vigaszt meríteni 
abból a tényből, hogy önök vannak olyan kedvesek és belevesznek engem az egyház lelkébe, 
jóllehet nem vagyok a testének a tagja. Bármi más is legyen a helyzet, természetesen igaz, 
hogy én állítom, tagja vagyok Krisztus testének. Állítom, hogy Krisztust teszem elsődlegessé 
az életemben és a gondolkodásomban. Azt is állítom, hogy Krisztus evangéliumának 
szolgálója vagyok. S azt is állítom, hogy megvan az orvosságom a szubjektivizmus 
gyógyítására, és hogy ez az egyetlen gyógyszer, ami képes az emberek életének betegségeit 
gyógyítani. Vajon a Sátán oly mértékben körülvett engem és kábította el lelki 
érzékszerveimet, hogy valójában az ő szolgája vagyok, miközben azt hiszem magamról, hogy 
Krisztust szolgálom? S vajon oly mértékű önbecsapásban élek, hogy egyáltalán nem tudom 
magamról, mi is vagyok tulajdonképpen? Vajon Krisztus és az Ő egyháza fölé helyeztem 
magam, önmagamban birtokolván a jó és a rossz abszolút igazságának mércéjét? 

Mindenesetre, a megtérésre felszólító felhívásban, mely az anyaszentegyháztól jut el 
hozzám a hivatalos dokumentumaiban, a kortárs teológiai szóvivőkben és különösen a pápán 
keresztül, nekem mindenekelőtt Krisztusnak, az egyház Fejének a hangját kell hallanom, aki a 
megújított megtérésre és hitre hív engem. Ez azt jelenti, hogy bármit is kell tennem, először 
azonban meg kell kérdeznem magamtól a szívemet mélyen átkutatva, hogy nem voltam-e 
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egész ortodoxiámat, a neo-protestánssal szemben tanúsított egész negatív viselkedésemet, 
valamint a Szent Tamás teológiájával szemben tanúsított egész kritikámat tekintve 
nagymértékben tudatlan a saját gondolkodásom spekulációjának vonatkozásában, melynek 
forrása nem Krisztusban, hanem a Sátánban van. Vajon talán ellentmondást próbáltam 
kimutatni azokban az álláspontokban, melyek nem a sajátom annak érdekében, hogy 
megmutassam: én, vagy keresztyén testvéreim rendelkezünk minden probléma tévedhetetlen 
megoldásával? Állítom-e én, önmagamban, hogy behatoltam „a Szentháromság titkába”, „a 
megtestesülés titkába”, vagy bármely más titokba? 

Maritaint követve 
 
Hadd figyeljek most türelmesen az anyaszentegyház szóvivőire, miközben azt 

próbálják megmutatni nekem, miképpen lehet eljutni a valódi objektivitáshoz Krisztusban. 
Hogy elvezesse a modern szubjektivitást a Krisztusban levő igazság elfogadására, Maritain 
szelíden vezet minket az igazi filozófia útján. A valóban objektív filozófia, az a filozófia, 
mely valóban kielégíti a gondolkodás követelményeit, mondja Maritain, természetesen a 
Krisztusba vetet hit szükségességére fog mutatni. 

Maritain megpróbálja megmutatni, hogy egyedül a tomista gondolkodásmód elégíti ki 
a modern helyzet szükségleteit. Semmi rossz sincsen az ember alannyal való kezdésben 
mindaddig, mondja Maritain, amíg megmutatjuk, hogy már az első lélegzetvételével ez az 
alany az őt körülvevő objektív világ felé van irányítva. 

Maritain felváltaná Descartes cogito-ját az aliquid est kifejezéssel, mint ami „az elme 
első mozdulatát” jelzi, következésképpen „minden filozófia kiindulási pontja”.237 Azután, 
mikor konkrét figyelmet fordítok a valamivel, mint létezővel kapcsolatos saját tudomásomra, 
mondhatom, hogy cognosco aliquid esse.238 

Ezzel a megközelítéssel, véli Maritain, máris szilárd alapra állított bennünket. A 
cogito többé már nem az elsődleges, hanem inkább a másodlagos mozgása az elmének. Ezek 
után az objektív létezésen belül tevékenykedünk, nem annak ellenében. A „létezés” az első és 
a legegyszerűbb minden fogalom között. A gondolkodás kielégítve érzi magát, mert a 
„létezés”, mint első és legegyszerűbb fogalom, a logikai sorrendben is az első. A logikai 
sorrendben minden az azonosság alapelvétől függ, s a létezés fogalmával az azonosság 
fogalma is adott.239 

Természetesen, mikor ezt kimondjuk, a felnőttekre gondolunk. A gyermek a létezéssel 
először „az érzéki quidditásba (lényegbe) csomagolva, az érzékek által felfogott, különböző 
természetekbe ’öltöztetve’, ens concretum quidditati sensibili” találkozik.240 Felnőttekként 
azonban, mikor már meglátjuk, hogy a metafizika tárgya „a létezés, mint olyan, ens in 
quantam ens, mely nincs beöltözve, vagy becsomagolva az érzéki quidditásba, az érzéki 
dolgok lényegébe, vagy természetébe, hanem éppen ellenkezőleg, abstractum, szabad és 
elszigetelt legalábbis annyira, amennyire a létezés megragadható elvontan a pontosabban 
meghatározott objektumoktól. Az érzéki quidditástól megszabadultan és elszigetelődve, és a 
tisztán megérthető értékeiben különíttetett el”.241 

Azaz, az értelmi elvonatkoztatás eszközeivel az értelem elvonja a létezést az érzéki 
dolgoktól. Az érzékeléstől való fogalmi elvonatkoztatásunk során azonban mi nemcsak 
pusztán elvont fogalmakkal foglalkozunk, mint Platon tette. Szent Tamás alapos filozófiája 
„elvezeti az értelmet, következésképpen a filozófiát és a metafizikát is nemcsak az 
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összetevőkhöz, de magához a létezéshez is, a tökéletes és tökéletesítő célhoz, a létezés végső 
beteljesedéséhez”.242 Röviden, a létezés, ami akkor kényszeríti rá önmagát miránk, mikor 
értelmileg tudatára ébredünk önmagunknak, analogikus. 

Analogikusként a létezésben megvan mind a szükségszerűség, mint a lehetségesség 
eleme. A létezés nem kizárólagosan ragyogó. Ha az lenne, fogalomalkotó képességünk átfogó 
módon meg tudná ragadni. A létezés azonban minden gazdagságában és termékenységében 
úgy jelenik meg, hogy minden, a megragadására irány fogalomalkotó képességünket 
felülmúlja. Nem elég csak annyit mondani, hogy „létezés”. „Rendelkeznünk kell annak a 
kimeríthetetlen és felfoghatatlan valóságnak az ösztönös megérzésével, értelmi felfogásával, 
mely az érzékelés tárgyaként nyilvánul meg. Ez az ösztönös megérzés hozza létre a 
metafizikust”.243 

A létezésnek, mint analogikusnak az általános fogalma magában foglalja Isten 
megközelítésének határozott módszerét. Ez a módszer, Szent Tamás módszere, állítja 
Maritain, nevezzük új módszernek. Isten megközelítésének eme módszere „a létezés 
alapvetően megérthető valóságának, mint analogikusan minden megismerhetőt átjárónak az 
ösztönös megérzésén; s különösen a létezésnek, mint minden cselekedet cselekvésének és 
minden tökéletesség tökéletességének az ösztönös megérzésén alapszik”.244 

Azaz, ahelyett hogy a léttel szembehelyezkedne, az ént, az öntudatosságának 
legelejétől kezdve megragadja a léttel, mint analogikussal kapcsolatos ösztönös megérzés. 
Figyeljük meg, hogy Maritain szerint a létnek ez az ösztönös megérzése, mint objektív és 
egyidejűleg kielégítő ok, miképpen adja meg az embernek az Istennel való viszonya helyes 
meglátását. Maritain mondja: 

 
Tehát a Lét első ösztönös megérzése a létezés szilárdságának és hajthatatlanságának ösztönös 

megérzése, a második pedig a halálé és a nemlétezésé, amiért az én létezésem felelős. Harmadszor, az ösztönös 
megérzésnek ugyanabban a megvillanásában, ami nem más, mint az én ráébredésem a Lét felfogható értékének 
tudatára, felfogom, hogy a bármiben felismerhető szilárd és kérlelhetetlen létezés maga után von – még nem 
tudom, mi módon, talán magukban a dolgokban, talán azoktól elkülönítve, – valami abszolút 
kétségbevonhatatlan létezést, ami mentes a nemlétezéstől és a haláltól. Ez a három logikai ugrás – a tényleges 
létezéshez, mely tőlem függetlenül jelenti ki magát; ettől a tiszta objektív létezéstől az én fenyegetett 
létezésemhez; s az én létezésemtől, mely be van szennyezve a nemlétezéssel, az abszolút létezéshez – ugyanazon 
és egyedi ösztönös megérzésen keresztül zajlanak le, amit a filozófusok az első fogalom, a Lét fogalma 
lényegében analogikus tartalmának ösztönös megérzésen keresztüli felfogásaként magyaráznak.245 

 
Isten eme megközelítése új, de mégsem új. „Ez nem új megközelítés”, mondja 

Maritain. „Ez az ember gondolkodásának örök közeledése Istenhez. Ami új, az a mód, 
ahogyan a modern elme ráébredt ennek az örök megközelítésnek az egyszerűségére és 
felszabadító erejére, a természetes és valamiképpen intuitív jellemzőire”.246 

Maritain mély meggyőződéssel mutatja be ezt „az ember gondolkodásának örök 
közeledését Istenhez” úgy, mint választ a szubjektivizmus minden formájára. 

 
Az első cogito cogitatum-a nem cogitatum, hanem ens. Senki nem a megevettet eszi, hanem kenyeret 

eszik. Elválasztani az objektumokat a dolgoktól, az objektív logos-t a metalogikus létezéstől egyet jelent az 
értelem természetének megsértésével, s azonnal elveti a közvetlen ösztönös megérzés elsődleges bizonyítékát és 
a megcsonkított reflektív ösztönös megérzést (ugyanazt a reflektív ösztönös megérzést melytől minden függővé 
tétetik) a legelső közvetlen bemutatása során. Az idealizmus egy eredendő bűnt állít szembe a fénnyel egész 
filozófiai szerkezetének közvetlenül a szívében.247 
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Maritain lecserélné a modern antropocentrikus humanizmust egy integrált Isten-

központú humanizmussal, mint Isten megközelítése igazi, racionális módszere gyümölcsével. 
A modern szubjektív, vagy idealista gondolkodás hiába próbált meg elmenekülni attól az első 
és természetes megítéléstől, mely által tudjuk, hogy ha „egyetértünk egy mohatő, a legapróbb 
hangya, lételméleti valóságuk értéke vonatkozásában… többé már nem kerülhetjük el a 
rémisztő kezeket, melyek valamennyiünket alkották”.248 

Ezzel konkrétan elértünk „a tudás titkához”. 
 
A tomisták, Arisztotelészt követve úgy fogják fel az értelmet, mint amelyben egy aktív fény található, 

ami felszabadítja azt a megérthetőséget, ami az érzéki benyomásokban foglaltatik benne. S aktív fényként, mely 
érthető mentális képeket alkot az érzéki benyomásokból, az értelem válik szándékosan az objektummá. 
Tevékenységén keresztül az értelem kapcsolja össze az objektumot valódiságának szuverén rendeltetésével és 
megérthető formációjával, „s ezzel önmaga válik végső cselekedetében ezzé az objektummá”.249 

 
Azaz, Maritain a gondolkodást elvezeti önmagán túlra annak imádatához, ami 

teljességgel felette áll. „A folyamat, mely által a gondolkodás bemutatja, hogy van Isten, 
magát a gondolkodást is a természetes imádat és értelmi csodálat viselkedésére indítja”.250 A 
bölcsesség egész hagyománya, állítja Maritain, szakadatlanul ismételgeti, hogy „az 
apophatikus teológia, mely a tagadás és a nem ismerés útján ismeri Istent, jobban ismeri Őt, 
mint a kataphatikus teológia, mely a helybenhagyás és a tudomány felől közelít. 
Mindazonáltal ez magában foglal egy lényegi feltételt, hogy ez az apophatikus, vagy negatív 
teológia nem lehet a tiszta és egyszerű tudatlanság, hanem olyan nem ismerés, amely tud, s ez 
az, amiben a titka rejlik”.251 

Itt érjük el „a teológiai hitet, minden élet gyökerét”.252 „Ennek a hitnek magának is 
először kataphatikusan kell előre haladnia, közölhető kijelentésekben tévén ismertté 
számunkra az Istenség titkait annak érdekében, hogy azután tovább vezessen minket a 
misztikus elmélkedéshez”.253 

Ha ennek kell lennie a teizmusnak, akkor a keresztyénség azonnal benne foglaltatik. A 
kegyelem által a lélek „végtelenné tétetik”, mikor az értelem eggyé válik a tárggyal való 
szándékban. Péter apostol azt mondja nekünk, hogy a kegyelem által részesülünk az isteni 
természetből (2Pt1:4). 

 
Hogyan lehetünk hát így istenekké részesülés által, megkapva azt a közlést, ami egyedül Istenhez 

tartozik? A véges alany formálisan miképpen képes részesülni a végtelen természetéből? 
A tomista válasz: az objektummal való helyes viszonya következtében tétetik a lélek így végtelenné. Az 

istenségből való formális részesedés, ami lehetetlen volna, ha az isteninek a mi lényegünkként való birtoklását 
jelentené (az, hogy ami nem isteni, lényegként bírja az istenit, teljes abszurditás), úgy lehetséges, hogy az istenit 
célként bírja. S hogy ami nem Isten, felemeltessék a természetének mélységeiből és a cselekvését megelőző 
energiáiból, hogy Isten legyen a célja értelmének és szeretetének, Isten, ahogyan Önmagában van, egyedül a 
természet ereje által nem lehetséges, de nem abszolút lehetetlenség. A kegyelem természetfeletti módon ruházza 
ránk a Tiszta Cselekedet, mint célunk megragadását, a lelki cselekvés új gyökere az, ami megadja nekünk az 
isteni lényeg konkrét és helyes célját önmagában. 

Az isteni lényeg ösztönösen felfogott látomásában a megszépítet teremtmény sokkal többet kap majd - a 
panteizmus árnyéka nélkül, – mint amiről a legmerészebb panteizmus valaha is álmodott: a végtelen és 
transzcendens Istent Magát. Nem a panteizmus és az illemfilozófiák által elképzelt nyomorult, anyagba 
gubancolt és erőfeszítéseink által előrángatott totem-istent, hanem az igaz Istent, Aki örökkévalóan önálló, 
végtelenül áldott a három Személy Szentháromságában – ebben a látomásban a teremtény magává Istenné válik, 
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nem a lényeg vonatkozásában, hanem annak az anyagtalan egységnek a vonatkozásában, ami az értelmi 
cselekedetet formálja ki.254 

 
A filozófia, a természeti teológia és a kegyelem tamási megközelítésének eme 

modernizációjával Maritain úgy véli, hogy nemcsak a kortárs idealista szubjektivizmusra 
adott választ, de a reformátorok pesszimista, embertelen humanizmusára is. A reformátorok 
pur sang deterministák voltak. Az Ő Istenük mindent, aminek meg kell lennie, abszolút, 
ellenállhatatlan és önkényes elrendeléssel felügyel mindent. Az ő emberük a bűnnek, mint 
lényével alkatilag eggyé váltnak a tehetetlen áldozata. Mégis, ennek az abszolút 
determinizmusnak az ellenére, ez az ember képes jogot formálni a kegyelemre és biztos az 
üdvösségében. Azaz, a tiszta determinizmus és a tiszta indeterminizmus alkották együttesen a 
reformátorok számára a jelentés nélküli dialektikát. A dolog az előbbi oldalán dőlt el az 
utóbbival szemben. Erről gondolták, hogy a Szentírás ezt tanítja. 

Most azonban a lét ösztönös metafizikai bepillantásával, érvel Martian, mind Isten, 
mind az ember valóban szabadok. Most már rendelkezünk a létezés skálájával. St. Thomas 
and the Problem of Evil (Szent Tamás és a gonoszság problémája) című könyvében tovább 
fejleszti ezt az elképzelést. Szent Tamás szerint, mondja Maritain, a tökéletesség elképzelése a 
világegyetemben megköveteli, hogy meglegyen benne a létezés és a jóság minden foka.255 A 
lét mindenféle típusa létezésének eme szükségessége elképzelése biztosítja számunkra, állítja 
Maritain, a folytonosság alapelvét, ami felváltja a reformáció determinizmusának alapelvét. A 
folytonosság eme alapelve ugyanis nem elnyomja, hanem inkább feltételezi mind Isten 
szabadságát, mind az ember szabadságát. Most láthatjuk, hogy ha lennie kell igazi 
megsemmisülésnek, akkor azt az embernek kell okoznia, aki miközben részt vesz a 
létezésben, mégis hat rá a nemlétezés. Az ember valamely cselekedete annyiban gonosz, hogy 
„megsebzi, vagy szétmállasztja a nemlétezés”. Ez akkor történik meg, mikor az akarat 
bizonyos fokig visszavonul a létezéstől. Ez a létezéstől való szabad visszavonulás önmagában 
nem gonosz, de előfeltétele a gonoszságnak.256 

A győzelem azonban a gonoszság és a bűn felett bizonyos. Bár bűnösök, az emberek 
még mindig személyek. S személyekként szabadok akarnak lenni, vétkezés nélkül.257 
Természetes állapotban ez a vágyuk örökké kielégítetlen marad. A kegyelem azonban 
lehetővé teszi az ember számára, hogy elérjen az ember végső megvalósításához az 
istenségből való részesedéssel.258 Itt látjuk az igazi, integrált humanizmust, melyben az ember 
az, amivé az Istennel egyesülve válik. Isten eléri a kegyelmének céljait az ember 
vonatkozásában. Egyedül Ő tud mindent, ami Általa okozható, vagy okozott. Aminek Ő 
abszolút nem az oka, például a szabad cselekedet gonoszsága, s a szabad megsemmisülés, ami 
ennek előfeltétele, azt Isten nem ismeri az egyedül önmagában vett isteni lényegben, csak 
amennyire az isteni lényegben a teremtett valóságot is látjuk, s amennyire látjuk abban a 
megsemmisülést és az elveszést, melynek az emberek szabadsága a kiváltó oka. 

Miféle kapcsolatban áll hát Isten akarata az embernek ezzel a szabad megsemmisítő 
cselekedetével? Vajon Isten mégsem éri el a kegyelmének céljait az ember vonatkozásában? 
„Erre azt válaszolom, hogy Ő tudja egyedül Önmagában mindazt, ami Általa okozható, vagy 
okozott, még ha véletlenségből is (például a természet gonoszsága). Ami azonban Általa nem 
okozható, vagy okozott, aminek Ő abszolút nem az oka, például a szabad cselekedet 
gonoszsága, vagy ehhez hasonlóan a szabad megsemmisülés, ami ennek előfeltétele, azokat 
Isten nem ismeri az isteni lényegben, mivel látható bennük, hogy a megsemmisülésnek és az 
elveszésnek az emberek szabadsága a kiváltó oka. Más szóval, Ő tudja, hogy a 
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megsemmisülés és az elveszés létező dolgok azokban a teremtett létezőkben, akiket Ő az Ő 
lényegében ismer. Ebben az értelemben mondtam, hogy ’a szabály figyelembe nem vétele’, 
ami megelőzi a gonosz szabad választást (azt a megsemmisülést, melynek fontossága döntő a 
jelen értelmezés számára, mivel ez a tiszta nemlétezés egyedül a teremtett létező 
szabadságának következménye), ismeretes az Isten számára a ténylegesen hibás, vagy 
megsemmisítő akaratban”. 

