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A mennyei Atya teológiája
Előzmények és hátterek

Egyre gyakrabban mondogatjuk: a világnak nincsen atyja, atya nélküli világ
ban élünk és mintha a keresztények sem bíznának már a gondviselő és őrködő

mennyei Atyában. Mindjobban tünedezik az életből a tekintély és a részeket egy
befogó egész ereje.

Kultúrtörténeti szempontból kimutatható, hogy a vallásokban fellelhető Isten
Atya képe a családban és a társadalom egészében mint őskép és beteljesedés
jelenik meg. Mint Isten, az atya úgy gondoskodik a családról és az anya mellett,
aki a "szív", ő a fő, az otthon erős védője, de egyúttal papja is. Felelősséggel vál
lalt tevékenysége a család tagjai előtt tiszteletet, bizalmat kölcsönöz neki, ő te
remt. kapcsolatot a külső élettel, és a későbbi társadalmi és politikai képet is ő

formálja. A férfieszményt a szerető atya valósítja meg mint a ház ura, mint övéi
nek szeretetben adott példaképe. Az atya az életadó, az eredet, a kezdet, a for
rás: ad, átad és közvetít. az emberi élet egészében az egység és egybetartozás
elve; alapelv, amely mint tekintély áthatja a társadalmi alapstruktúrákat.

A mai társadalmak összetételének vizsgálatában egyre világosabban kimutat
hatók azok a lazulások, amelyek az atyai és a társadalmi tekintélyt is aláásták.
Végig lehet követni annak a szellemtörténeti háttérnek alakulását, amelyben a
patriarchalis társadalmi formák a racionalista, individualista és liberális élet
szemlélet hatására semmivé váltak és ezzel együtt elhalványult az atyai és úgy
szintén minden fajta társadalmi vagy politikai tekintély. Ennek reakciójaként
jelentkezett a családellenesség a kezdeti szélsőséges szocialista kísérleteknél, a
nőmozgalom és a kapkodó ifjúsági mozgalom, melyek összességükben is kétség
telenül valamilyen fajta megoldást kerestek a társadalmi felhigulás első tünetei
láttán. A valamikor az "atya ellen" képződött mozgalmak ma már szinte minden
természetes tekintély ellen irányulnak. Az európai keresztény kultúra válsága
tipikusan tekintélykrízis.

Az Atya külön teológiai vizsgálatának külső és belső indítékai

Van Krisztológiánk, vagyis a megtestesült Isten Fiával foglalkozó teológiai tu
dományágunk és van külqn Pneumatológiánk, a Szentlélek Istenről szóló rend
szeres hittudományos összefoglalásunk is, de nincsen belülről indokolt és körül
határolt, önálló teológiánk! a mennyei Atyáról. Közel fél évszázad óta panaszol
juk fel, hogy az "isteni atyaság" kinyilatkoztatott igazságtételeiből sokkal tudato
sabban kellene kifejtenünk a mai kor számára szóló következtetéseket.

Az ökumenikus mozgalom most érkezett el első nagyállomásához: meg tud
tunk egyezni a keresztényalapigazságokban. A III. Okumenikus találkozó a
Garda-tó melletti Rivában (1984. okt. 12