Isten örökkévaló terve tehát megvalósul és az ember szabad akarata is ép marad. 
„Felfoghatjuk tehát a gondolkodás momentumainak segítségével, melyet a mi emberi 
felfogásmódunk kénytelen megkülönböztetni az isteni akaratban, hogy a történelem sokszínű 
drámája a végtelen számú egymásba fonódásaival egyetemben megváltoztathatatlanul 
rögzítve van az örökkévalóságtól fogva az isteni tudás és szabad akarat tökéletes és végtelenül 
egyszerű parancsoló cselekedete által, melybe az összes szabad létező és az összes olyan 
megsemmisítés beszámíttatott, melyeknek ezek a létezők voltak, vagy nem voltak a 
kezdeményezői annak az időnek egész folyamán át, melynek minden egyes pillanata jelen van 
az örökkévalóságban. Senki se mondja, hogy az ember megváltoztatja az örök tervet! Ez 
abszurditás lenne. Az ember nem változtatja azt meg. Ő annak magába az alkatába és 
örökkévaló megváltoztathatatlanságába a Nem! kimondásának erejével lép be”.259 

Etienne Gilson 
 
Most röviden megnézzük Etienne Gilson magyarázatát „a középkori filozófia 

szelleméről”, ami, mint mondja, „az egyedüli keresztyén filozófia”.260 Szent Tamás előtt, 
mondja Gilson, a középkori gondolkodás az idealizmusba zuhanás veszélyében volt. 
Matthaeus de Aquasparta azt állította, hogy „a dolgok lényege nincs összekötve semmiféle 
létező dologgal”. Ezek „nem számolnak hellyel, vagy idővel”. Kritikusai azt állították, hogy 
ezzel a nézettel az értelem objektuma egy nem létező dolog lényege. Fogékonyan a kritikára, 
kiegészítette platonista filozófiáját azzal a teológiával, mely szerint Isten „a fajtákat 
közvetlenül az értelembe…” vési be. A dolog végeredménye az lett, hogy „filozófiai 
szkepticizmusba esett, de megmentette a fideizmus”.261 Emellett a középkori gondolkodás 
kétségtelenül „Occam teologizmusa” felé terelődött.262 

Ebben a helyzetben Szent Tamás volt a megmentő. Ő anélkül rehabilitálta az érzéki 
rendet, hogy egyetlen pillanatra is csökkentette volna „a gondolkodás jogait”. Ő tudta, hogy 
az igazság „a dolog és az értelem kiegyenlítődése”.263 Ennek azonban nem szabad minket a 
formális intuitívizmushoz vezetnie. Mérsékelt realizmusra van szükségünk, olyan realizmusra, 
mely egyforma teljeséggel érvényre juttatja mind a gondolkodást, mind az érzéki létezést. 

Mi hát, kérdezzük, ennek a mérsékelt realizmusnak a forrása, mely által Szent Tamás 
feltételezetten áthidalja a szakadékot az elvont egyetemességek és a kapcsolatban nem álló 
részlegességek között? Vajon Szent Tamás lényegében ugyanazt teszi, amit Arisztotelész tett, 
mikor áthidalta a szakadékot az eszmék teljességgel más platoni világa és a tiszta véletlen 
szofista világa között? Gilson szerint Szent Tamás „soha nem tulajdonítja a filozófusnak a 
teremtés fogalmát…”264 Mózes az, aki ezt az elképzelést adja nekünk. Isten, mint Teremtő 
elképzelésének a megadásával „egyetlen ugrással, a filozófia segítsége nélkül az egész görög 
esetlegességet magunk mögött hagyjuk…”265 
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Akkor viszont, kérdezzük, miképpen képesek a görögök, nem ismervén a teremtést, 
következésképpen elismerten teljességgel hibás fogalommal rendelkezvén az esetlegességről, 
mindazonáltal mégis megadni nekünk az igazság helyes meghatározását? Hogyan képes a 
menny kijelenteni Isten dicsőségét, s az égbolt megmutatni az Ő keze munkáját, ha a tiszta 
anyagnak kell lennie a filozófia egyik végső magyarázó alapelvének? Másrészt, ha az emberi 
értelem nem azért az, ami, mert az ember Isten képmására teremtetett, hanem inkább azért, 
mert részesedik az Isten természetéből, akkor hogyan képes bármiféle, önmaga felett álló 
kijelentésre nézni az igazságért? Mikor a tiszta forma és a tiszta anyag egymással kölcsönös 
függőségbe kerülnek, miképpen lehet bármiféle jelentősége a történelemnek, s konkrétan 
miképpen történhet bármi olyasmi, mint Isten Fiának megtestesülése? 

Mi más módon közelítheti meg a dolgok görög filozófiáját, mely Arisztotelész forma-
anyag sémájában éri el a csúcspontját, az, aki keresztyén gondolkodóként tudatában van a 
saját felelősségének, mint a Szent Pál által használt szavakkal? Pál arra kérte a görögöket, 
hogy térjenek meg bűnükből, mikor azt gondolták, hogy Ők nem Isten teremtményei, hanem 
potenciálisan isteniek. Pál arra kérte a görögöket, hogy térjenek meg a bűnükből, mikor olyan 
rendszert agyaltak ki, melyben Isten egy elvont formával azonos, akinek a világgal való 
kapcsolata egy a tiszta anyaggal való kölcsönhatással. 

Mint láttuk, Gilson időről időre látszólag jól látja a dolgok keresztyén és görög nézete 
közötti különbséget. Mégis úgy véli, hogy a dolgok görög sémája és a keresztyén sémája 
szimpatikus kapcsolatba hozhatók egymással. A görög formulák, állítja, a keresztyén Isten 
felé mutatnak. Ha nem így lenne, Szent Tamás nem találta volna Őt meg bennük.266 
Mindössze a keresztyén Isten attribútumai minden irányban túlcsordulnak Arisztotelészén.267 

Mérsékelt realizmus 
 
Láttuk, hogy mind Gilson, mind Maritain úgy kínálják Szent Tamás mérsékelt 

realizmusát, mint az egyetlen létező hatékony orvosságot az „idealizmus”, vagy modern 
szubjektivizmus gyógyítására. Mindketten azt vallják, hogy Szent Tamás mérsékelt 
realizmusa az egyetlen hatékony menekülés a reformátorok által dédelgetett, a tiszta 
determinizmus és a tiszta indeterminizmus közötti végzetes dialektikától. 

Mindkettőjük szerint a reformátorok nem képesek arra felhívni a „természeti embert”, 
hogy hagyjon fel útjaival, mert determinizmusuk folytán „lényegileg romlottnak” tartják, 
tehát képtelennek a megváltásra. A reformátorok embere semmilyen értelemben sem vesz 
részt sem a létezésben, sem az igazságban. Minek prédikálni halott, valójában nem létező 
embereknek? Minek mondjuk nekik, hogy üdvözülhetnek? Ahogyan a reformátorok embere is 
kívül esik Isten hatósugarán, úgy a reformátorok Istene is elérhetetlen az ember számára. 
Senki soha nem tudja, mit fog tenni Isten. 

Másrészt azért sem képesek a reformátorok felhívni a „természeti embert” a 
megtérésre, mert determinizmusuk folytán úgy gondolkodnak Istenről, mint Aki már az 
örökkévalóságtól fogva üdvözített, vagy elveszített minden embert, higgyenek, vagy tegyenek 
bármit is a történelemben. A determinizmusról alkotott tantételük következtében a 
reformátorok belevesztik Istenüket a saját teremtésébe. A saját teremtményei követelhetik az 
üdvbizonyosságot, mivel Ő Maga kötelezte Magát, hogy megadja nekik, legyen az életük 
bármennyire bűnös is. 

Azt hiszem, bárki mondhatja, hogy Gilson és Maritain véleménye szerint a 
reformátorok álláspontja nem más, mint Matthaeus de Aquasparta álláspontja azzal a 
különbséggel, hogy a reformátorok sémájában valójában nincs helye a filozófiának. 
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Álláspontjuk valóban teljességgel értelmetlen fideizmus. Azaz, O’Brien atya igazat szólt 
annak kimondásával, hogy a protestáns nézettel minden egyes hívő a saját pápája. Így az 
ortodox és a liberális, vagy modern protestantizmus közötti különbség eltűnik. S Mahoney is 
igazat szólt, mikor azt mondta, hogy a reformátorok szubjektivizmusa mélyebben szubjektív, 
mint Descartesnek és követőinek a szubjektivizmusa. 

Amennyiben tehát önök egyetértenek az egyház eme szóvivőivel, akikről beszéltem, 
akkor fel kell szólítaniuk engem a megtérésre abból a szubjektivizmusból, melyben Descartes 
és Kant követőivel együtt osztozom. Amennyiben én mondhatom, hogy az „értelmiségiekhez” 
tartozom, önök fel fognak szólítani, hogy kövessem az olyan értelmiségiek példáját, mint S 
amennyiben én mondhatom, hogy az „értelmiségiekhez” tartozom, önök fel fognak szólítani, 
hogy kövessem az olyan értelmiségiek példáját, mint John Henry Newman bíboros, Ronald 
Knox prelátus, és dr. Cornelia J. De Vogel, akik visszatértek az anyaszentegyházhoz. Egyedül 
benne, mondták jutottak nyugalomba intellektuális erőfeszítéseik és hitük. 

Nem térhetek vissza 
 
Mégis, dacára az őszinte és könyörgő hangnak, mellyel az anyaszentegyház a 

filozófiai és teológiai szóvivőin keresztül manapság hozzám szól, én nem térhetek vissza a 
kebelére. Engedjék meg, hogy amennyire röviden csak lehetséges, kifejthessem azt az 
apologia provita mea-t. 

Valóban egyetértek katolikus barátaimmal abban, hogy azt a fajta szubjektivizmust, 
mellyel a kartéziánus Cogito-ban találkozunk, azzal az állítással kell párbajra hívni, hogy az 
ember nem ismerheti önmagát annak, ami, hacsak öntudatosságának első lélegzetvételétől 
kezdődően nem a végső környezetével kapcsolatban szemléli önmagát. Az a fajta 
öntudatosság, amit Descartes tenne meg gondolkodásának alapjául, nem más, mint 
öntudatosság a vákuumban. Ugyanez az igaz Kantnak az öntudatosságról alkotott 
elképzelésére is. Kant nem téved, mikor azt vallja, hogy az öntudatosság a szabadság 
tudatossága. Ezután azonban azért, hogy megtalálja a saját szabad énjét, Kant ezt az én 
negatív viszonyba hozza a logikai kapcsolatok világával. Az ő igazi énje, vallja Kant, a 
noumenális birodalmában található meg. Erről a noumenális birodalomról, mondja, semmit 
sem mondhat. Kant nem képes olyan Istent találni, aki segítségére lehetne az embernek. 
Ahhoz, hogy segítségére lehessen az embernek, érti meg Kant, az ő Istenének az ember felett 
kell állnia. Kant Istene azonban csak akkor lehet felette, ha Kant a logikai kapcsolatok 
világával való nagyobb ellentmondásba vetíti ki őt, mint amilyenbe az ember énjét már 
kivetítette. Ha Kant semmit sem képes önmagáról mondani, akkor, ha lehet még kevesebbet 
mondhat az ő Istenéről. Mégis ez az Isten az, akiről kevesebb, mint a semmi mondható, aki 
feltételezetten megmenti az embert. A Fiú megtestesülése Kant számára tehát a teljességgel 
más Isten eljövetele a fenomenális világba annak az embernek a megmentése végett, aki 
amennyire ember, máris a noumenális világban van, tehát nincs szüksége megmentésre. Vagy, 
ha szüksége is van a megmentésre, mivelhogy a fenomenális világban van, akkor az Istennek, 
akinek meg kell őt menteni, még mélyebben bele kell merülnie a fenomenális világba, mint az 
általa megmentendő embernek. Ebben az esetben Istennek, mint a fenomenális világ felett 
állónak, meg kell mentenie a fenomenális világba merült Istent. Az összes valóság egy lefelé 
és egy felfelé vezető út abban az Istenben, akiről az ember semmit sem tud. 

A valóságban a helyzet még bonyolultabb, mint amilyennek ez a kép mutatja. A 
valóságban Kant Istenének egyszerre kell teljességgel a fenoména világán belül és a 
fenoména világa felett lennie. Ugyanez igaz Kantnak minden emberről alkotott nézetére. 
Ahhoz, hogy egyáltalán ember lehessen, az embernek egyszerre kell önmaga számára teljesen 
ismertnek és teljesen ismeretlennek, teljesen szabadnak és teljesen determináltnak, teljesen a 
noména világában levőnek és teljesen a fenoména világában levőnek lennie. 
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Következésképpen egyetlen embernek sincs szüksége semmiféle segítségre, s nem is kaphat 
más embertől az ember mivoltának felépítéséhez, még az istenembertől sem. Valójában 
minden ember istenember kettős állampolgársága révén a noména és a fenoména világában. 
Ha ez az ember, mint istenember a nagyobb, vagy jelentősebb ember mivolta felé történő 
jövőbeni előrelépésről beszél, ezt csak a képes beszéd útján teheti meg. Ő máris minden, ami 
valaha is lehet. Soha nem lehet annál rosszabb, vagy jobb, mint ami máris. Ezzel a nézettel a 
lehetségesség és a ténylegesség közötti különbség értelmetlen. 

Más szóval, a gondolkodás kanti sémája magában foglalja a történelem keresztyén 
értelemben vett jelentésének valódi elvetését. A modern teológusok, akik Barth Károlyhoz 
hasonlóan az embernek és a környezetének lényegében kanti nézetére építették a 
teológiájukat, ezzel valójában elképzelhetetlenné tették a kegyelem evangéliumnak 
prédikálását. Sokan közülünk természetesen semmi effélét nem akarnak tenni. Ám amilyen 
mértékben a kanti és a bibliai alapelvek kombinációjából áll össze a teológiájuk, az oly 
mértékben szörnyeteg. A kantianizmus és a keresztyénség között nem lehet már, mint halálos 
konfliktus. A kantianizmus pur sang szubjektivizmus. 

De miképpen segítenek nekem az én katolikus barátaim elkerülni Kantnak ezt a tiszta 
szubjektivitását? Elkerülöm-e ezt a szubjektivizmust, ha követem a tanácsukat és úgy 
beszélek az emberi tudatosságról, mint ami a kezdetektől fogva „a létezés tudatossága”? 
Konkrétabban, elkerülöm-e a szubjektivizmust, ha azt mondják nekem, hogy a létezés, 
mellyel első öntudatos lélegzetvételemkor találkozom, az Szent Tamás analogikus létezése? 
Tudom, hogy micsoda Arisztotelész analogikus létezése. Tudom, hogy ez a tiszta formának és 
a tiszta anyagnak a szintek folytonosságán, a létezés láncán végbemenő feltételezett 
kölcsönhatásán alapszik. Tudom, hogy a létezésnek, mint analogikusnak ezzel az 
elképzelésével Arisztotelész megpróbált közvetíteni Platon gondolkodásának elvont 
örökkévaló lényegei, valamint a szofista gondolkodás a végtelenségig összefüggésben nem 
álló partikularizmusa között. Tudom, hogy Arisztotelész kísérlete csődöt mondott. 
Legalacsonyabb rendű fajtái még mindig ugyanolyan természetűek voltak, mint Platon 
legmagasabb rendű lényegei. Arisztotelész számára, Platonhoz hasonlóan a tudás csak az 
egyetemességek ismeretét jelentette. Arisztotelész elképzelése nem tehetett mást, csak ide-oda 
hányódhatott a tiszta anyagból álló parttalan és feneketlen óceánban. Platonnal és 
Parmenidesszel együtt erősen ragaszkodván gondolkodás és a létezés egyenértékűségéhez, 
Arisztotelész nem volt képes, minden feltételezett empirizmusa ellenére bármiféle 
jelentőséget tulajdonítani a történelemnek és annak egyediségének. Arisztotelész mérsékelt 
realizmusa Platon szélsőségesebb realizmusához hasonlóan nem tudott megmagyarázni 
semmit sem a véletlen világában, csak ha félremagyarázta azt. 

Természetesen azt fogják mondani, hogy nem Arisztotelész mérsékelt realizmusa, 
hanem Szent Tamás, a keresztyén mérsékelt realizmusa az, ami menekülést kínál a 
szubjektivizmusból. A keresztyénség Istene, nem pedig az Önmagáról-gondolkodó-gondolat, 
ami megment minket. De miben különbözik, kérdezzük, Szent Tamás mérsékelt realizmusa 
Arisztotelészétől? Természetesen abban különbözik, hogy a keresztyénséggel hozzák 
kapcsolatba, azokkal a tanításokkal, melyeket az egyház Istentől kapott Krisztuson keresztül. 
Ezek a tanítások a világot teremtő hármas Istenre, az Isten képmására alkotott emberre; az 
istenismeret elnyomása miatt bűnössé váló emberre, valamint a Jézus Krisztusban emberré 
lett Istenre vonatkoznak, Aki a bűnösökért elhordozta Isten haragját és feltámadt a halálból az 
ő megigazulásukért, majd felment a mennybe, hogy helyet készítsen azoknak, akiket eljött 
megváltani, s Aki majd vissza fog térni az ég felhőin át, hogy megítéljen eleveneket és 
holtakat, s kiszabja rájuk örökkévaló jólétüket, vagy balsorsukat aszerint, hogy hittek, vagy 
nem hittek Benne. Itt van az embernek és környezetének a totalitárius nézete, az a nézet, mely 
a világegyetem összes tényét egybefoglalja a megváltás, vagy kárhozat egyetlen hatalmas 
drámájában. Ez a totalitárius nézet szöges ellentétben áll azzal a totalitárius nézettel, ami a 
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görög szellemiségből származik, a forma – anyag sémával, a potencialitás – cselekvés 
sémával, Arisztotelész négy okának sémájával. 

Mikor Pál a görögöknek prédikált, arra kérte őket, hogy a keresztyén rendszerrel 
helyettesítsék azt, amelyikre olyan büszkék voltak. Pál felszólította őket, hogy térjenek meg 
és így meneküljenek meg Isten haragjától, ami eljön „az embereknek minden hitetlensége és 
hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják”, Rm1:18. Felszólította őket, 
hogy higgyenek a Teremtő és Megváltó Istenben, Aki az Igéjében nyilatkozott meg Krisztus 
által. Krisztus prédikálta, a megfeszítettet, Krisztust és a feltámadását. Mindez bolondság volt 
a görögök számára. Parmenidesz azt mondta nekik, hogy az egész valóság csak az lehet, amit 
az ember fogalmi gondolkodása megmond róla. Az emberi értelem, ha nem is képes semmi 
másra, arra képes, hogy egyetemes tagadásokat fogalmazzon meg. Számára a változásnak 
nem lehetett jelentése. Hérakleitosz azt mondta, hogy mivel a változás valóságos, az egész 
valóságnak egyetlen mozgásnak kell lennie. Számára az állandóságnak nem lehetett jelentése. 
Mikor Arisztotelész megpróbálta összekombinálni a Parmenidesz álláspontjában szereplő 
„igazságot” a Hérakleitosz álláspontjában szereplő „igazsággal”, még ős sem volt képes igaz 
jelentést adni a változásnak és a történelemnek. Mikor később Plotinus összegyűjtötte az 
egész görög filozófia legjavát, csak úgy tudott gondolni az emberre, mint aki lefelé vonattatik 
a tiszta nemlétezésben, vagy véletlenben való megszűnés felé, de egyidejűleg felfelé is 
vonattatik a teljesen ismeretlen Valakiben való elnyelődés felé. Plotinus természetesen nem 
volt képes úgy gondolni az emberre, mint teremtményre és bűnösre, aki az üdvösségét az 
istenember Jézus Krisztuson keresztül nyeri el. Aeropágoszi Dénes és Scotus Erigena 
egyformán buzgón igyekeztek fenntartani Krisztusnak és a Szentírásban adott kijelentésének 
az elsőségét. Mégis azonban, mikor megpróbálták összehangolni a Szentírás tanítását a 
plotinusi sémával, az eredmény végzetesnek bizonyult a keresztyénségük számára. Rögvest 
leegyszerűsítették a teremtéssel, a bukással és a megváltással kapcsolatos tanításokat 
allegóriává. Ők ugyanazt tették azokban a korai napokban, mint napjaink teológusai tesznek, 
mikor kanti kategóriákban próbálják magyarázni a keresztyénséget. Ahogy manapság minden 
mythus, jelkép, vagy saga, úgy volt minden allegória egykoron. 

Most ha olyan emberekre gondolunk, mint Maritain és Gilson, ott látszólag a 
keresztyénség és a plotinusi filozófia kombinációjának ugyanazzal a fajta ismétlősédével van 
dolgunk, mint Dénes, vagy Scotus Erigena esetében. Vagy, mondhatjuk, ha a nézeteikről 
joggal mondható, hogy a nagy skolasztikust képviselik, akkor Szent Tamásról kell azt 
mondani, hogy egyáltalán nem vezetett ki bennünket az antropocentrikus humanizmus 
mocsarából. Nem azt mondom, hogy Szent Tamás, vagy Gilson, vagy Maritain maguk is nem 
próbálják meg Krisztust elsődlegessé tenni a gondolkodásukban. Azt mondom, hogy a 
gondolkodásukban, amint kimutattuk abból, mit leírtak, képtelenek voltak megmutatni, 
miképpen tehetjük ezt meg. 

Bemutatom ezt azzal, hogy végigkövetem Maritaint az embertől az Istenhez felfelé 
vezető útján. Jegyezzük meg, hogy azt mondom: a felfelé vezető útján kell őt követnünk. 
Amíg Maritain meg nem mutatta nekünk, hogy az ember az öntudatának kezdeteitől fogva 
úgy látja önmagát, mint teremtményt, mint bűnöst, s Krisztusnak a történelemben elvégzett 
üdvözítő munkáján keresztül üdvözültet, addig azt kell mondani, hogy a kiindulási pontja 
humanista a szó előnytelen értelmében. „Descartes álmával szemben” ő azt mondja, hogy 
„minden a létezés természetes ösztönös bepillantásától függ – a létezés cselekedete ama 
ösztönös bepillantásától, mely minden tökéletességnek a cselekedete, melyben a valóság 
összes értelmezhető szerkezete rendelkezik a maga aktualizmusával, s amelyik minden létezés 
minden cselekedetében, valamint az összes létezés kölcsönös kommunikációjában 
túlcsordul”.268 Most akkor azt mondani, hogy az ember akkor szembesül a létezéssel, mikor 

                                                
268 Maritain, Approaches to God, 1965, 18. oldal 



 157 

felnőttként önmagára gondol, s ezzel elkerüli a szubjektivizmus, egy kritikátlan eljárás. Ha az 
embernek ismernie kell önmagát, akkor neki a Szentírásnak a Szentírás Krisztusában 
kijelentett hármas Istenével való viszonyban kell ismernie önmagát. Milyen értelemben ismeri 
az ember magát énként, ha nem tudja, hogy ő a Teremtő Isten teremtménye? Csak a Szentírás 
Istene képes azonosítani Önmagát Önmaga szemszögéből, amint azt meg is tette, s az embert 
is az ő teremtése és Krisztusban való megváltása szemszögéből azonosította. Csak a Szentírás 
hármas Istene mondhatja meg az embernek, hogy micsoda, mert csak Ő tudja, hogy micsoda 
az ember. Isten létezéséről anélkül beszélni, hogy ne beszélnénk Isten természetéről is, 
értelmetlen. Nem beszélgethetünk Isten „az”-áról Isten „mi”-jétől elkülönítetten. Hegel nem 
tévedett, mikor azt mondta, hogy a létezés elképzelése önmagában ugyanolyan üres fogalom, 
mint a nemlétezés elképzelése. A létezésnek, mint analogikusnak az elképzelése nem kerüli el 
ezt a kritikát. Ez egyik alkotóelemeként magában foglalja a tiszta nemlétezés fogalmát, azaz a 
végső esetlegességet. Ennek a tiszta létezéssel kölcsönhatásban álló tiszta esetlegességnek, 
vagyis tiszta nemlétezésnek, vagy tiszta anyagnak az elképzelése volt az, amit Arisztotelész 
megpróbált megszerezni az egész valóság magyarázata végső kategóriájaként. Mikor azt 
mondta, hogy a tiszta létezés tiszta cselekvés, a puszta nemlétezés lehetségesség, s mikor 
aztán hozzátette, hogy a cselekvés megelőzi a lehetségességet, ő pusztán az abba vetett 
irracionális hitét jelentette ki, amit Kant „a gyakorlati gondolkodás elsőségének” nevez. Mert 
a görögök, s különösen az arisztotelészi álláspont Kanttal szemben vett, minden feltételezett 
objektivitása ellenére hisszük, hogy a kettő között nincs alapvető különbség. Mindkettő abból 
indul ki, hogy az embernek valamiképpen tudnia kell, hogy micsoda is ő anélkül, hogy a 
kezdetektől fogva a teremtett világ részének, konkrétabban az Isten által Krisztusban 
megváltott valakinek tekintené magát, s annak meglátása nélkül, hogy Krisztuson keresztül a 
Szentírásban egyedül Isten mondhatja meg az embernek, hogy micsoda. 

A mérsékelt realizmus nem akarja a tiszta lényeg, vagy forma világát úgy, ahogyan 
Platon akarta. Szókratésszel, mint hús-vér emberrel akar foglalkozni. De még Platon is 
mondta, hogy a Jó, a tisztán lényegi forma hajlik arra, hogy benne rejlő módon szétterjedjen. 
A lényeg, mondta, hajlik rá, hogy a létezés világában nyilvánuljon meg. Mikor azonban ezt 
teszi, ezt csak úgy teheti, hogy önmagától keveredik a tiszta nemlétezéssel, a tiszta lényegi a 
tiszta nem-lényegivel, a tiszta határozott a tiszta határozatlannal. Mikor azonban a lényeg 
világa megtestesül a létezés világában, akkor ennek a létezés világának vissza kell térnie a 
lényeg világába. S ami igaz a világ egészére, az igaz a világban lévő minden egyes emberre is. 
A lényeg világától minden egyes ember a nemlétezés világában való részvétele által különül 
el. Amíg azonban nem a Teremtő-teremtmény megkülönböztetéssel kezdjük, addig csak a 
nemlétezésben való részvétel az egyéniesítés egyetlen alapelve. Pál azt mondja, hogy Isten 
Teremtőként jelenti ki Magát az embernek. Az ember csak akkor ismeri önmagát annak, ami 
valójában, ha elismeri ezt a tényt. Teremtettségének ténye mindenhol és mindig ránehezedik. 
Ismervén Istent, mondja Pál, azaz ezt az Istent, a Teremtőjét, az ember különféle 
gondolkodási rendszereket agyal ki, melyek segítségével potenciálisan isteninek képzeli 
önmagát. A görög nézettel, de a kanti nézettel is, az ember, mint résztvevő a nemlétezésben, 
öröklötten gonosz. A gonosznak azonban nem szabad megengedni, hogy eluralkodjon. Az 
igazi lényegnek „győzedelmeskednie” kell a gonoszság felett. S így mondható, hogy az 
emberek, a lényeg világának egészével felfelé haladnak. Most tehát az embernek úgy kell 
elképzelnie a szabadságát, mint ami benne foglaltatik a lényeg világában való elnyelődésének 
irányában, mely még akkor sem hagyta el dicsőséges otthonát, mikor megtestesült a létezés 
világában. Azaz, az egész történelemnek nincs értelme sem a görög, sem a modern sémában. 

Mikor Arisztotelész kifejtette a nézeteit a felül való világ és az alul való világ 
viszonyának vonatkozásában, a lehetségesség-ténylegesség sémát használta. Ez szemmel 
láthatóan ugyanaz, mint az iménti pillanatokban felvázolt platonistább kép. Az ember 
fokozatos fölemelkedésének plotinusi nézete az anyagi világból a lelkibe, míg utóbbi fel nem 
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szívódik a tiszta szuper-intellektuális Valakiben, a görögöknek az Isten és az ember 
viszonyáról alkotott nézőpontjában jut kifejeződésének csúcsára. 

Nos, nem tűnik úgy, hogy Martian elkerülte volna ennek a lényegében plotinusi 
nézőpontnak a tekervényeit. Maritain embere a szabadságát először a nemlétezéssel való 
szomszédságában, valamint az abba való részleges belemerülésében keresi, majd egyidejűleg 
a minden tér és idő fölé emelkedésében is annak az Istennek a lényéből való részesülése 
végett, aki felette áll minden ismeretnek, amivel az ember rendelkezhet róla. A logika a 
feltételezések szerint valahol a kettő között félúton helyezkedik el. A logika elégségesnek 
mondatik a létezés megragadásához, ám a létezés, amit a logikának meg kell ragadnia a 
végtelenségig esetleges skálájának az alján és a tetején egyaránt. S egyáltalán, miért kellene 
lennie bármiféle létezési skálának? 

Miért kellene az Istent magasabb rendűnek mondani, mint az embert, ha Isten maga is 
be van burkolva a tiszta esetlegességbe, hacsak ő maga nem a tiszta esetlegesség? Konkrétan, 
hogyan lehetne bármi különbség az Isten Fia, aki az Emberfia is, nevezetesen Jézus Krisztus, 
s az összes többi ember között, ha elvileg az összes többi ember is Isten fia a létezés 
analógiájának elképzelésén keresztül? 

Végül, hogyan állíthatja Maritain, vagy Gilson, hogy objektivitást kínál nekünk a 
filozófia és a teológia megfelelő használatával, ha az ember ugyanazon szubjektív nézetével 
kezdik, mint a poszt-kantiánus gondolkodás teszi? Vajon nagyot tévedett Hans Küng, mikor 
az egyház teológiájában Krisztusnak lényegében ugyanazt a fajta elsőségét látta, mint amivel 
Barth teológiájában találkozott? 

Miképpen hívhatjuk fel a hitetlen embert a megtérésre az abba vetett hit által, hogy 
Jézus Krisztus, az Isten Fia és az Emberfia elszenvedett a Kálvária keresztjén és a halálból 
való feltámadásán át, ha mi magunk pont azzal a humanizmussal heréltük ki először oly nagy 
mértékben a gondolkodásunkat, melytől őket próbáljuk megóvni? 

Hogyan várható el, hogy kövessem a anyaszentegyházhoz visszatértek példáját, mikor 
az önök vezető teológusai és filozófusai, mondhatni, a modern poszt-kantiánus 
gondolkodáshoz csatlakoznak az értelmet csak arra használván, hogy cáfolják Isten lehetséges 
létezését, Aki minden lehetségesség forrása, mikor egy olyan Isten létezését bizonyítják, aki 
csak létezhet, s aki, miközben ezt teszi, beletemeti az értelmet a véletlen feneketlen 
óceánjába? Tudom, hogy saját álláspontomat a Szentírásban Krisztuson keresztül beszélő 
Isten abszolút tekintélyébe vetett hit által fogadtam el, Most azonban minden eddiginél 
világosabban látom, hogy hacsak nem pontosan ezt teszem, nincs alapom, amire ráállhatnék, 
mikor használom az értelmemet és nincs tárgya a hitemnek, mikor hiszek. Amíg ezt nem 
teszem, nincs se teológia, se filozófia, se tudomány, se semmiféle ismeret. Minden 
abszurdummá lesz. Látom, hogy a nekem „Descartes álmától” menekülést kínáló modern 
skolasztikus filozófia, mely az emberi ént a tudatának kezdő pillanatától fogva a létezés, mint 
analogikus iránt fogékonyként beállítván, csak a lehetségesség feneketlen óceánjába vezet 
engem vissza. Látom, hogy a modern skolasztikus teológia, összhangban a modern 
skolasztikus filozófiával egy olyan Istenhez vezet el engem, aki - mivel először nem ő szól 
hozzám, – egyáltalában sosem lesz képes hozzám szólni. Hogyan lennék képes én 
intellektuális önbecsüléssel visszatérni egy olyan filozófiához, mely most, valódi 
kapcsolatban a modern irracionalizmussal, megfeszíti az ember értelmét, valamint egy olyan 
egyházhoz, mely tévedhetetlen tekintélyt kínál nekem, de maga is átadta magát a létezés ama 
nézetének, melyben semmi olyasmi sem lehetséges, mint abszolút tekintély a történelemben? 
Szomorú ez a nap a számomra. Megértem azt a napot, mikor a modern protestantizmus 
gyakorlatilag visszatért az anyaszentegyház kebelére még akkor is, ha annak teológusai 
valójában a neo-protestantizmus teológusaival együtt masíroztak előre a modern szubjektív 
filozófiával való szövetség felé. Megváltóm nevében bárcsak megállnám a Gonosz és az én 
gonosz szívem kísértését, hogy azt higgyem, nekem nem kell megtérnem abból a vágyból, 
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hogy megmagyarázzam a Szentháromság titkát és a megtestesülés titkát. Ha felhívnám önöket 
a Szentírás Krisztusához való visszatérésre, először önmagamat szólítanám fel erre. 
Forduljunk együtt a minket megváltó Krisztushoz, hogy prédikálhassuk az Ő kegyelmének 
gazdagságát azoknak az embereknek, akik Isten nélkül és reménység nélkül vannak ebben a 
világban. 
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Bostoni perszonalizmus 

Történelmi kapcsolatok  
 
A bostoni perszonalizmus, ahogyan én értelmezem, teológia és filozófia is egyben. 

Teológiaként a metodizmus üzenetét próbálja meg új öltözékben bemutatni. Filozófiaként 
megpróbálja megadni annak a tapasztalatnak magyarázatát „amellyel a keresztyén 
gondolkodás a legtermészetesebb módon szövetkezik napjainkban”.269 

Történelmileg a metodizmus az emberi megtapasztalás jogaiért szállt síkra Kálvin 
Jánosnak és követőinek „teológiai determinizmusával” szemben. „Az ember felsőbbrendű 
értékének egész elképzelése a szabadsága feltételezésén alapszik”.270 „A teológiai 
determinizmus teljes erejével bizonygatja az erkölcsi életet mind Istenben, mind az emberben, 
de mégis elveti azt, amit rendszerint ezen élet alapvető előfeltevésének tartanak.”271 A 
teológiai determinizmus álláspontja tehát lényegében nem különbözik a naturalista 
determinizmus álláspontjától.272 

Ameddig tehát velünk van a teológiai determinizmus, a szabadságnak ezt az üzenetét 
továbbra is hallatni kell az igazság, az erkölcs és a vallás érdekében. A bostoni 
perszonalizmus ezt az üzenetet próbálja meg hirdetni. 

1. Mi a perszonalizmus? 

Modern metodizmus 
 
A metodizmus eme üzenetét azonban modern formába kell önteni, hogy megfeleljen a 

modern kori helyzetnek. Ezt az üzenetet tehát először szélesíteni és mélyíteni kell. Képesnek 
kell lennie megfelelni a modern tudománynak, a modern filozófiának és a modern teológiának 
a saját területeiken. Ennek megtételéhez a módszer nem lehet többé az odafordulás a bibliai 
exegézishez. A Szentírás használatának inkább a történelmi, mintsem a dogmatikus módszerét 
kell követnünk. Ezt cselekedvén teljesen lehetséges elismerni azt, hogy a Biblia sokat 
tartalmaz, ami szóban elősegíti a teológiai determinizmust. De sokat tartalmaz abból is, ami 
elősegíti a szabadság elképzelését. S többé semmi szükség nincs ezeknek a nézeteknek az 
összehangolására bármely egyéni szerzőnél, még kevésbé arra, hogy úgy gondoljunk a 
Bibliára, mint egészre, mely egyetlen nézőpontot tár elénk. A Bibliát a sok szerzője 
magasztos erkölcsi és lelki bepillantásaiért olvassuk. De ha úgy beszélünk róla, mint a 
tekintélyünkről a vallásban, vagy az erkölcsben, akkor ezalatt azt értjük, hogy a szerzői 
szakértők voltak a maguk területén. A mi álláspontunk tehát nem dogmatikus, és 
tekintélyelvű, hanem kritikus és tapasztalati. 

Modern tanítás 
 
A Biblia eme modern használatával teljesen természetes módon együtt jár az Istennel, 

valamint az emberrel és a világgal fennálló viszonyával kapcsolatos tanítások új nézete. 

                                                
269 Albert C. Knudson, Philosophy of Personalism, 250. oldal 
270 Albert C. Knudson, The Doctrine of Redemption, 160. oldal 
271 Ugyanott, 155. oldal 
272 Ugyanott, 146. oldal. V. ö. még Bowne, The Christian Revelation. 
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1. Először is kihangsúlyozzák Isten immanenciáját. Az immanencia eme tanítása „sok 
hagyományos probléma megoldását tartalmazza”:273 Leszámol a csupasz naturalizmussal és a 
csupasz szupernaturalizmussal – utóbbi „a baljós előjelek, a csodatettek, és a közbejövetelek 
dolga, melyek a természet törvényei között kísértenek, de nincs élő kapcsolatuk a világ 
szabályos mozgásával”.274 „Egy isteni cél, az erkölcsi fejlődés az emberiségben Isten lényegi 
jelentése a történelemben.”275 „Utána megyünk a természeteshez, ami a természetfelettiben 
gyökerezik, és a természetfelettihez, melynek módszerei természetesek, s ez ellen sem a 
tudománynak, sem a vallásnak nincsen semmi kifogása.”276 

2. Összhangban van Isten immanenciájának ezzel az elképzelésével az embernek, mint 
racionális és erkölcsi lénynek az elképzelése. Az ember így tekintett természete nem ütközik 
össze azzal az elképzeléssel, mely szerint az ember bizonyos korlátok között él. Valójában 
szükség is van bizonyos korlátozásokra, ha a szabadságnak racionális szabadságnak kell 
lennie. „A konkrét szabadság, amelyért az indeterminista küzd, és amelyet a tényleges életben 
talál meg, nem önkényes és törvénytelen típusú. Ez nem az akarat, melyet elkülönített 
képességnek tekintenek, ami szabad, hanem az egész ember. S az egészében vett ember nem 
más, mint különféle impulzusok által mozgatott racionális lény. Van jelleme, racionális 
természete, s környezete, melyek mindegyike befolyásolják a viselkedését. Ezek a tények nem 
abszolút módon határozzák meg, hogy mit fog tenni, de korlátozzák a szabadságát. Ezek 
adják mondhatni a lényének keretét és nyersanyagát, melyben és melyen át tevékenykedik. 
Ezektől elkülönítve az akaratnak nem volna tartalma, az üres volna, a szabadságnak pedig 
nem lenne jelentése. A szabad akarat mindössze csak annyira képes, hogy irányt ad valaki 
lénye natív elemeinek. S valóban ez az, ami a szabadság. Önirányítást és önmeghatározást 
feltételez, ily módon pedig egy többé-kevésbé kötött természetet is előfeltételez, melynek az 
irányításával és felügyeletével foglalkozik, s amely viszont korlátozott.”277 „… A 
viselkedésünk sokkal jobban függ a saját lényünk rejtett erőitől, és a minket körülvevő 
világtól, mint azt sokan közülünk felfogják. Ez a függés pedig oly közvetlen és szövevényes, 
hogy egyetlen véges elme sincs abban a helyzetben, hogy pontosan meghatározza a 
szabadságunk és a felelősségünk mértékét.”278 Mindez azonban nem jelent elvonást abból a 
meggyőződésből, hogy az ember „független közreműködő”, „hogy ő maga a saját lelkének 
kapitánya, a saját sorsának meghatározója”.279 „A valódi indeterminizmus nem abszolút, 
hanem viszonylagos. Nem azt vallja, hogy a szabad cselekedet ok és indíték nélkül való. Úgy 
tekint a szabad közreműködőre, mint aki önmaga a saját cselekedeteinek oka, és a saját 
természetéből vett különböző indítékok vezetik.”280 

3. Közvetlenül kapcsolódik a racionális szabadság eme elképzeléséhez a jónak és a 
gonosznak, mint korlátozó fogalmaknak az elképzelése. „Az emberi akarat gyenge, és 
ingadozó. Sokféleképpen korlátozott, s ez a korlátozás magával hozza a megváltó kegyelem 
szükségességét pont annyira valóságosan, mint az önmeghatározás erejének teljes hiánya 
tenné. Vannak ideáljaink, melyek kötelességekként nehezednek ránk, ám mégis lehetetlenség 
a számunkra azokat teljes mértékben megvalósítani. Mondhatjuk, hogy képesek vagyunk, 
mert meg kell tennünk, mindazonáltal mégsem vagyunk rá képesek. Ideáljaink folyamatosan 
hátrálnak előlünk. A fényükben kárhoztatottakként állunk, s a kárhoztatás eltávolításának 
egyetlen módja az isteni kegyelem.”281 „Meg kell hagyni, a vallásos érzelmeinkben éles a 
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különbségtétel az emberi és az isteni között. Úgy gondolunk Istenre, mint minden jó forrására, 
ezzel szemben úgy gondolunk önmagunkra, mint erkölcsileg tehetetlenekre, és minden 
érdemet nélkülözőkre. Ez a megkülönböztetés azonban csak egy érzés, és nem szabad 
metafizikai ellentétté átalakítani. Az ember Istenhez hasonlóan szabad, s mivel szabad, ezért 
keres ideálokat. Az ideál azonban meghaladja az ember megvalósítási képességét, és ezért 
tehetetlenségében Istenhez fordul segítségért.”282 

4. Összhangban áll a teremtésről, a bűnről és a kegyelemről alkotott elképzelésekkel a 
megtestesülés elképzelése is. Jézus „egyedi a világ vallásalapítói között”. „Az Ő személyisége 
része és darabja az egyház hitének. A keresztyén számára hinni Istenben annyi, mint hinni 
Krisztusban, hinni Krisztusban pedig annyi, mint hinni Istenben.”283 S mikor Krisztusra 
gondolunk, akkor azonnal a megtestesülésére is gondolunk. De a megtestesülésére gondolva 
azonnal visszagondolunk az emberben levő Isten immanenciájának tantételére is. Erre a 
tantételre gondolva úgy tűnik, hogy a kalcedoni zsinat éles különbséget tett Krisztus isteni és 
emberi természetei között. „Először is, ’a két természet egy személyben’ radikálisabb 
különbözőséget feltételezett az isteni s az emberi között, mint amennyi valójában 
összeegyeztethető mind az isteni immanencia modern tantételével, mind az isteni 
megtestesülés keresztyén tantételével. Ha Isten valóságosan immanens, vagy megtestesült az 
emberben, akkor látszólag léteznie kell valami más módnak a viszonyuk felfogásához, 
semmint a két párhuzamos, de heterogén természet elképzelésének egy személyben. Látszólag 
léteznie kell olyan rokonságnak az isteni és az emberi között, mely megengedi nekünk, hogy 
úgy gondoljunk az istenire, mint ami az emberiben és az emberin keresztül mutatkozik meg, 
az emberire pedig úgy, mint ami legfeljebb és leginkább átöleli az istenit.”284 

A hitvallás „leküzdhetetlen dualizmusának” elkerülése érdekében nekünk tehát „nem a 
Szentháromság második Személyéből, hanem Jézus saját életének tényeiből és a saját 
tapasztalatunk tényeiből kell kiindulnunk”.285 Jézus személye problémájának megközelítése a 
részünkről legyen „történelmibb, empirikusabb, antropocentrikusabb, és perszonalistább”.286 
Jézus problémájához ily módon közeledve az alábbi végkövetkeztetésre jutunk: (a) „a 
személyiségi központja, az énje emberi volt”, (b) Jézus egyedisége „az isteni akarattól való 
egyedi függőségének és az isteni Lélekkel való egyedi felruházottságának a következménye”, 
és (c) ezt az isteni mivoltot „nem azért tulajdonították Jézusnak, mert mindentudó és 
mindenható volt, hanem az Istennel fennálló egységének egyedi tudatossága, valamint az 
Isten országa megalapításának során kifejtett teremtő és megváltó közreműködése miatt”.287 

Knudson úgy beszél Krisztus eme modern nézetéről, mint a tudat-, vagy függőség-
elméletről. „Ez”, mondja „abban különbözik a két természet tantételektől, hogy szigorúbban 
teista és perszonalista. Más tantételekkel ellentétben felismeri mind Isten, mind az ember 
személyes egységének, valamint megkülönböztetett egyéniségének végső és nem 
származtatható jellegét”.288 Majd hozzáteszi: „Ennek a krisztológiai elméletnek magából a 
természetéből következik, hogy Jézus szűztől születésének, és testi feltámadásának elméletei 
nem lényegiek a számára. Jézusnak és az Istennek a viszonya, amint azt az elmélet felfogja, 
teljesen független a világba történő érkezésének módjától”.289 

„Az itt felvázolt krisztológia típusa”, folytatja Knudson, „az immanenciából és az 
ihletésből kiindulva értelmezi a megtestesülést”.290 
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5. A megváltásnak Krisztus személye eme nézetével összhangban álló üzenetét is 
természetesen modern kifejezésekkel fogalmazzák meg. Knudson beszél a váltságdíj-
elméletről, az elégtétel-elméletről és az engesztelés büntető elméletéről, s ezt mondja: „De 
eme elméletek egyike szerint sem áll Isten az emberekkel az erkölcsi perszonalizmusban 
foglalt közvetlen és szabad kapcsolatban.”291 Majd ismét: „Az érdemek és a vétkek 
elidegeníthetetlenek a személyiségtől. Ezeket nem lehet elszakítani egyvalakitől, és átruházni 
másvalakire. S az egyik személy sem büntethető igazából a másik helyett. Az erkölcsi 
helyettesítés egész elképzelése radikálisan hamis.”292 

Knudson ezeket az elméleteket az erkölcsi, vagy személyes elmélettel cserélné fel. 
„Az erkölcsi, vagy személyes elmélet abban különbözik az általunk vizsgált elméletektől, 
hogy az ember felé irányul.”293 „Feltételezi, hogy Isten az Ő lényegi természetében a szeretet, 
és nem volt Őbenne soha semmi, ami útját állta volna az ember megváltásának. Az ember 
üdvözülésének egyetlen valóságos akadálya mindig magában az emberben rejlett, s olyan 
akadály volt ez, amit csak lelki eszközökkel lehet eltávolítani. Semmiféle váltságdíj, az isteni 
harag semmiféle lecsillapítása, semmiféle elégtétel az isteni igazságosságnak, semmiféle 
helyettesítő büntetés, semmiféle büntető példa nem volt soha szükséges az ember számára 
adott megbocsátás felé vezető út megnyitásához.”294 Mindazt, ami elhangzott „a váltságdíjról, 
az elégtételről, a helyettesítő büntetésről, az engesztelésről, a helyettesítésről, a büntető 
példáról, azt jelképesen kell érteni”.295 „A legmagasztosabb elképzelése Istennek az Atya, s ez 
a viszony az emberek számára felmérhetetlen.”296 „Amit Krisztus tett az önfeláldozás 
legfelsőbb rendű cselekedetében, azt Isten tette.”297 

6. Mik annak az engesztelésnek a következményei, amit ekképpen értelmeznek, 
perszonalista fogalmakkal? Mikor a megváltás munkáját összhangban állónak magyarázzák 
„az immanentális filozófiával, valamint azzal a móddal, mely megőrzi az egyediségét”,298 
akkor a következőket kell megjegyezni: 

(a) A közbenjárás elképzelése nem előfeltételezi a metafizikai dualizmust. „Mindent 
másoktól származtatunk, s így lehetséges, hogy a megvilágosodásnak és ihletésnek egyetlen 
legfelsőbb rendű forrása legyen. Ez a forrás a hitünk szerint Krisztus, s ebben az értelemben Ő 
a Közvetítőnk. Az Ő egyedisége nem abszolút. Csak bizonyos mértékű, de ezen az alapon 
nem kevésbé valóságos, vagy jelentős.”299 Ő a kijelentésünk Közvetítője. 

(b) A kijelentésünk Közvetítőjeként Krisztus Isten örök szeretetét közvetíti az 
embereknek. Isten a legmélyebben elkötelezett lény a világegyetemben. „Ő alkotta az 
embereket, ezért tehát meg kell neki mindent tenni a megmentésükre, amire csak képes. Ha 
nem tenné, akkor nem lenne a szeretet Istene. Az emberi szabadság feltételeihez kötődő 
szeretet megköveteli az engesztelő szolgálatot. Az engesztelés alapeleme ily módon tehát be 
van ültetve Isten szívébe.”300 Krisztus tehát úgy a teremtés Közvetítője is, ahogyan a 
kijelentés Közvetítője. A munkájának kozmikus jelentősége van. Meg kell hagyni, a világ 
végét nem lehet ma úgy lefesteni, ahogyan egykoron tették. „A világ katasztrofális vége és a 
Messiás eljövetele a felhőkön egy korábbi világnézethez tartozó fogalmak.”301 „Krisztus 
eljövetele a felhőkön számunkra mindössze jelképes jelentőséggel bír.” 
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Ezzel aztán az emberek túlvilági állapotát sem tekinthetjük annak, amit a Szentírás 
világosan kijelent róla. „Egyes igeszakaszok, úgy látszik, az örök büntetést tanítják, mások 
látszólag az egyetemes helyreállítást, megint mások a megsemmisülésre mutatnak. 

A tanítások eme változatossága önmagában is annak bizonyítéka, hogy a vizsgált 
kérdés egyike azoknak, melyre a hitnek nincs pozitív válasza.”302 A kérdést a tapasztalat, a 
szabadság megtapasztalása alapján kell megválaszolnunk. Ezen az alapon mondhatjuk: 
„Istennek a gonoszok esetében nem sikerült felülkerekedni az emberi akaraton, s ennyiben 
nem is sikerült elérnie azt, ami a célja volt minden emberi lélek megteremtésével. De az, hogy 
minden egyes ilyen esetben elérje a célját, látszólag kizárttá, vagy nagyon valószínűtlenné 
teszi a szabadság ténye. Elméletileg tehát semmi ok sincs az annihilácionizmus elvetésére.”303 

A hit azonban nem törődik a gonoszok sorsával. Az igazak sorsával foglalkozik. S 
ebben a dologban nincsen semmi bizonytalansága. „Diadalmas kifejezésekkel jelenti ki az 
összes hívő megváltását a bűnből és a halálból.”304 

A filozófiai háttér 
 
Ebből a kapkodó vázlatból kiderül, hogy a bostoni perszonalizmus teológiája 

valójában elidegeníthetetlen része a bostoni perszonalizmus filozófiájának. Talán elmondható, 
hogy a perszonalizmus filozófiája képezi a teológiája alapját. A régebbi metodizmus 
tapasztalati megközelítése támogatásra lelt a modern filozófia tapasztalati megközelítésében. 
„A perszonalizmus egyértelműen összhangban van az egyház hitével, mivelhogy utóbbi 
ragaszkodik Isten személyiségéhez, és azt a nézetet vallja, hogy az isteni igazság 
legmagasztosabb kijelentését inkább Krisztus személyében, mintsem a szóbeli tanításaiban 
kell keresni. A mágikus ’személyiség’ szó annak az új bepillantásnak a következtében, amit a 
valóság természetébe és a tudás állapotába ad nekünk, összeköti a történelmi keresztyénséget 
és a perszonalista filozófiát. De miközben ez igaz, az is ugyanúgy igaz, hogy a 
perszonalizmus egy modernista mozgalom. Szoros kapcsolatban áll a modern spekulatív 
gondolkodás legutóbbi, és legjelentősebb fejleményeivel. A modernitás lelkületén keresztül 
töltődik fel, s ekképpen nem is lehet összhangban a hagyományos keresztyénség bizonyos 
összetevőivel.”305 

Annak megértése érdekében, hogy mit is ért a perszonalizmus filozófiája a tapasztalati 
megközelítés alatt, vissza kell térnünk Kanthoz. Knudson a perszonalizmus hátterét Platon 
idejétől indulva egészen a modern időkig követi végig. Azok, akik mind az emberi, mind az 
isteni lélek anyagtalansága mellett szálltak síkra (Plotinus), az ősapái között voltak. „A 
mentális élet egységéről az akaratra helyezett hangsúlyával mind Isten, mind az ember 
életében, az önmeggyőződés elképzelésének megfogalmazásával”, valamint „annak a ténynek 
a világos felismerésével, hogy az érvényes metafizikának a véges személyiség önismeretén 
kell alapulnia”, Ágoston „nevezhető bizonyos értelemben az első perszonalistának”. De Kant, 
jóllehet ő maga nem metafizikai perszonalista, „valószínűleg többet tett a perszonalizmus 
elterjesztéséért, mint bármely más gondolkodó”.306 Kant kereste azokat a feltételeket, melyek 
az emberi megtapasztalást önmaga számára értelmezhetővé teszik. A racionalisták, valamint 
az empirikusok dogmatizmusa, állította, egyaránt elvezetnek a tapasztalattól. Mind Leibniz, 
mind Locke azt követelték az emberektől, hogy lépjenek túl a tapasztalaton, ezzel pedig hogy 
fogadják el a megmagyarázhatatlant. Lehetetlenség volt magyarázni az emberi tudás tényét 
bármelyikük álláspontjával. A megtapasztalásnak önmagán belül kell keresnie a 
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magyarázhatóságának alapelveit. Bowne mondja: „Kant kora óta világossá vált azok számára, 
akik képesek voltak felbecsülni az ő munkáját, hogy mi soha nem ismerhetünk meg semmit a 
gondolkodás szféráján kívül. Ezt Kant egyszer, s mindenkorra világossá tette.”307 

Meg kell hagyni, Kant nem volt teljesen következetes. Megtartott még valamennyit a 
kritikátlan realizmusból, melynek legyőzése volt az ő fő hozzájárulása a filozófiához. „Ezen a 
módon keletkezett a folytonos ellentmondás, mely végigfut Kant egész magyarázatán. S ezt 
az ellentmondást csak akkor kerülhetjük el, és a rendszer igazságát csak akkor menthetjük 
meg, ha teljes mértékben feladjuk az extra-mentális dolgokat, s a dolgok világát megtesszük a 
mögötte álló, vagy benne rejlő gondolatok világa kifejeződésének. A gondolatok eme világa 
viszont annak a legfelsőbb rendű intelligenciának a kifejeződése, mely megalapítja és 
irányítja mind a dolgok világát, mind a véges lelke világát. Ezen a módon a dolgok végül 
függetlenné válnak a gondolkodásunktól, s összemérhetőek a gondolkodással.”308 Vagy 
megint: „Az emberi tudásunk dualizmusát a végtelen monizmusa alapítja és múlja felül, mely 
mind a véges léleknek, mind a kozmikus rendnek a forrása.” 

Ehhez egy további gondolatot kell hozzátennünk. „A világ nem pusztán csak egy 
elképzelés, hanem cselekedet is. A világ tartalma elképzelésekben van megadva, de a világ 
csak akkor válik valóságossá, ha cselekvésbe kezd. Nem csupán az isteni értelem elképzelése, 
hanem az isteni cselekvés formája is. Mindkét ténynek ki kell fejeznie a világgal kapcsolatos 
teljes meggyőződésünket.” 

Idealizmus 
 
Nagyon általános módon mindez megadja nekünk az első benyomást a perszonalizmus 

filozófiájáról. Ennek alapját a személyiségnek, mint önmaga számára veleszületetten 
értelmezhetőnek az elképzelésében találjuk. Ez lehetővé teszi a számunkra, hogy érvényre 
juttassuk a realizmus alapgondolatát anélkül, hogy áldozatul esnénk a végzetes 
gyengeségének, mellyel az én gondolkodását és tapasztalatát személytelen törvényekre, vagy 
dolgokra egyszerűsíti le. „Mikor a gondolkodás kritikaivá válik, kiderül, hogy az alapvető 
bizonyosságok a tudásban nem az anyag és a mechanikus dolgok lételméleti létezése, hanem 
inkább a személyek létezése, az az értelem közössége, és a közös megtapasztalás rendszer.” S 
a materializmus és a mechanizmus elvetésével együtt jár a szolipszizmus elvetése. A 
tapasztalatunk öröklötten együttes tapasztalat. „Egyáltalában nem élhetünk intellektuálisan a 
többi, rajtunk kívülálló személy elismerése nélkül, valamint annak feltételezése nélkül, hogy 
az intelligencia törvényei mindenki számára egyformán érvényesek és mindenki a 
tapasztalatnak ugyanazzal az általános objektuméval rendelkezik. A szolipszizmus az őrültség 
csúcsáig abszurd.” „Az érzéki világ tovasuhanó, elröppenő, szakaszos. Az ismeretelmélet 
megmutatja, hogy ennek egésze egy tagolatlan, képzelet szőtte áramlás, vagy szertefoszló 
kép, amíg a gondolkodás nem hoz bele racionális alapelveket, nem köti és magyarázza meg. 
Az érzéki világ annyiban, amennyire tagolt, vagy bármi, amiről képesek vagyunk beszélni, 
már a gondolkodás világa. Állandóságai és egyformaságai a gondolkodás termékei.”309 

Bowne mindebben akarattal vezet el minket a realizmustól, mint elégtelen filozófiától. 
A különálló részekből álló sokféleség elképzelését ellenezve mondja: „Az elme azonban 
olyan időtlen eszmékkel ragadja és köti meg a mulandó áramlást melyek maradandó jelentést 
adnak annak, aminek a mulandó mozgás a hordozója”.310 Majd hozzáteszi: „De még tovább 
kell lépnünk az idealizmus irányába, és ki kell mutatnunk, hogy a tér és az idő önmagukban 
nem az elmétől független tulajdonképpeni létezések, hanem csak a megtapasztalás formái… 
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Egyáltalán semmi sem létezhet, ami sorozatban létezik. Maga az idő sem létezhet. Mert csak a 
jelen létezhet, s a jelen egyszerűen csak az elválasztás síkja a múlt és a jövő között. Ezért 
semmi sem létezhet, ha az időnek lételméletinek kell lenni.”311 Vagy megint: „A metafizika 
megmutatja, hogy egyedül az aktív intelligencia tölti ki a létezés, az egység, az azonosság és 
az okság igazi fogalmát. Személytelen és mechanikus síkon e kategóriák mindegyike 
elenyészik, vagy ellentmondanak egymásnak”.312 De az emberi értelem önmagában még nem 
elég. „Mikor felfogjuk a világot a maga okságában, akkor leereszkedünk az aktív 
intelligenciához, mely által a világ létezik, s amelyből mindig származik. A világnak megvan 
a formája és a jelentése az isteni gondolkodásban, a valósága pedig az isteni akaratban.”313 
„Az érzéki minőségek világa létezhet függetlenül is A, vagy B felfogóképességétől, de nem 
létezhet függetlenül az összes felfogóképességtől.”314 „Így az érvek a következtetésből, az 
ismeretelméletből és a metafizikából összhangban erősítik a teizmus követelését.”315 

Nem abszolút idealizmus 
 
A teizmus azonban nem abszolút idealizmus. A véges személyiséget nem szabad 

elnyeletni az Abszolútban. Teljesen függetlenül a többi kérdéstől, a perszonalisták az olyanok 
által képviselt gondolati mozgalommal értenek egyet, mint Andrew Seth Pringle-Pattison, és 
James Ward szembe azzal a gondolati mozgalommal, melyet F. H. Bradley és Bernard 
Bosanquet képviselnek. Seth és Ward másokkal együtt attól féltek koruk erős 
hegelianizmusában, nehogy az emberi személy fókuszponttá csökkenjen le az Abszolút 
életében. Az Arisztotelész Társaság előtt tartott, a témában folytatott híres vitában arról, hogy 
az egyénnek vajon lényegi, vagy mellékes létezése van-e Seth azt a nézetet védte, amit már 
korábban kinyilatkoztatott az egyén „áthatolhatatlanságának” elképzelésében. 

A bostoni perszonalizmus általános módon ugyanúgy ügyel az álláspontjának 
elhatárolására a mindent felölelő Abszolút elképzelésétől, mint amennyire igyekszik azt 
elhatárolni a mechanizmustól és materializmustól, vagy a szolipszizmustól. Mindkét irányban 
igyekszik elkerülni a személytelenséget. Brightman fejezi ki ezt az elképzelést egy cikkben, 
melyet egy Radakrishnannak ajánlott kötethez adott hozzá. 

„A nyugati pluralista perszonalisták és a keleti monisták egyetértenek a természet 
fizikai világáról. Ez teljesen Istenben, az Ő munkájában, vagy – ahogyan a hinduk mondják – 
a játékában, lila, van. A különbözőség a személyek pluralitásának kijelentésében van. Ezt a 
pluralitás két speciális ok miatt jelentik ki. Először is következetlennek tűnik a jó és bölcs 
Istenbe belefoglalni a tévedést, a tudatlanságot, és azt az erkölcsi gonoszságot, amit az ember 
lényekben találunk. Másodszor, mivel a szociális viszonyok, de különösen a személy-személy 
közötti szeretet és együttműködés veszítik el a jelentésüket, mikor a személyes különbségeket 
tagadják, és minden személy eggyé olvad. A perszonalista nézet megtestesíti az egyéni 
személyiség iránti ama tiszteletet, amit bárki megtalálhat a kanti etikában és a demokratikus 
gyakorlatban, valamint a bhakti-ban.”316 Szükségünk van Istenre, de nem rendelkezhetünk 
„Istenből túl sokkal”.317 „Világos, hogy a gondolkodás általános menete, távol a pusztán 
emberitől és csip-csuptól a teljes és egyetemes felé, racionális szükségszerűség. De ugyanúgy 
világos az is, hogy ennek a menetnek megvannak a maga korlátai. Bármely elképzelésnek, 
ahhoz hogy egyáltalában ideál maradhasson, határozottnak kell lennie. Ha kiterjesztesz egy 
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elképzelést minden jelentésen túlra, akkor az valóban szétrobbant. Hirtelen semmivé vált, 
mint a tiszta létezés Hegel logikájának első triádjában.”318 

A probléma itt hasonlónak látszik, mint amellyel Arisztotelész is szembesült. Az 
egység, amit az időbeli világ sokféleségének magyarázataként adott, inkább specifikus, mint 
numerikus egységnek, továbbá inkább elvont alapelvnek, mintsem személyes lénynek. Vajon 
a gondolkodásnak tényleg szüksége van efféle elvont egyetemességre? Ha igen, akkor vajon a 
gondolkodás követelményei teljes ellentétben állnak annak a szívnek a követelményeivel, 
mely keresi a közösséget a személyes Istennel? S vajon nem követeli meg tőlünk a 
kiindulópontunk az emberi tapasztalatban Kant gyakorlati gondolkodásával egyetemben, hogy 
érvényre juttassuk erkölcsi és vallásos természetünket, valamint intellektuális természetünket? 

Látszólag ezt a helyzetet észben tartva fordul Brightman a The Contraction of God 
(Isten összezsugorodása) fontolóra vételéhez. Ha a naturalizmussal szemben folytatjuk Isten 
elképzelésének kiterjesztését, végül eljutunk arra a pontra, ahol ez az elképzelés már magában 
foglalja majd a jót és rosszat, az igazat és hamisat, a tudatost és a tudatalattit. „Mindazonáltal 
az erre a kiterjesztésre irányuló tendencia valós bizonyítékon,a  tudományos megfigyelés 
bizonyítékán, a vallásos megtapasztaláson és a filozófiai gondolkodáson alapszik.”319 

Szerencsére rámutathatunk a tényre, hogy a tapasztalatban a kiterjesztés törvénye 
mindenütt megköveteli a saját ellentéteként az összezsugorítás törvényét. „Nagyon helyes azt 
mondani egy fiatal hölgynek, hogy szép és kedves, majd hozzátenni, hogy bölcs és művelt, de 
ha továbbmegyünk, és azt is elmondjuk neki, hogy ügyetlen és százharminc kilós, azzal 
megsemmisítjük azt az elképzelést, amellyel kezdtük. S minden tudományos fogalomra 
vonatkozik ez az alapelv.”320 „Mikor Isten elképzelését kiterjesztették a héber nép 
védelmezőjétől az egész emberiség Atyjára, ez határozott továbblépés volt erkölcsileg és 
metafizikailag: egyrészt azért, mert nagyobb összhangba került az egyetemes emberi 
tapasztalat tényeivel, másrészt mert legalább olyan világos, de sokkal érthetőbb elképzelés 
volt annál, mint amivel a gondolatmenet elkezdődött. Manapság azonban sokan vannak, akik 
úgy vélik, hogy Istennek, mint személynek ez az elképzelése túlontúl szűk. Tágabb 
kifejezésekkel akarnak Istenről beszélni, s így Matthew Arnolddal egyetemben többé már 
nem személyes Atyaként, hanem pusztán ’nem magunktól való hatalomként, mely hozzájárul 
az igazságossághoz’. A ’hatalom’ szó egy, a személyiség elképzelésén túlra tett lépest kíván 
jelölni. Ténykérdés, hogy ez egy kiterjesztés a ködbe, egy szóbeli füstfüggöny, mely elleplezi 
a vonakodásunkat, amiért nem akarunk határozottan gondolkodni. A hatalom elvonatkoztatás, 
a személyiség pedig konkrét, tudatos megtapasztalás. A hatalom mindig valamiféle lény 
hatalma, mely gyakorolja azt, a személyiség a számunkra ismert egyedüli dolog, mely képes 
az igazságos hatalmat gyakorolni. Ezért az átmenet a személyiségtől a hatalomba kiterjesztés 
a határozott jelentéstől a határozatlan bizonytalanságba.”321 

Ettől a ponttól kiindulva vezet minket Brightman egyenesen az ő istenfogalmához, 
mint egy véges, mint magában a lényében Adott valami fogalmához. De térjünk vissza egy 
pillanatra Bownehez. Ezen a ponton nagyon szükséges figyelmen kívül hagyni a 
perszonalisták közötti különbséget a finitista teizmus eme kérdésének vonatkozásában. 
Minket főleg az érdekel, ami a közös bennük. Ez pedig a közös szembeszegülésük azzal az 
abszolút idealizmussal, mely ebben a pillanatban leköti az elméinket. Ezt a szembeszegülést 
az erkölcs és a vallás érdekében tanúsítják. De azt is fontos meglátni, hogy ezt a gondolkodás 
követelményeinek érdekében teszik. Ezt a dolgot nagyon világosan tárja elénk Bowne 
bámulatos, Theory of Thought and Knowledge (A gondolkodás és a tudás elmélete) című 
munkája. Az abszolút idealizmus a dolgok világát egy feltételezett abszolút gondolkodás 
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tartalmával azonosítja.322 Ezt az álláspontot kritizálva mondja Bowne: „Tegyük fel, hogy 
létezik egy egyetemes értelem, melynek a tartalma a valóság, s melynek tartalmát szerves 
egésszé egyesíti a racionális szükségszerűség, de az emberi tudás problémája akkor is 
érintetlen marad, amíg meg nem mutatjuk, hogy az objektív értelemnek nemcsak a dolgok 
világában kell specializálódnia, hanem az emberi gondolkodás működésében is. Tegyük fel, 
hogy ez az egyetemes gondolkodás jelent bármit, akkor mielőtt használhatnánk, meg kell 
tanulnunk, miképpen viszonyul ez az egyetemes gondolkodás a mi gondolkodásunkhoz, s 
miképpen biztosítja a személyes fogalmaink érvényességét. Bizonyos mértékben 
gondoskodnunk kell arról, hogy kivegyük a részünket ebből a gondolkodásból, ha 
segítségünkre kell lennie az elméleteink megalkotásában. Sajnos, efféle gondoskodás nem 
történt meg.”323 

Az abszolút és a véges gondolkodás viszonya problémájának megmagyarázása mellett 
felmerül a szükségessége az abszolút értelem és a véletlen tény viszonya problémája 
magyarázatának is. 

„A gondolkodás, mint az alapelvek rendszere csak a lehetségesség formális 
körvonalazása, és nem tartalmaz semmi specifikust, vagy aktuálisat. Az aktuálisat találjuk, 
nem pedig levezetjük: ez a tapasztalat ténye, nem a gondolkodás egyik folyománya.”324 Az 
örök igazságra, vagy az egyetemes kozmikus törvényekre adott semmiféle válaszreakció sem 
vezetett le semmiféle kőtömböt, vagy bármi más konkrét tényt. Ezeket úgy kell felfognunk, 
mint átlátszatlan tényeket, már ami a gondolkodást illeti, s ha van magyarázatunk, azt csak cél 
fogalmában találjuk meg. A kozmikus célok más célokat szolgálhatnak az aktuálishoz 
hasonlóan, s az aktuálishoz a terv elképzeléséhez kell folyamodnunk. A szükséges igazságok, 
az általános törvények, és a specifikus tények, melyek benne foglaltatnak egy mindenre 
kiterjedő tervben olyan elemek, melyeket a rendszerrel kapcsolatos felfogásunk megkövetel. 

Számunkra a rendszer nagyon távol áll attól, hogy a gondolkodás szükségessége 
legyen, és bővelkedik véletlen tényekben.325 

Ebben a vonatkozásban beszél Bowne „a gondolkodás biztos kétértelműségéről”. „Az 
értelem jelentheti a szükséges igazság ama rendszerét, mely benne foglaltatik az értelem 
természetében, s kiterjeszthető a szándék, a cél, az alkalmasság és a jellem felölelésére. 
Utóbbi értelemben véve a létezés lehet racionális, vagy a legmagasabb rendű értelem 
folyománya anélkül, hogy ez lenne az előző értelemben. De a folyományok az értelem 
számára az utóbbi értelemben nem a logika önmegvalósító szükségszerűségei, hanem 
magukban foglalják az előrelátást és az akaratot a megvalósításukhoz. Csak az első említett 
esetben van az állításnak jelentősége, s ebben az esetben az állítás nem fogadható el az 
azonnali spekulatív hajótörés nélkül. Mert ahogyan egy dolog logikai folyományai együtt 
léteznek magával a dologgal, amennyiben a világegyetem, mint létező, a tiszta értelem logikai 
folyománya, s annak minden tartalma örök. Akkor nem volna helye a változásnak, hanem 
minden dolog szigorúan együtt létezne. Ebben a nézetben a véges elmék is a tartalmukkal 
egyetemben szintén örökkévalóak lennének. Miután pedig a tévedés és a gonoszság is 
hozzátartozik a tartalmukhoz, ebből következően ezek is szükségszerű és örökkévaló dolgok. 
Ezért feltételeznünk kellene az értelmetlenség és a gonoszság elemét magában az értelemben, 
s ekkor a rendszer összeomlása teljessé válna.”326 

Gondosan meg kell figyelni a pontos kifogást az abszolút idealizmussal szemben. 
Bowne szerint az abszolút idealizmus nem tesz világos különbséget az isteni és az emberi 
gondolkodás között. „A hagyományos filozófusokkal szemben az idealistáknak igazuk van, 
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mikor azt vallják, hogy végül el kell jutnunk egy gondolkodóhoz, akinek a gondolatai a 
dolgok. Azaz, egy gondolkodóhoz, akinek a tárgyai a saját megvalósított gondolatai.” Ha 
ezzel a gondolkodóval szemben kell kijelentenünk egy független és kozmikus étezést, mint a 
gondolkodásának tárgyát, akkor reménytelen metafizikai dualizmusba kell zuhannunk.327 
Másrészről az abszolút idealisták tévednek abban, hogy nem veszik észre a véges 
gondolkodás és dolog közötti szükségszerű dualizmust a végső monizmus érdekében. „A 
gondolkodásunk viszonya egy kozmikus lénnyel magában foglal tehát egy dualizmust, és egy 
párhuzamosságot. Egy dualizmust, mert a gondolkodásunk, noha képes fogalmakon keresztül 
megragadni a tárgyakat, de nem képes azok koncepcióit valóságosként látni, csak mint 
érvényeseket a valóság számára. Hasonlóképpen egy párhuzamosságot is magában foglal, 
mert ellenkező esetben nem ragadná meg a valóságot.”328 A véges dualizmusát „a végtelen 
monizmusa alapítja és múlja felül”.329 A végest és a végtelent soha nem szabad azonosítani. 
„A kölcsönös másságuk szükséges, amennyiben el akarjuk kerülni minden gondolat és élet 
megsemmisülését.”330 

Ezzel megmutattuk a bostoni perszonalizmus néhány fő pontját, először ami a 
teológiáját, utána, ami a filozófiáját illeti. Valamelyest fény derült a kiindulópontjára, a 
módszerére és a végkövetkeztetéseire. Ami a filozófiáját illeti, mindeddig Bowne-nal 
törődtünk. Knudson mondja: „Borden P. Bowne az, akinek a rendszeres módszertani 
perszonalizmusnak nevezhető dolgot köszönhetjük. Ő volt az első, aki vette a valóságnak a 
kanti ismeretelméleten alapuló perszonalista elképzelését, átfogó módon továbbfejlesztette a 
következményeit, s egy teljes metafizikai rendszer központjává és alkotó alapelvévé tette azt. 
Ezt az alapelvet abban a kifejezésben fogalmazta meg, mely szerint a gondolati kategóriák 
nem magyarázzák az értelmet, hanem az értelem magyarázza azokat.” Emiatt mondta Bowne 
önmagáról, hogy ő „perszonalista, első a klánban bármely mindenre kiterjedő értelemben”.331 

Knudson úgy is beszél Bowne perszonalizmusáról, mint tipikus perszonalizmusról. 
„Amit én tipikus perszonalizmusnak nevezek, az se nem pluralista, se nem abszolutista, 
hanem inkább mindkettő. Felismeri az állandó igazságot mind a pluralizmusban, mind az 
abszolutizmusban, s így próbálja meg a mérleg serpenyőit egyensúlyban tartani közöttük. Ám 
a perszonalizmus legmegkülönböztetettebb formáját mindaddig nem érik el, amíg a 
perszonalizmus nem válik mind filozófiai módszerré, mind a végkövetkeztetések halmazává. 
Ezt adta nekünk Bowne: egy rendszeres, módszertani perszonalizmust, melyben a metafizika 
egész alapelve egyetlen központi és mindent megvilágító alapelv, a személyiség önállósága 
köré szerveződik. 

E tények fényében meghatározhatjuk a perszonalizmust úgy, mint az idealizmus ama 
formáját, amely egyforma elismerésben részesíti a megtapasztalásnak mind a pluralista, mind 
a monista összetevőit, s mely a személyiség tudatos egységében, azonosságában és szabad 
tevékenységében találja meg a kulcsot a valóság természetéhez és a filozófia végső 
problémáinak a megoldásához.”332 

2. A perszonalisták problémái 
 
A perszonalizmus fentiekben adott meghatározása nagymértékben kísérleti. Kísérleti 

pedig a szükségszerű tömörsége folytán. S kísérleti, mivel olyasvalaki fogalmazta meg, aki 
nem benne nőtt fel, ezért híjával van azoknak az ismereteknek, melyek egyedül képesek nagy 
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hitelességet kölcsönözni. A beszélő tehát örömest üdvözli a helyesbítéseket azok részéről, aki 
számára a perszonalizmus önmaguk részét képezi. 

E helyesbítések előnye nélkül most rám hárul a feladat, hogy közöljek veletek néhány 
benyomást, amit a rendszerrel, mint egésszel kapcsolatosan érzek. Aztán, ezeknek a 
benyomásoknak az alapján felteszek majd néhány kérdést is. Ezek a kérdések majd 
rámutatnak arra, amik nekem a perszonalizmus megoldatlan és megoldhatatlan problémáinak 
tűnnek. De mindezt én John Wesley korábban említett szellemében igyekszem tenni. 

A perszonalizmus nem eklekticizmus 
 
Knudson azt mondja, hogy a perszonalizmus egyes modern kritikusai azzal vádolják, 

hogy eklektikus. Azt mondja R. B. Perry és mások, hogy az instabil egyensúlyi helyzet 
közbenső álláspontját foglalja el az abszolút idealizmus és a pragmatikus pluralizmus 
között.333 Válaszában Knudson örömmel elismeri, hogy a perszonalizmus nem kizárólagos 
nézőpont. Örömest elfogadja az igazság elemeit más rendszerekben. Ez azonban 
semmiképpen sem serkentő és építő alapelv: egyszerűen csak véletlen a rendszer mellett, az 
átfogó, és nem az összetett jellegének a bizonyítéka. A perszonalizmus megkülönböztetetten 
nem eklektikus, vagy kompromisszum-filozófia. Ez egyetlen nagy, alkotó bepillantásból 
megszületett filozófia – a bepillantásból a személyiség egyedi ismeretelméleti és metafizikai 
jelentőségébe.334 

Hisszük, hogy Knudson eme állításában nincs hamis büszkeség. A perszonalizmus 
nincs összeütközésben az alapelvével, ha az idealizmussal együtt szembeszegül a 
realizmussal, vagy ha a realizmussal együtt szembeszegül az abszolút idealizmussal, mert „az 
egyetlen nagy, alkotó bepillantása” az, hogy a személyiségben megtalálható a gondolkodás és 
a létezés közvetlen és megérthető egysége. Knudson mondja: „A valósággal kapcsolatos 
alapvető probléma az, hogy miképpen képes kombinálni az egységet a különbözőséggel, 
valamint az azonosságot a változással. A válasz az, hogy ez a kombináció tulajdonképpen a 
személyiségben megy végbe.”335 „Nem tudjuk, miképpen alkottattak az ének, és miképpen 
sikerült felülkerekedniük az egység és az azonosság, valamint a sokféleség és a változás 
közötti ellentéten. Az értelem nem vet fényt erre a folyamatra. Ez azonban semmiképpen sem 
érvényteleníti a tényt. A tény a tapasztalatban adott, és nem számít mennyire titokzatos is, 
mégiscsak a döntő bizonyítéka annak, hogy a valóságban az egység és a sokféleség 
problémája meg van oldva. A mi saját egyéni tapasztalatunk, és csakis az adja meg a 
megoldást. Nincs tehát ’önkényes menedék’, melyhez folyamodhatunk, mikor megtesszük a 
személyiséget a végső és tovább már nem kisebbíthető adatnak.”336 

Ezen a módon kombinálják a szabadság úgynevezett formális és anyagi összetevőit. A 
személyiség által megkövetelt és megtapasztalt szabadság nem pusztán az ellentétes választás 
formális hatalma. A szabadság, mint az ellentétes választás formális hatalma, mondják 
nekünk, kiegészítésképpen megköveteli hozzá tartozó anyagot is. Ebben az értelemben a 
szabadság adott anyag. S a formális és az anyagi szabadság alkotják együtt a racionális 
szabadságot. 

A személyiségnek, mint a racionális szabadság tényleges megtapasztalásának ezen az 
alapján épül fel a következetesség perszonalista módszere. S ez a módszer teljesen 
összhangban áll a kiindulóponttal. Knudsonnak Edgar Brightman eme módszeréről adott 
teljes kijelentése helyett az Introduction to Philosophy (Bevezetés a filozófiába, 1951) című 
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művéből, szerepelhet itt a saját összefoglalója a másik, Nature and Values (Természet és 
értékek) című munkájából: 

 
A legjobb módja a helyzet tisztázásának itt megalkotni az értelem mindenre kiterjedő meghatározását, 

ami elkülönül az értelem alkalmazásától az egyik, vagy másik területre. Javasoljuk, hogy tekintsük az értelmet a 
teljes mértékben koherens gondolkodás és élet ideáljának, melyet soha nem lehet teljes mértékben megvalósítani, 
és soha nem pusztán statikus, de mindig ellentmondást nem tűrő az állításait illetően. Ez az elme legfelsőbb 
bírósága. A következő normákat tartalmazza: 

Légy következetes (szüntess meg minden ellentmondást). 
Légy rendszeres (deríts fel minden lényeges kapcsolatot). 
Légy mindenre kiterjedő (mérlegeld az összes rendelkezésre álló tapasztalatot). 
Légy analitikus (vizsgálj meg minden elemet, melyből minden egyes komplexum áll). 
Légy szinoptikus (Viszonyíts minden egész elemeit az egész tulajdonságaihoz). 
Légy aktív (használj kísérleti módszert). 
Légy nyitott az alternatívák iránt (végy fontolóra minden lehetséges feltevést), 
Légy kritikus (tedd próbára, és igazold, vagy cáfold a feltevéseket). 
Légy döntő (kötelezd el magad a legjobb rendelkezésre álló feltevés mellett). 
 
Ez a módszer összhangban áll a személyiség fent tárgyalt elképzelésével annyiban, 

hogy szándékos egyensúlyt képez a logika és a tény között. Megenged egy rendszert, de nem 
elvont, formális rendszert. Megengedi a tényt, de nem önmagában létező tényt. Fenntartja a 
véges áthatolhatatlanságát „az Egészre törekvéssel” szemben, mely elnyelné a végest az 
abszolútban.337 Fenntartja az elme, s különösen Isten elméjének a kreativitását is a természet 
személytelen nézeteivel szemben. 

Még továbblépve, és kiegészítésképpen az eddig elhangzottakhoz el kell mondani, 
hogy amint a személyiség alapelve és a következetesség módszere összhangban állnak 
egymással, úgy az embernek, a természetnek és Istennek a perszonalizmus által adott 
egyetemes értelmezései is összhangban állnak mindkettővel.338 

„A harcos perszonalizmus”, hogy Knudson kifejezését használjuk, ellenzi a 
materializmust, a mechanizmust, az atomizmust, és az ember, a természet és Isten minden 
efféle szub-perszonalista nézetét.339 A perszonalizmus fenntartja „a lelki élet”340 elsőségét. 
Warddal együtt azt vallja, hogy a mi világunk „a végek birodalma”. A perszonalizmus küzd 
az erkölcsi értékek pusztán leíró egyetemességekre történő lecsökkentése ellen.341 A 
perszonalizmus ragaszkodik mind a vallás, mind az erkölcs jogos követeléseihez a tudomány 
követeléseivel szemben.342 Ahhoz ugyanis, hogy a természet megérthető legyen – távol attól, 
hogy független volna Istentől, vagy Tőle függetlenül önmagát magyarázhatná – úgy kell 
gondolkodni róla, mint „az isteni tudat szervezetéről, azaz szó szerint az isteni személyiség 
szerves részéről”.343 A természet benne foglaltatik Istenben, és nem Isten foglaltatik benne a 
természetben. „A természet ezzel az immanentista feltevéssel benne van Istenben.”344 
„Minden, ami van, egy tudatos elme, vagy egy tudatos elme valamely fázisa, vagy 
összetevője. Vallásosan szólva a világegyetem Istenből és a családjából áll. A természet az 
isteni tapasztalat.”345 

A bámulatos belső következetesség benyomásához tehát hozzá kell tennünk a mély 
megbecsülés kifejezését az élet „magasabbrendű” értékeinek megtartására irányuló őszinte 
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vágyakozás iránt. Maguk a perszonalisták gyorsan elismerik, hogy akik nem perszonalisták, 
attól még lehetnek jó emberek. Kétségtelen, hogy sok szolipszista, naturalista és materialista 
voltak „jó emberek”, és ma is azok. De hosszú távon a civilizáció biztosabb kezekben lenne, 
ha a vezetői perszonalisták lennének ahelyett, hogy szub-perszonalisták volnának. ugyanez 
kétségtelenül elmondható a perszonalizmusról az abszolút idealizmussal szemben. Jóllehet a 
perszonalistákkal együtt nem szabad visszatartanunk Hegeltől azt a dicséretet, ami azért illeti 
meg, mert azt vallotta, hogy a valóságos a racionális, a követői mégis túl gyakran átgázoltak 
az embernek, mint az Isten képmására alkotott teremtménynek a jogain. 

S nemcsak az erkölcsi és a vallási szimpátiánk fordít minket természetes módon a 
perszonalizmushoz a naturalista, vagy idealista imperszonalizmus ellenében. Igaznak tűnik 
hozzátenni, hogy a tagadó állításaival ezek ellenében, melyek a legkiemelkedőbb ellenfelei a 
modern színen, nála van az igazság. Vagy csak formálisan ez a helyzet? 

A magyarázat nélküli dolgok megmagyarázhatatlanok. A nyers tények néma tények. A 
„teljesen egyszerű dolog” mindörökre elveszett lesz. Ha minden áramlás, akkor minden 
áramlás. Az elme elsősége nélkül minden jelentés megszűnik az ember számára létezni. „Még 
az értelem legegyszerűbb döntésében is nem az érzékek kölcsönhatását látjuk, hanem ráhatást 
az érzékekre, a gondolkodás által megvalósított egyedi szintézist.”346 Mennyire igaz ez! 

A perszonalizmus nemcsak azért kell dicsérni, mert rámutat arra, hogy a tiszta 
esetlegesség elképzelésében végső irracionalizmus rejlik. Azért is dicsérni kell, mert vallja 
hogy a személytelen gondolkodás nem hatékony alapelv, mellyel legyőzhető az esetlegesség 
és az irracionalizmus. Nem a gondolkodás törvényeinek kell uralkodni a személyiségen, 
hanem a személyiségnek a gondolkodás törvényein. Ennek megfelelően az elvont logika nem 
alkothat törvényeket a valóság számára. Igaz, hogy nem szabad abban hinnünk, ami 
ellentmondásos. Az viszont nem igaz, hogy az ellent nem mondás törvényével az ember 
számára lehetségessé válik annak megállapítása, hogy mi lehetséges, és mi nem az a 
természetben. A szigorúság és az erőteljesség módszere minden dolgot gondolatokra, és 
minden gondolatot dolgokra egyszerűsítene le. Vagy inkább minden dolgot egyetlen dologra, 
majd azt az egyetlen dolgot egyetlen gondolatra, s azt az egyetlen gondolatot a semmire 
egyszerűsítené le. Mennyire igaz! 

Így minden tendenciát, mely a hérakleitoszi áramlás, vagy a parmenideszi egy(etlen) 
valamely formájához vezet, a perszonalizmus joggal kerül ki. S mindkét szélsőség, az elvont 
részleges és az ugyanolyan elvont egyetemes szélsőségességét kikerülve a perszonalizmus 
nagyot segített az intelligens beszéd látszólagos lehetőségei számának csökkentésében. Joggal 
nem vonakodik beszélni az elvont időbeli sokféleség elképzelésében, valamint az elvont 
időtlen egység elképzelésében rejlő abszurditásokról. A perszonalizmus nem azt mondja, 
hogy az emberek emberekként „abszurdak”, de fenntartja, hogy egyes elméletek igenis 
abszurdak. 

S ezzel együtt jár a tudatlanság mindig bátorító buzdítása. A perszonalizmus 
folytonosan elismeri, hogy omnia abeunt in mysterium. Nemcsak elismeri, hogy minden 
dolog vége titokzatos, de azt is elismeri és vallja, hogy minden dolog kezdete is titokzatos. 

Miért beszélünk hát akkor a perszonalisták problémáiról? A személyiség fő fogalma 
maga is elismerten tele van titokzatossággal és a titokzatosság körül is veszi azt. Ellentétes 
választásának formális ereje üres lenne anyagi tartalom nélkül, mely tartalmat a környezetével 
fenntartott kapcsolatból meríti. Elhangzott az állítás, miszerint a személyes kapcsolat 
legközvetlenebb összetevőiben egy megérthető kapcsolat rejlik a gondolkodás világ és a 
létezés világa között. De hogy ez miképpen lehetséges, az – Knudson megmondta nekünk – 
titok. Brightman is valami hasonlót jelent ki. Ő elutasítja, hogy a gondolatnak és a dolognak a 
személyes öntudatban található azonossága az ismeretelméleti monizmushoz vezetett volna. 
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Ebben az esetben az egyéniség és a személyiség egyedisége elvesztek volna. „Teljesen 
lehetséges a költővel együtt mondani: ’Mindent tudok önmagamon kívül’. Jóllehet az 
önmegtapasztalás mindenütt jelen való és elkerülhetetlen, az önismeret ritka és nehezen 
elérhető eredmény.”347 

Emellett a titokzatosságról nemcsak azt mondják, hogy a személyiségben lakozik az 
értelemmel és az egyediséggel kapcsolatos szükségleteinek megfelelően, de azt is mondják, 
hogy ez a titokzatosság növekszik, mivel az anyag, amelyen a személyiség munkálkodik 
önmaga fejlesztésének érdekében, kívülről származik. Noha a személyiség természetének az 
öntudatosságnak kell lenni, az anyagnak, mellyel az öntudatosság növekedését kell elérni, 
kívülről származik. S ez az anyag vajon személytelen? Kitágítsuk úgy a személyiség 
elképzelését, hogy abba belefoglaljuk az ember állati őseit? Vajon a pán-pszichizmus 
megoldja a problémánkat? A perszonalisták őszintén elismerik, hogy nem. S teljesen helyesen 
teszik ezt. Ez a szigorúság és az erőteljesség módszeréhez folyamodást jelentené. S ez a 
személyiséget puszta alapelvre egyszerűsítené le az egység érdekében. Az egység pedig 
elvont lenne: a tapasztalatot maga mögött hagyná. 

A titok legfőképpen, mondják, az ember elméje és az Isten elméje között rejlik. 
Bowne mondja: „Kant és a későbbi kritika munkájának következményeképpen a filozófiának 
kormányoznia kellett a kritika által lehetetlenné tett naiv dogmatizmus, valamint az abszolút 
viszonylagosság között, melyről a kritika megmutatta, hogy önmegsemmisítő.”348 Mi nem 
állítjuk, hogy rendelkezünk olyan tudással, amit a pre-kantiánus dogmatizmus keresett. Épp 
ellenkezőleg, nem szabad tagadnunk az összes metafizikai lehetségességét. A „racionális 
hívő” racionális valószínűséget keres Isten létezésének vonatkozásában. S a racionális 
valószínűségben benne rejlik a titokzatosság eleme. Bowne mondja: „Röviden, miközben a 
teizmust a semmi mutatja be, benne foglaltatik mindenben. Nem bizonyítható anélkül, hogy 
bizonyítottnak tekintenénk a kérdést, vagy nem tagadható anélkül, hogy az abszurditásnál 
kötnénk ki.”349 

S ha Isten létezésének elképzelése elismerten titokzatosságot foglal magában, akkor ez 
igaz az Ő természetére is,. Istennek különböznie kell az embertől. Nagyobbnak kell lennie az 
embernél. A személyiség elképzelése az egyetlen, melyben az egység és a sokféleség 
összhangba kerülnek. De az emberi személyiség nem teszi ezt meg. Alapvető fontosságú 
ennek a ténynek a kihangsúlyozása az „ismeretelméleti monizmussal” szemben, ami része az 
abszolút idealizmusnak. Az ismeretelméleti monizmus elvezet az azonosság-filozófia 
valamely formájához. Elvezet az összes véges én azonosításához az abszolút énnel, és erről az 
abszolút énről kiderül, hogy elvont alapelv. 

Csakis az ismeretelméleti dualizmus az, ami fenntartja a magyarázat fejlődéséhez 
szükséges szabadságot. „A monizmus látszólagos koherenciáját bizonyos tények tagadásával, 
vagy minimalizálásával érik el. A szó szerint vett pán-objektivizmus tagadja az alany 
igazságát, az ismeretelméleti idealizmus pedig végső soron tagadja a tárgyat (Hegel épp 
ellenkezőleg mindazonáltal). A dualizmus megőrzi mind az alanyt, mind a tárgyat.”350 Az 
ismeretelméleti dualizmus megőrzi az emberi tapasztalat adott mivoltát az Abszolút minden 
elnyelő tendenciájával szemben. 

De mennyire másnak kell lennie Istennek? Istenről beszélve mondja Bowne: „Egy, a 
miénktől olyannyira különböző gondolati élet elkerüli még a leghomályosabb észlelésünket is. 
Nem változó, de mégis monotónia-mentes teljessége, az abszolút értelem, mely meghatározza 
az isteni gondolkodás örök tartalmát, az időtlen és abszolút önuralom – mennyire titokzatos 
mindez, mennyire áthatolhatatlan még a legmélyenszántóbb elmélkedésünk számára is! 
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Látjuk, hogy meg kell tennünk ezeket a kijelentéseket, de azt is láthatjuk, hogy bizonyos 
értelemben ezeknek mindig mögöttünk kell lenniük.”351 

Mégis Isten, az isteni személy az, Akiben minden problémánkat végül meg kell oldani. 
Az isteni személyből kiindulva nyeri el először a megfelelő kifejeződését a személyiség 
elképzelése. Az emberi személyiség nagy fokban függ valamitől, aminek a forrása nem 
önmagán belül található. „A külvilág fontos tényezője mentális életünknek. Sokkal jobban 
irányít minket, mint mi tesszük azt vele. De ez inkább korlátozása, semmint forrása a 
személyiségünknek. A személyiségünk inkább növekedne, semmint fogyatkozna, ha 
önmeghatározók lennénk ebben a vonatkozásban. Azután a belső életünkben is találunk 
hasonló korlátozásokat. Nem mindig vagyunk képesek felügyelni az elképzeléseinket. Ezek 
gyakran tűnnek inkább eseményeknek, semmint a mi cselekedeteinknek. A múlt szertefoszlik 
az emlékezetben, s gyakorta a jelenben is inkább passzívak, mintsem aktívak vagyunk. Sokkal 
inkább lennénk személyek, ha minden állapotunkban abszolút önmeghatározók lennénk. De 
láttuk, hogy minden véges dolog létezésének alapja nem önmagában, hanem a Végtelenben 
van, s a saját természetüket és a kölcsönös kapcsolataiknak és az egészében vett tervnek 
köszönhetik.”352 „Ebben a tiszta önmeghatározásban és tökéletes önuralomban találjuk csak 
meg a teljes személyiség feltételeit, s a mi véges személyiségünk soha nem lehet több, mint 
ennek a leghalványabb és leggyengébb képmása.”353 

Még továbblépve, miután a véges személyiség nagy fokban függ tartalmilag olyan 
külső elemektől, melyek korlátozzák az önkifejezését, ezek az elemek a maguk teljes 
valóságát csakis Istenben benne rejlőként találják meg. Brightman mondja: „A személyiség 
kellőképpen összetett ahhoz, hogy tartalmazza a természetben megmutatkozó, szerteágazó 
minőségeket és erőket, de egyben oszthatatlanul összetett egység.”354 Vagy ismét: „A 
természet ezzel az immanentista feltevéssel Istenben van. A természet egésze Isten 
tapasztalata.”355 

Így vezet az ismeretelméleti dualizmus, a természet különbözősége, valamint a 
gondolkodás különbözősége – amit fenn kell tartani az idealizmussal szemben – az 
ismeretelméleti monizmushoz Isten számára. „A véges dualizmusának a végtelen 
monizmusában kell alapulnia és túlnőnie a szokásos korlátain.”356 „Ezért arra a kérdésre, hogy 
mi a tárgya a Végtelen tudatnak, a válasz az, hogy maga a Végtelen, az Ő gondolatai, 
állapotai, stb. Arra a kérdésre, hogy mikor kezdődött ez a tudat, a válasz az, hogy semmikor. 
Arra a kérdésre pedig, hogy mire támaszkodik ez a tudat, a válasz az, hogy a Végtelen saját 
erejének ismeretére.”357 „Ezen a módon kerüljük el a gondolkodásnak a létezéssel történő 
lehetetlen, vagy értelmetlen azonosítását. ugyanakkor elérjük a valódi monizmust, amely 
gondoskodik a véges dualizmusról, miközben fölülmúlja azt. S így gondoskodunk a 
szabadság, vagy esetlegesség ama eleméről is, mely szükséges mind a spekulatív, mind az 
erkölcsi összeomlás megakadályozásához. Végül valamelyest gondoskodunk az emberi tudás 
problémájának megoldásáról is. Maga a világ, bár több mint, egyetlen gondolat, lényegében 
egy gondolat kifejeződése, s ezért nyitott az intelligencia számára. Ha feltételezzük, hogy a 
világ gondolatot fejez ki, s a mi gondolkodásunkban van valami egyetemes, akkor a 
párhuzamosság a mi gondolkodásunk és a rendszer között megmutatkozik, és nincsen többé 
semmiféle spekulatív ok arra, hogy a véges elmék miért ne ragadhatnának meg kozmikus 
tényeket. A dolgok, mint a kreatív gondolkodás termékei, összemérhetők az intelligenciánkkal 
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és lényegüket tekintve megismerhetők.”358 „Az emberi alany dualizmusa és a kozmikus tárgy 
végül túllépnek a szokásos korlátokon és az abszolút alany egységében lelik meg a 
magyarázatukat.”359 

Látjuk tehát, hogy a perszonalisták őszintén elismerik a nyomorúságot. Még abban az 
Istenben is van nyomorúság, Akiből kiindulva a filozófia összes szub-perszonális és szuper-
perszonális formáit el kell vetni. Bowne mondja: „Végül megvizsgálhatjuk annak az abszolút 
értelemnek a szerkezetét, amely magában foglalja a véges rendszer lehetségességét. Minden 
akarás mögött kénytelenek vagyunk egy racionális természetet feltételezni, melytől maga a 
lehetségesség is függ. Itt a vezérfonal elkerül minket. A tisztán logikai értelem fatalizmusának 
elkerülése végett a szabadsághoz kell folyamodnunk, a véletlen és az önkényesség 
mélységének elkerülése végett pedig egyesítenünk kell az értelem állandóságát az akarat 
szabadságával a cél fogalmában, melyet magát is megszilárdít és meghatároz a jó fogalma. De 
csak csekély bepillantással rendelkezünk e cél természetébe és következményeibe, vagy a 
legfőbb jóval fennálló kapcsolatába. A sötétség nagy, s körültekintően kell járnunk a 
legnagyobb óvatossággal, ellenőrizvén az eredményeinket – nem annyira a pozitív érthetőség 
lehetségességével, mint inkább azzal a tagadó ihlettel, hogy bármely más nézet végzetes.”360 

Az „irracionalisták” ezen a ponton kísértést érezhetnek kijelenteni, hogy mindez csak 
azt bizonyítja, hogy „az értelme nem hatékony”.361 Erre az a válasz, hogy mindössze „a 
racionális bizonyosság” az, amit bármely emberfia bármely eszközzel elérhet az élet végső 
dolgainak vonatkozásában.362 Vagy ismét: „Kierkegaard azt vallotta, hogy az értelem 
folytonosan igyekszik megismerni a létezést, de hogy ezt megtehesse, öngyilkosságot kell 
elkövetnie. Emiatt, vallja, csakis fogalmakat ismer, de soha nem fog fel létező 
részlegességeket.”363 A válasz erre az, hogy „minden gondolkodás, Kierkegaardét is beleértve 
azon a feltevésen alapszik, hogy egyes fogalmak igenis létező valóságokat ábrázolnak. Itt 
egyszerűen azt kell kijelenteni, hogy a létezéssel kapcsolatos tudás minden cselekedete 
egyben a hit cselekedete is. Mindig is lehetséges azt állítani, hogy az elképzeléseim más 
személyekről, a dolgokról, vagy akár önmagamról csak alaptalan álmok, de hit által tudom, 
hogy ez nem így van.”364 

A keresztyénnek racionális hívőnek kell lennie. A vallásban, mint mindenütt, el kell 
kerülnie a bizonyosság érzelmi állításait, és a racionális vizsgálódás módszerét kell követnie. 

Egy összekötő filozófia 
 
Visszatekintve az eddig bejárt útra emlékeztetőül megemlítjük, hogy a perszonalizmus 

modern filozófia igyekszik lenni. Min „a hit, mely vizsgálódik”, s mint a hiten alapuló 
vizsgálódás megpróbálja „a szélsőségek találkozását” kínálni. Megpróbál összekötő filozófia 
lenni. A kérdés, amit most fel akarunk tenni az, hogy vajon meddig terjed ez az összekötés? 
Magában foglalja a kálvinizmus álláspontját is? A válasz látszólag az, hogy igen, amennyiben 
ez a kálvinizmus a modern kálvinizmus. Dr. Georgia Harkness jól alátámasztja ezt az érvelést 
a legújabb munkájában.365 Az ő érvelése teljesen megalapozott. Ő a perszonalizmus alapelve 
és módszere mellett kötelezi el magát. Ez a módszer lépésről lépésre vezeti el őt a 
ökumenikus egyház elképzeléséhez. Ebben az ökumenikus egyházban a liberálisok, neo-
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ortodoxok és a konzervatívok együtt tisztelik az Istent, és valamennyien az élő Krisztust 
imádják. Mindegyikük újraértelmezi a hagyományos hitvallását oly módon, hogy az senkit se 
zárjon ki. Valamennyien megtanulták az újraértelmező módszerüket, mely elvezeti őket ahhoz 
az egységhez, mely átível minden különbséget a következetesség módszerében.366 

Csak a fundamentalisták fogják magukat valószínűleg kizárni ebből az ökumenikus 
egyházból. Ők még midig hisznek a kijelentésben, mint gondolatközlésben. Ők nem tanulták 
meg „a Biblia történelmi megközelítését”367 használni. Még mindig ellenzik a biológiai 
evolúciót.368 Minden szó szerint vesznek.369 „A fundamentalizmus racionalistába fordult 
konzervativizmus.”370 „A fundamentalista elme a természeténél fogva szakadár – ezért láttuk 
különbözőnek a konzervatívtól – s a szakadársága folytán kevés közösségünk lehet vele.”371 

Dr. Harkness szerint tehát az összekötő filozófia a személyiség elképzelésében levő 
kiindulópontjával, mint fő kulccsal az állítás problémájának megoldásához, valamint a 
következetesség, vagy rendszeres következetesség kiegyenlített módszerével támogatja „a 
középút hangját” a modern teológiai színtéren. 

Kevés kétség férhet ahhoz, hogy ennek a „középút hangjának” a kálvinista magyarázói 
egyet fognak érteni dr. Harknesszel. A legnagyobb hasadék a modern teológiai 
gondolkodásban aligha mondható, hogy az arminianizmus és a kálvinizmus között áll fenn. A 
metodizmus modern üzenete és a kálvinizmus modern üzenete eggyé váltak, a modern 
perszonalista dimenzionalizmus üzenetévé, a történelmi arminianizmussal és kálvinizmussal 
szemben.372 

Ugyanakkor nehéznek tűnhet a modern perszonalista teológia számára megtalálni az 
egység alapvető kötelékét olyan emberek között, mint John Wesley, Watson és a Pápa. Meg 
kell hagyni, a hagyományos metodizmus kihangsúlyozta a kálvinizmussal szemben a 
„kísérleti megközelítést” és az akarat szabadságát. S ezen a módon kétségtelenül rejlett benne 
bizonyos fokú felkészülés a szabadság modern kantiánus és poszt-kantiánus nézetének 
elfogadására. Ám még így is, a hagyományos metodizmus kerete nagyon hasonló volt a 
hagyományos kálvinizmus keretéhez. Modern szempontból ugyanis mindkettő tekintélyelvű 
és dogmatikus volt. A modern immanentista nézőpontból nézve mindkettő Istennek olyan 
tantételét vallotta, mely tovább már nem fogadható el. Mindkettő hitt a kalcedoni hitvallás 
Krisztusában, abban a Krisztusban, Akinek a személye inkább isteni, mintsem emberi. 
Mindkettő vallotta a helyettesítő engesztelés tanát. A modern nézet ezt sem fogadhatja el. 

Így tehát a modern nézet által létrehozható legjobbat képviselő perszonalista az, 
akihez néhány kérdést intézünk. Ezek a kérdések ugyanúgy kölcsönös kapcsolatban állnak, 
ahogyan a perszonalizmus különböző összetevői is. 

1. Alapvető az összes többi kérdés vonatkozásában, hogy vajon a személyiségnek a 
perszonalizmus egészét alátámasztó és felügyelő elképzelése megérthetőbbé tehető-e a 
számunkra annál, amilyennek most látszik? Más szóval, mi a viszony a véges személyiség a 
perszonalisták által megkülönböztetett formális és materiális összetevői között? 

A perszonalisták azonnal ezt válaszolhatják: ők nem állítják azt, hogy rendelkeznének 
a véges személyiség tökéletesen érthető fogalmával. Azt követelni az embertől, hogy 
rendelkezzen tökéletesen világos elképzeléssel a saját véges személyiségéről nem más, mint 
azt követelni tőle, hogy teljes, mindenre kiterjedő leírás segítségével egyediesítse önmagát. Ez 
mindentudást igényelne, márpedig egyetlen véges elme sem mindentudó. Az önmeghatározás 
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a véges elme részéről magában foglalja tehát a nem racionális öntudatosság elemét. Mivel az 
ember nem rendelkezik teljes felügyelettel a felett, ami kívülről érkezik hozzá, s mivel a 
kívülről érkező összekapcsolódik az ellentétes választás szabadága alapelvével, hogy ily 
módon alkossa a teljes személyiségét, az ember joggal hivatkozhat a titokzatosságra, mikor 
azonosítani próbálja önmagát. Emellett a perszonalisták mondhatják, hogy úgy hivatkozik 
Istenre, mint valakire, Aki Önmagából képes meghatározni Önmagát, s Akiből kiindulva a 
véges személyiség is meghatározhatja önmagát. Nekünk pedig egy álláspontot a lehető 
legjobból kiindulva kell megítélnünk, amit az adott álláspont képes létrehozni, vagy javasolni. 

Szemtől szembe állunk tehát „Isten problémájával”. Isten problémája az, hogy 
miképpen képes Ő egyszerre felülmúlni és megalapozni az emberi tapasztalatot. Isten nem 
lehet alanya a korlátozásoknak, és azoknak a „véletleneknek”, melyeknek az ember ki van 
téve. Neki valóban transzcendensnek kell lennie. Ugyanakkor azonban Isten nem lehet 
„teljesen más”, mint az ember. Kell lennie „racionális kapcsolatnak” az Isten és az ember 
között. Vajon az ember nem Isten képmására teremtetett? 

Képes a perszonalizmus világossá tenni a számunkra az Istenről, mint a legfelsőbb 
rendű személyiségről alkotott fogalmát? Ennek megtételéhez feltételezhetően a Brightman 
által javasolt módszert kell követnie, amikor at Isten elképzelésének kiterjesztéséről beszél. 
Ez hasonló a tagadás módszeréhez, mely oly jól ismert a filozófia történetéből. Ez a módszer 
az, amellyel az emberi személyiséghez kötődő összes korlátozás megszűnik. A 
perszonalizmus esetében ez azt jelenti, hogy a személyiség anyagi összetevője szűnik meg. 
Isten személyisége nem abból áll, ami kívülről jut el Őhozzá. S ezt a személyiséget a 
gondolkodás személytelen törvényei sem korlátozzák. Ő önmeghatározó. Brightman „teista 
finitizmusáról” nemsokára beszélünk még. 

Most felmerül a kérdés, hogy ez az Isten vajon több-e, mint holmi elvont forma. Ha 
Isten kiterjesztésének elképzelését rendíthetetlenül keresztülviszik, akkor vajon ez az Isten 
különbözik majd Arisztotelész Istenétől, akinek az egyetlensége inkább specifikus, mintsem 
numerikus? 

A perszonalizmus érve a szub-perszonalista filozófiákkal szemben az volt, hogy a 
gondolkodás anyaggal szembeni elsőségének elképzelése nélkül a tapasztalatban nincs 
következetesség. S a véges gondolkodás nem képes szolgáltatni a megkövetelt 
következetességet, mert a véges személyiség önmaga is nagy fokban függ az azonosságát 
tekintve attól, ami a valódi énje számára véletlen. Önmaga tisztázása végett ugyanis Istenhez, 
a valódi személyiséghez kell fordulnia. De vajon a véges személyiség tisztázására alkalmazott 
módszer nem az elnyeletés módszere? Isten nem függ a dolgoktól. Ezért ha nem akarjuk 
tagadni a dolgok valóságát, azt kell mondanunk, hogy ezek benne foglaltatnak Istenben. De 
vajon képesek bármiféle identitást megőrizni Istenben? 

Azt mondják, hogy a személyiség elsősége az, ami jelentést ad az életnek. A véges 
gondolkodás azonban önmagától nem képes szolgáltatni ezt az elsőséget. Ez önmagában is az 
anyagtól függ. csak Istenben jelenik meg a személyiség valódi elsősége. Vajon az ember ama 
kijelentése, miszerint elsősége van az anyag felett, több mint pusztán érzelmi kívánság? 
Ahhoz, hogy racionális módon jelenthesse ki ezt az elsőséget, részesének kell lennie az isteni 
gondolkodás természetének. A saját gondolatai nem lehetnek a változásnak kitéve. Egész 
személyiségét azzal kell azonosítani, amit a perszonalisták formális személyiségnek 
neveznek. Az ember nem részesedhet Istenben úgy, amint Ő van. Nem viheti magával a 
személyiségének anyagi összetevőjét, mikor Istennel találkozik. Ha megtenné, akkor Isten 
nem volna önmagyarázó. Ő akkor egy elvont alapelv lenne, mellyel kölcsönhatásban állna az 
ugyancsak végső sokféleség világa. Ezért az embernek és a világának el kell nyelődnie 
Istenben, ha Istennek önmagyarázónak kell lennie. 

Ha azonban Isten önmagyarázó, akkor látszólag még Istenben sem maradt meg 
semmiféle én. Ahhoz, hogy önmagyarázó lehessen, nem lehet én. Az egyetlen tapasztalat, 
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amivel az ember rendelkezik az önazonosságról, a racionális felfogás és a nem racionális 
észlelés kombinációjából, azaz az anyagi és a formális egyéni életből kiinduló megtapasztalás. 
Ha Isten énje csak nagyobb az emberi énnél, ha Ő is ugyanúgy materiális és formális 
alapelemekből áll össze, akkor az emberhez hasonlóan neki is szükséges van magyarázatra. S 
ez a magyarázat csak Isten énje, mint numerikus azonosság elnyeletéséből származhat a 
gondolkodásban, mint eszmében. Azaz, az abszolút idealista látszólag következetesebb, mint 
a perszonalista. Az abszolút idealista mindvégig következetesen alkalmazta az ellent nem 
mondás törvényét az Isten elképzelése kiterjesztésének érdekében. A végeredmény a 
természet, az ember és Isten elnyelődése lett a szuper-perszonális Abszolútban. Képes a 
bostoni perszonalizmus elkerülni ezt az újdonságot? 

Brightman felfogja mindennek a jelentőségét. Ő maga munkálta ki Isten elképzelése 
kiterjesztését egészen a végégi annak megmutatása végett, hogy ez azonosság-filozófiához 
vezet. „Ha vesszük tehát Isten kiterjesztésének elképzelését, mint teljes és egyetlen igazságot, 
akkor olyan panteizmusba kerülünk, melyben Isten egyszerre jó és rossz, igaz és hamis, 
tudatos, és tudat nélküli.”373 

E gonosz következmény elkerülése érdekében Brightman kellően őszinte ahhoz, hogy 
kimondja: nem is mer más utat, mint „Isten összezsugorítását”. Ez egy véges Isten 
elképzeléséhez vezeti őt. „Úgy tűnik, hogy vagy korlátoznunk kell Isten kapcsolatait a 
tényleges világgal, vagy korlátoznunk kell a természetének áldott egységét. Legalábbis meg 
kell alkotnunk a belső áldottsága módosított elképzelését az emberi küzdelem világában 
tapasztalható egység tragikus korlátainak fényében.”374 

Ennek az általános kijelentésnek az értelme világosan elénk tárul abban, amint 
Brightman mond Isten örökkévalóságának az ember időtapasztalatával fennálló viszonyáról. 
Brightman mondja: „A probléma súlyosságát, mellyel most foglalkozunk, jól szemléltetik az 
éleselméjű filozófus, Bowden Parker Bowne őszinte megvallásai. Ez a birodalom, mondja ő, 
az, amelyikben ’elkezdünk tapogatózni’. Ha teljesen kitöröljük az időt az isteni életből, akkor 
a fogalmat ’nehéz megragadni’. Viszont ’ha elismerjük benne az időt, akkor a változó Isten 
gondolata botrány az értelem számára’. Egyrészről tehát Bowne felfoghatatlanságot talál, 
vagy legalábbis nagyon nehezen felfogható dolgokat, másrészről botrányt az értelem számára. 
Látszólag kevés a választási lehetőség a kettő között, nekünk mégis valamiképpen 
módosulnunk kell, vagy az Örökkévalónak fel kell adnia a törődését az idő világával. Így, 
vagy úgy, Isten elképzelésének meg kell tapasztalnia az összezsugorodást.”375 

Brightman hasonló érveket kínál az ember szabadságával és Isten céljával 
kapcsolatosan is. Isten elképzelésének kiterjesztése, érvel, önmagában mindkettő 
megsemmisüléséhez vezet. 

Végül Brigthman bátorságot merít a meggyőződéseiből, és kijelenti, hogy „Isten 
kiterjesztése az értelem fölé észserű alapot szolgáltat a létezésébe vetett hithez.”376 Ha Isten 
annyira más, mint minden, amit az ember megtapasztal, akkor az Ő létezésének elképzelése 
virtuálisan értelmetlen. „Itt kerülünk szemben a talán legmeghökkentőbb problémával. Vagy 
igényt kell tartanunk az istenismeretre, kijelentvén, hogy keresés által megtaláltuk Őt, s alá 
kell vetnünk a Róla alkotott elképzeléseinket ama mérőpálcák korlátozásainak, melyekkel 
történetesen rendelkezünk, vagy el kell ismernünk, hogy az egész probléma meghaladja a 
képességinket, s amennyire tudjuk, Isten nem létezik, csak titok.”377 „Egy ismert Istent tehát 
be kell szorítanunk az értelmünk korlátai közé.”378 
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Látszólag kevés menekülési lehetőség kínálkozik Brightman gondolkodásának 
megalapozottsága elől egy abszolút Istennel szemben a bostoni perszonalizmus által javasolt 
módszerrel. Ez tulajdonképpen ugyanaz az érv, amit a különböző perszonalisták az abszolút 
idealizmus ellen használtak. Ez az érv az, mely kimondja, hogy ha valaki az ellent nem 
mondás törvényével méri fel a valóságot, akkor minden sokféleségnek, minden 
különbözőségnek meg kell szűnnie. 

Korábban azt mondtuk, hogy a perszonalizmus érve az abszolút idealizmussal 
szemben szilárd volt. A perszonalizmusnak, állítottuk, igaza volt az idealizmussal szemben 
annyiban, hogy az utóbbi a logikát látszólag a személyiség fölé helyezi. Most látszólag azt 
állítjuk, hogy az abszolút idealizmusnak igaza van, mikor nemcsak akkor követi a 
gondolkodás törvényeit, amikor azok elsöprik a véges, de akkor is, amikor az isteni, vagy 
abszolút személyiséget söprik el. Nincs ebben némi következetlenség? 

A kérdés megválaszolásához nagyon fontos visszatérni a véges személyiség formális 
és materiális összetevői közötti különbségtételhez. A formális összetevő a jellegét tekintve 
racionális, míg az anyagi nem racionális, ami az ember tudását illeti. A materiális összetevő 
jelenlétéből sokan szolipszista következtetést vonnak le. A perszonalizmus az idealizmussal 
együtt ezt elutasítja. Mindketten vallják a gondolkodás elsőségét az anyag felett. S mindketten 
arra a gondolkodásra hivatkoznak, mely felette áll az emberén annak érdekében, hogy 
megfelelővé tegyék az érvelésüket. Ezt cselekedvén mindketten azt követik, amit „a 
gondolkodás követelményeinek” neveznek. Mindketten tagadó módon használják az 
ellentmondás törvényét, a „dualizmus” minden formájával szemben, mellyel szembekerülnek. 
Minden efféle „dualizmusnak” az alapja a hagyományos, vagy ortodox teológia Teremtő-
teremtmény megkülönböztetése. Az ortodoxia eme „dualizmusa” ugyanis „monizmuson” 
alapszik Isten mindent felölelő terve formájában. A „teológiai determinizmussal” szemben, 
mely általánosságban a teremtés ortodox elképzelésében, részlegesen pedig az ember Isten 
képére történt teremtésének ortodox elképzelésében rejlik, állítják szembe az ember – 
függetlenség értelemben vett – szabadságát, azt a fajtát, amit Kant is vallott, és a tapasztalat 
végső tényének feltételezik azt. 

A szabadság feltételezésével a függetlenség kantiánus értelmében együtt jár 
általánosságban a tényének esetlegessége. 

Most felmerül a kérdés, miképpen viszonyítható a gondolkodás az esetlegességgel 
átitatott valósághoz. Első pillantásra bárki arra a következtetésre jutna, hogy ezen az alapon 
semmiféle kapcsolat sincsen közöttük. Mégis, mind az idealizmus, mind a perszonalizmus 
továbbra is úgy használják az ellent nem mondás törvényét, mintha az törvényalkotó lenne a 
valóság birodalma számára. Legalábbis, mindketten tagadólag teszik ezt azzal a teljes 
meggyőződéssel, hogy ne létezhet olyan Isten, Akinek a létezésében az ortodox keresztyénség 
hisz. De az ezért fizetendő ár látszólag az a bizonyos ár, amit Arisztotelésznek kellett 
megfizetnie, amikor számára a legfőbb alapelv a nem személyes gondolkodás volt. Az emberi 
személyiséget, mint függetlent tekintvén kiindulópontnak, majd használván az ellent nem 
mondás törvényét, mint az igazság negatív próbáját, eljutnak a görög gondolkodás elvont 
egyetemességéhez. Képes a perszonalista bármi szilárdabbat kínálni, mint a véges 
személyiség elismerten nem racionális összetevőjét az egyén „áthatolhatatlanságának” 
forrásaként? Most azonban még Isten is, mint én, „áthatolhatatlan a gondolkodás 
követelményei” számára, amiképpen azt az úgynevezett független ember felfogja. 

Másrészről a perszonalistáknak tagadólag igazuk van az abszolút idealizmussal 
szemben, mikor kihangsúlyozzák azt a tényt, miszerint a személyiséget nem szabad 
összezúzni „a gondolkodás követelményeivel”. Ám még ezt is módosítani kell. A modern 
idealisták maguk is igyekeznek elkerülni az ókori filozófia „elvont egyetemességét”. Egyesek 
kételkednek abban, hogy a perszonalisták ennek a kellő figyelmet szentelték. Például, valaki a 
perszonalisták írásaiban csak csekély elismerését látja az olyanok erőfeszítéseinek, mint 
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Bernard Bosanquet, aki megpróbálja nem tagadni, hanem belefoglalni az emberi tapasztalat 
jelentőségét és a mulandó valóságot az Abszolút Tapasztalat életébe. Bosanquet „konkrét 
egyetemessége” azonnal nem azonosítható az ókori gondolkodás „elvont egyetemességével”. 
Ám még így is, viszonylagosan szólva, a perszonalista az idealistánál következetesebb 
erőfeszítést tesz arra, hogy megóvja mind az ember, mind Isten személyiségét az 
elnyelődéstől a gondolkodás személytelen törvényeiben. 

Mivel azonban adott az emberi függetlenség elképzelése, mint kiindulópont, s azzal 
együtt a tiszta esetlegesség is, az eredmény az, hogy a gondolkodás és a dolgok állandó 
kettősségben vannak egymással. Ezeket azonban mégis kapcsolatba kell hozni. Léteznie kell 
az ellent nem mondás törvénye mind helyeslő, mind tagadó használatának. Senki sem 
használhatja az ellentmondás törvényét pusztán csak kizárásra. Ha valaki azt mondja, hogy a 
„dogmatizmus” álláspontja lehetetlenség, akkor ennek következményeképpen azt állította, 
hogy Isten nem lehet önmeghatározó abban az értelemben, amelyikben az ortodox teológia 
tekinti Őt annak. Istennek akkor vagy egy elvont alapelvnek kell lennie, mely magában foglal 
mindent, vagy benne kell lennie az idő és a változás folyamatában az emberrel együtt. Az 
idealizmus az előbbi, Brightman az utóbbi álláspontot választja. 

Az idealizmussal szembeni vád, mely szerint a nézetével mind az emberi, mind az 
isteni személyiség elvesztették az azonosságukat, rendben levőnek látszik. Nem számít, hogy 
Bernard Bosanquet, Josiah Royce, és más idealisták mennyire igyekeznek megtartani az 
emberi és isteni én egyediségének bizonyos mértékét, az erőfeszítésük reménytelen. Látszólag 
a saját módszerük áldozataivá váltak. Bármennyi egyediséget tartanak is meg egyáltalában a 
személyiség számára, mindaz a végső lehetségesség alapelvével történik. 

Nagymértékben Brightman javára szól tehát, hogy őszintén elismeri: ő egy véges 
Istenben hisz. A kiindulópontjával és a módszerével ez várható is. 

De meg kell kérdezni Brightmant, miért nem vitte végig az állításának 
következményeit? Milyen jogon tart meg Brightman egyáltalán bármiféle megkülönböztetést 
Isten és az ember között? Az ő nézetével Isten pontosan olyan állapotú, mint amilyen állapotú 
az ember. Isten állapotát az határozza meg, amivel kívülről szembesül, nevezetesen az ember 
akarata. S Isten állapotát az is meghatározza, ami belül van, nevezetesen az Adott. Nincs tehát 
„a gondolkodás követelményein” alapuló látható ok, amiért Istent „az össze többi személy 
Teremtőjének” nevezhetnénk, vagy kijelenthetnénk, hogy „az Ő szándéka felügyeli a 
világegyetem menetét”.379 Az egyetlen kapcsolat Isten és ember között Brightman nézete 
alapján az, hogy mindketten látszólag végső személyiségek, akik valamiképpen léteznek a 
közös környezetben. Azaz, az állítás párbeszéddé válik a semmiben egy isten és egy ember 
között, akik közül egyik sem képes azonosítani önmagát. 

Az egyetlen mód, amivel a bostoni perszonalista képesek meggátolni Isten és ember 
eme beleveszését a kapcsolatban nem álló mélységébe, ha ellene szól a saját, Isten 
összezsugorodását alátámasztó érvének egy másik, az Ő kiterjedését alátámasztó érvvel. S ez 
visszavezet minket egy abszolút Istenhez, de csak megállóhelyként. Végül majd elvezet a 
mindent elnyelő Abszolúthoz. 

A különbség az abszolút Isten elképzelését védelmező perszonalisták, valamint 
Brigthman és Bertocci között, akik a véges Isten elképzelése mellett szállnak síkra, látszólag a 
következetesség perszonalista módszerének instabil természete miatt lép fel. Megkérdezzük 
tehát, vajon képesek-e a perszonalisták megtisztítani a számunkra a módszerről alkotott 
fogalmukat? Vajon mi értettük félre a jelentését? A módszer nagyon érzékenynek tűnik. 
Igyekszi elkerülni a szélsőségeket. Érvényre akarja juttatni „a gondolkodás követelményeit”, 
de mégis nyitott akar maradni az új tényekre. Mégis minden valószínűsége ellenére a 
perszonalizmus módszere látszólag tartalmaz egy dialektikus kölcsönhatást „a gondolkodás 
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törvényei” között, melyek az elvont azonossághoz vezetnek, valamint a „tények” között, 
melyek nem állnak kapcsolatban és nem hozhatók kapcsolatba. Ha a tények kapcsolatban 
állnak, akkor ellentmondanak, ha a gondolkodásnak van kapcsolata a tényekkel, akkor kiürül. 

A szimpátián kívül milyen más alapon képes a perszonalizmus megkülönböztetni a 
módszerét a modern dialektikáétól mind a filozófiában, mind a teológiában? Dr. DeWolf 
teljesen sikeresen érvel az irracionalizmus ellen. Ezt mondja: „Ha nem volna abszolút semmi 
hasonlóság az ember élete és Isten élete között, akkor Isten számára emberré lenni nemcsak 
minden határt és minden értelmet felülmúló csoda lenne, de egyben a végtelenségig 
értelmetlen csoda is.”380 Ha Isten semmi módon sem hasonlít az emberre, vagy a racionális 
megtapasztalás bármely más objektumára, akkor az ember számára az Isten szó minden 
jelentését elveszíti.”381 A „gondolkodás ellen lázadóknak” az értelem bíróságán kell 
megvédelmezni az ügyüket. Ők nem vonakodnak az értelemnek tulajdonítani azt a 
képességet, mellyel meghatározza, „mikor lépte át a saját korlátait”.382 S magának 
Kierkegaardnak is el kell ismernie, hogy a valóság maga is egy rendszer Isten számára.383 
„Mivel Kierkegaard saját bizonysága szerint is a valóság ’egy rendszer Isten számára’, ezért 
egyetlen rendszertelken nézet sem lehet igaz.”384 De Wolf teljesen következetesen munkálja 
ki ezt az érvet a Brightman filozófiájában fellelhető Adott elképzelésével szemben. Ez az 
elképzelés magában foglalja azt az álláspontot, mely szerint van a valóságban olyasmi is, ami 
„a végsőkig nem racionális”. „Különösen igaz ez Edgar S. Brightmanra nézve, aki azt vallja, 
hogy nagyon sok céltalan, vagy ’irracionális’ gonoszság létezik a világban. Az efféle 
gonoszságról nem úgy ad számot, hogy valamiféle jelentést tulajdonít neki, amit mi csak 
homályosan vagyunk képesek meglátni, vagy amit csak Isten ismer, hanem inkább úgy, hogy 
a létezését a magának az Istennek a természetében rejlő nem racionális ’Adott’ létezésének 
rója fel.”385 Ha azonban „Isten racionális természete metafizikailag nem megelőző, hanem 
csak párhuzamos a nem racionális Adottal, akkor nincs semmi ok, amiért a nem racionális 
Isten ilyen, vagy amolyan eredményt okozna, s nem pedig másmilyeneket.”386 „A bűnnek 
azonban nem lenne bűn a jelentése, ha nem elszakadás volna a lényegében racionális rend 
egyetemes kontextusán belül.”387 Knudson mondja: „Az abszolút jóság előfeltételezi az 
abszolút hatalmat”, és „ha az Isteni akarat mindenestől az alapja az Isteni Lénynek, akkor 
látszólag nincsen hely az utóbbiban afféle tökéletlenül alkalmazkodó, vagy leigázott elem 
számára, mint a Brightman professzor elmélete által megkívánt ’Adott’.” 

Mindezzel kénytelenek vagyunk egyetérteni. A következő kérdés azonban az, hogy 
vajon az irracionalista képtelen-e olyan jó színben feltüntetni az ügyet a racionalistával 
szemben, mint a racionalista az irracionalistával szemben. A racionalizmusról szólva az utalás 
nem „a puszta elemzésre és a puszta elvonatkoztatásra” történik. Gondolunk itt a 
következetesség és a rendszeres következetesség módszereire, valamint „az átfogó 
következetesség magyarázatára” amit a Személyiség állítólag használ.388 „Az átfogó 
következetesség magyarázata látszólag a legalkalmasabb eszköz az igazság felfedezésére. 
Felsőbbrendűsége az elvontabb és korlátozottabb eljárásokkal szemben különösen azoknak a 
problémáknak a tárgyalása során válik nyilvánvalóvá, melyek a vallás fő problémái.”389 
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Mikor a következetességnek ez a módszere a tapasztalat által szolgáltatott adatokkal 
foglalkozik, akkor vajon gondoskodott „ezeknek az adatoknak a racionális alapjáról Isten 
metafizikai elsőségében”? S gondoskodott valami „hasonlóról az ember életében, és Isten 
életében?” DeWolf kijelenti: „Az ember és Isten viszonya semmiképpen sincs híján az 
egyetemességek általi közvetítéstől”.390 „Az értelemtől csak annyit kell megkövetelni, hogy 
legyen valamiféle kapcsolat Isten és ember között.”391 

Egy dolog azonban azt kijelenteni, hogy „az abszolútság az Istenség alapvető és 
megkülönböztető tulajdonsága”,392 és más dolog megmutatni, miképpen lehetséges valamiféle 
„egyetemességek általi közvetítés” Isten, valamint miközöttünk, mint emberi lények között. 
Knudson szerint Isten abszolútságának összhangban kell lennie az ember „szabadságával” az 
ellentétes választás képességének szempontjából. A teológiai determinizmusról szólva a 
naturalista determinizmushoz viszonyítva mondja: „Valaki lehet lelki, másvalaki pedig 
naturalista az alapjait tekintve, de az a lelkiség, mely nem tartalmazza az ellentétes választás 
képességét, látszólag alig különbözik a mechanizmustól”.393 Ám az ellentétes választás 
képessége maga is csak formális összetevője az ember személyiségnek. Ehhez hozzá kell 
tenni az anyagi összetevőt is. Emellett a „teológiai determinizmus”, mint egész kizárása 
magában foglalja a lehetségességnek, mint az ember környezetét alkotó világ egyik 
összetevőjének elképzelését. Azaz, az akarat szabadsága nem abszolút, hanem korlátozott. 
„Valójában maga ez a korlátozás egy bizonyos vonatkozásban virtuálisan abszolút.”394 
Tulajdonképpen „az ellentétes választás képessége maga is tekinthető az isteni kegyelem 
cselekedetének”.395 Így aztán Isten mindenesetre szembekerül az „adott” elemmel. S ha Neki 
is szüksége van közvetítésre az egyetemesség által, akkor ez csak olyasféle egyetemességek 
által lehetséges, melyek mind Isten, mind az ember felett állók. Ha el akarjuk kerülni a 
végességünk bevitelét Istenbe annak minden frusztrációjával egyetemben, akkor ennek az 
Istennek teljesen másnak kell lennie, mint az ember. S mikor Ő teljesen más, mint az ember, 
akkor semmiféle hasonlóság sincsen Isten és ember között. 

Más szóval az Isten abszolútságát alátámasztó érv, ahogyan azt Knudson és DeWolf 
kimunkálják, minden ellenkező szándék ellenére logikailag az idealizmus Abszolútjához 
vezet. Ez az abszolút nem más, mint egy elvonatkoztatott forma, mely kölcsönhatóként 
működik egy végső, nem racionális, vagy esetleges sokféleség elvont részlegességei között. A 
következetességnek a perszonalizmus által használt módszere alapján úgy tűnik, nem 
állhatunk fogalmi kapcsolatban Istennel. Ha ebben állnánk, akkor a különbség közöttünk, 
mint emberek között, és Isten, mint Isten között eltörlődne. Akkor lehetne abszolút Istenünk, 
ha mi is abszolútak lennénk Vele együtt. Vagy, lehetne egy véges Istenünk, ha mi is Vele 
együtt végesek lennénk. 

Nekünk azonban természetesen meg kell adnunk minden lehetőséget a 
perszonalistának annak bemutatásához, hogy hol értettük félre az álláspontját. 

Közben azt is meg kell jegyezni, hogy amíg a perszonalista nem képes tisztázni az 
álláspontját, addig azt kell vallanunk, hogy a filozófiájával és a teológiájával nem szolgálja az 
erkölcs és a vallás legjobb érdekeit. Ennek kimondásával nem vonunk le semmit a korábbi 
elismerésből, melyet az általa a materializmussal és az idealizmussal szemben formált 
ellentéttel kapcsolatosan mondtunk. Örülünk a perszonalizmus álláspontjának. De ha azt 
vizsgáljuk, hogy képes-e a perszonalizmus pozitív alapokat szolgáltatni akár az erkölcs, akár a 
vallás objektivitásához, akkor kiderül, hogy nem képes, amíg az erkölcs és a vallás 
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objektivitása alatt nem értünk többet, mint az emberi faj progresszív ideáljainak kivetítését és 
hiposztazálását. 

Ha nem található olyan Isten, Aki bármely jelentős értelemben az ember felett állónak 
mondható, akkor nem lehetséges Általa teremtettnek lenni és Neki kötelességgel tartozni, 
valamint az Ő segítségével üdvözülni. 

Emellett ha az ellentétes választás képessége a kegyelem ajándéka, akkor mi marad az 
emberben a természet képviseletében? Az egyetlen dolog, ami marad, a személyiség anyagi 
összetevője. S ez a meghatározás alapján nem racionális jellegű. Akkor viszont az ember 
környezete ab initio nem racionális. Ha pedig ekkor mondjuk azt, hogy az ember az Isten 
képmására teremtetett, ez csak jelképes nyelvezet, melynek semmiképpen sem szabad hatnia 
arra a tényre, hogy az emberi értelem a véletlen folytán az állati ősöktől származott. A 
megkülönböztetés a között, ami van, és ami lehetséges, ezen az alapon nem lehet több, mint a 
különbség a között, amit az ember egyénileg, illetve kollektíven gondol a legjobbnak. Az 
ellentétes választás képességének az alapja, amivel az ember eldönti, hogy az Isten, Aki a 
világot és az embert a semmiből teremtette, nem létezhet, akkor maga is a véletlenhez 
folyamodik. Ezen az alapon az értelemnek nincsen πουστω-ja. A vallás többé nem lehet 
ésszerű vallás. A hit vakhitté válik. 

S az erkölcs és a vallás alapjainak megsemmisítése együtt jár a filozófia, a tudomány 
és a kultúra megsemmisítésével, általánosságban. Ezek érthetősége a személyiség belső 
következetességén múlik. Ennek a következetességnek az eltűnése okozza az ember kulturális 
erőfeszítése egészének összeomlását. 

Vajon nincs itt az ideje annak, hogy a modern metodizmus fontolóra vegye, vajon 
tanácsos-e visszatérni a hagyományos metodizmushoz? Meg kell hagyni, a szerző nem úgy 
kínálja a hagyományos metodizmust, mint végső pihenőhelyet. Az ugyanis, a szabadságról 
alkotott fogalmában rendelkezik valamennyivel abból a gyengeségből, aminek 
eredményeképpen képtelen értelmesen számot adni az emberi tapasztalatról. Ám még így is, , 
mint említettük, legalábbis egy pillanatra a hagyományos arminiánus teológia szilárd alapot 
írt le az emberi személyiséghez a teremtésről alkotott tantételében. S noha a szabadságról 
alkotott tantételének következtében elvett valamennyit magából a világegyetemben Isten terve 
folytán megtalálható racionalitásból, mégis, teljesen ellentétben állt az esetlegesség modern 
elképzelésével. Röviden, a filozófiája és a teológiája „dogmatikus” volt. A Biblián, mint az 
Isten által az embernek adott gondolati közlést tartalmazó alkotáson alapult. Az Isten és az 
ember közötti személyes találkozásban a Biblia volt a közvetítő. A bűnről alkotott tantétele, 
amint ezt Wesley álláspontja világosan kimutatja, azon az elképzelésen alapult, hogy az 
ember megszegte Isten törvényét, s jogosan van kitéve az Isten jelenlétéből való örök 
kizárásnak, hacsak Maga Isten, az Ő Fiának személyében nem hordozza el az embernek kijáró 
büntetést az ember bűneiért, és vezeti őt ezzel vissza Istenhez. Krisztus személyiségét nem 
vitték bele a történelembe azért, hogy kapcsolatba hozzák az emberrel. Úgy vélték, az Isten a 
kezdetektől fogva szólt az emberhez, és kijelentette Magát neki a kezének munkái által. 

Nem tűnik úgy, hogy a metodista perszonalizmus személyesebb, mint a modern 
metodista perszonalizmus? A teljes perszonalizmus látszólag semmi más alapon nem 
lehetséges, csak a Pál teológiájában megtalálható hagyományos alapon. A teljes 
perszonalizmus megköveteli, hogy az emberi személy az Isteni személlyel a tapasztalat 
adatainak közvetítésén, valamint a saját tudata alkatának közvetítésén keresztül találkozzon. 
Konkrétan, a teljes perszonalizmus látszólag megköveteli, hogy a véges személyiség teljes 
mértékben megérthető legyen az isteni személyiség számára azért, mert az ember Isten 
teremtménye, ezért minden vonatkozásban hasonlít az Istenre. 

Vajon a modern perszonalizmus az ember teremtése hagyományos, vagy 
„dogmatikus” nézetének elvetésével az ellentétes választás képességének nevében nem veszi-
e ki az ember alól az egyetlen támaszt, mely képes őt megóvni a széthullástól? Vagy inkább 
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nem próbálja-e meg pont azt az alapot kivenni alóla, amin valójában áll? Abban hiszünk tehát, 
hogy az értelem „hatástalan”, amennyiben a személyiség bostoni perszonalista nézetén 
alapszik. Nincs védelme az irracionalizmussal szemben, de nincs védelme a racionalizmussal 
szemben sem. 

Korábban már utaltunk rá, hogy a hagyományos metodizmust nem végső 
pihenőhelyként kínáltuk. A végső pihenőhely az emberi tapasztalat számára szemlátomást a 
hagyományos szerkezet őszinte és korlátozásoktól mentes elfogadása, annak Istenről alkotott 
fogalmával, mely szerint Ő felügyeli és irányítja a teremtését a tervével. Ez a terv felöleli az 
ember akaratának cselekedeteit. Az ember szabadságának mind az anyagi, mind a formális 
összetevője egymásban foglaltatottaknak mutatkoznak meg, amint mindkettő Isten tervén 
alapul. Az ember így a kezdetektől fogva kapcsolatban áll az igazsággal. Ezzel a nézettel az 
embernek nem kell a vákuumban működnie. Az ember bűne, s a következményeként fellépő 
bűntudata inkább Istenhez, mintsem a semmihez kapcsolódik. Az ember fogalmai és tantételei 
nem állnak antagonisztikus ellentétben egymással. Az embernek nem kell a tapasztalati 
adatokat leredukálni egy elvont fogalmi rendszerré annak érdekében, hogy megérthesse 
azokat. Meg kell hagyni, ezzel a nézettel az ember nem fogja teljes mértékben megérteni sem 
önmagát, sem a világot, sem pedig Istent. Viszonylagosan szólva valóban nagyon keveset tud. 
De nem kell képesnek lennie azt megmutatni, hogy az örökkévaló fogalmai miképpen fogják 
közre az örökkévaló fogalmak rendszerét annak érdekében, hogy hihessen Istenben. Nagyon 
sok mindenről nem tud. Egyetlen dolgot sem fog fel teljes mértékben. De ez a tudatlansága 
törvényes tudatlanság. 

Mint kiderül, ebben különbözik a hagyományos keresztyén a modern keresztyéntől. A 
modern keresztyén, hacsak nem racionalista, vagy materialista, őszintén elismeri a 
tudatlanságát megannyi dologgal kapcsolatosan. De ennél is tovább megy. Valójában azt 
mondja ki, hogy miután az ember semmit sem tudhat kimerítően, így nem lehet biztos 
semmiben. Ez tulajdonképpen annak kimondása, hogy nem lehetséges Isten, Aki mindent tud 
annak következtében, hogy felügyel. Ez pedig nem más, mint egy egyetemes tagadó állítás az 
egész valóságról a tudáson alapuló tekintély előnye nélkül. Vajon elkerüli ezt a 
perszonalizmus? 

Meg kell hagyni, a modern keresztyén képes hihető kifogásokat emelni a 
hagyományos keresztyén álláspontjával szemben. Ott a „nyilvánvaló kifogás”, melyet a 
perszonalisták újra és újra elismételnek, mely szerint meg kell lennie az ember ellentétes 
választása szabadságának, vagy semminek sincsen semmiféle értelme. 

Ez az azonosítás problémája. S ez minden más alapja. Alap ez még az ellent nem 
mondás kérdéséhez is, mert az ellent nem mondás törvénye nem működhet, csak egy 
önmagában intelligens sarokponton. A függetlenség modern nézete anélkül használja az ellent 
nem mondás törvényét, hogy biztosítaná a számára a sarokpontot. A hagyományos keresztyén 
nézet ezt a sarokpontot a hármas Istenben előfeltételezi. Isten azt mondja: Én vagyok. Ő 
önmeghatározó. S így mondja el nekem, ki vagyok én, nevezetesen egy Isten képmására 
alkotott teremtmény. Ez tekintélyelvekhez való ragaszkodás megkötések nélkül. De egyben az 
egyetlen álláspontnak is látszik, melyben az ember öntudatosságának elképzelése 
magyarázhatóvá válik. Az egyetlen alternatívája ennek ugyanis az, ha az ember öntudatossága 
a semmiben működik. 

Isten által teremtetten az ember öntudatos tevékenysége nem passzív. Ehelyett valóban 
kreatív. De analóg módon kreatív. Nm próbálván meg a lehetetlent, nem talál ellentmondást a 
felelős reakciója, valamint Istennek, mint végleg önmeghatározónak az eredeti cselekedete 
között. Az önmeghatározó Isten az egyetlen alap, ami megvédi az ember felelős reakcióit a 
széthullástól. 

A másik ellenvetés a hagyományos keresztyén állásponttal szemben benne foglaltatik 
az elsőben, és a módszertanára vonatkozik. Ez magában foglalja a szabad tudományos 
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vizsgálódás problémáját is. A perszonalizmus azt állítja, hogy a módszere a logika és a tény 
követelményeit egyformán érvényre juttatja. A hagyományos nézet viszont azt vallja, hogy ha 
nem előfeltételezzük a logika és a tény, a gondolkodás és a létezés, az egység és a 
sokszorosság harmóniáját Istenben, akkor utólag ezek már soha nem képesek gyümölcsöző 
kapcsolatot létesíteni egymással. Ez az állítás beleillik Isten önmeghatározásának 
kijelentésébe, és előfeltételezi azt. A kettő együtt állítja, hogy valódi perszonalizmust 
kínálnak. 

A vád a hagyományos keresztyén nézettel szemben a jellegét tekintve kettős. Azt 
mondják, hogy ez a nézet determinisztikus és racionalista. Azt is mondják, hogy önkényes, és 
megsemmisítő a szabad vizsgálódásra nézve. 

A hagyományos keresztyén válasz az, hogy noha a perszonalisták joggal követelik, 
hogy a végső valóság racionális legyen, ezt a követelmény soha nem teljesül, amíg nem 
előfeltételezzük, hogy a Szentírás hármas, önmeghatározó Istenén alapszik. A modern 
perszonalizmus az ellentétes választás szabadságáról alkotott elképzelésével egyetemben 
keresi az értelmes önmeghatározást a véges személyiségben, majd felkínálja eme alapelvét az 
önmeghatározásról sarokpontként a gondolkodás törvényeinek működéséhez. De a végső 
személyiség értelmesen csak az Önmagában intelligens Isten előfeltételezésével képzelhető el. 
S egyedül eme Isten elképzelésének alapján lehetséges elkerülni mind a racionalizmust és az 
irracionalizmust, mind a determinizmust és a tiszta esetlegességet, vagy ezek kombinációit. 

Az ortodox perszonalizmus azt vallja, hogy csak az ő bázisán tűnik megérthetőnek a 
tudomány módszertana. A teremtés és a gondviselés tényei nélkül nem létezne racionális 
világegyetem. Ahogyan igazi teremtett valóság van az emberben, úgy van igazi teremtett 
valóság a kozmosz egészében is. Mindkettő az önmeghatározó Isten elképzelésén alapszik, 
valamint azon az elképzelésen, hogy Ő végső, mindenre kiterjedő felügyeletet gyakorol a 
kozmosz felett. Ezen az alapon az ember tényleg szabadon követheti a tényeket, bármerre is 
vezessék azok őt. Meg kell hagyni, ezek nem vezethetik őt az ember és a világ Istennel való 
azonosításához. Ez racionalizmus és determinizmus volna. S nem vezethetik őt Istennek az 
emberrel együtt bekövetkező belemerüléséhez sem a véletlen parttalan és feneketlen 
óceánjába. Ez irracionalizmus volna. 

Miután nem állítja fel a kimerítő fogalmi behatolás hamis ideálját az Isten és ember 
között fennálló viszonyba, az ortodox perszonalizmus megmenekül az összeomlástól, mely 
akkor következik be, ha ezt az ideált nem sikerül elérni. 

Meg kell hagyni, az ortodox perszonalizmus nem állítja, hogy mentes volna minden 
problémától. Egy bizonyos értelemben nem állítja, hogy megoldott volna minden problémát. 
Hisz a felfoghatatlan Istenben. S minden dolog ettől a felfoghatatlan Istentől származik. Ezért 
minden dolog felfoghatatlan. Más szóval, semmi sem fogható fel teljes mértékben az ember 
elméje számára. 

De jóllehet felfoghatatlan az ember számára, Isten mégsem felfoghatatlan Önmaga 
számára. Isten a világosság és nincsen benne semmiféle sötétség. S úgy látszik, alapvetően itt 
a különbség a modern és az ortodox perszonalizmus között. A modern perszonalizmus 
valójában azt feltételezi, hogy a véges személyiség fogalmában megvolt a teljesen felfogható 
és végső kiindulópont a tapasztalat magyarázatához. Ezen az alapon alkalmazza az ellent nem 
mondás törvényét és tagadja az önmeghatározó Isten létezésének lehetségességét. S ezzel 
Isten az emberrel együtt levonja a tiszta esetlegességbe. Így az állítás minden reménysége 
megszűnik. 

A modern perszonalizmus iránti nagy tisztelettel – az őszinte, az élet perszonalista 
magyarázatának megadására irányuló erőfeszítése miatt – ragaszkodnunk kell, amíg több 
világosságot nem kapunk, ahhoz, hogy egyedül a biblikus perszonalizmusban adott az élet 
valóban perszonalista filozófiája. Csak akkor menthető meg az ember és a kultúrája a 
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pusztulástól, ha az ember megengedi Istennek, hogy azonosítsa mind Önmagát, mind az 
embert, s kijelölje az ember feladatát a világban. 

Vajon akkor nem a hagyományos, ortodox perszonalizmus látszik az erkölcs és a 
vallás, valamint a tudomány és a filozófia egyetlen oltalmának? A modern perszonalizmus 
annyira immanentista, hogy végül megköveteli az embertől: legyen magyarázható önmagából 
kiindulva, állítsa fel a saját ideáljait, redukálja le Krisztust eme ideálok hiposztatizálására, a 
Szentlelket pedig a nem keresztyén humanitáriánizmus általános emelkedett szellemiségévé. 
Hol marad az ember teremtménység-érzete? A bűnérzete? Hol az őt a bűntől megmentő 
kegyelem? Kizárván a valóban transzcendens Isten, az emberhez a Szentírásban szóló valódi 
Teremtő és Megváltó létezésének a lehetőségét miképpen vétkezhet az ember, és miképpen 
lehet szüksége megbocsátásra? S ha vétkezhet és lehet tudatában a szükségének a kegyelemre, 
hol van ez az őt megmentő kegyelem? 


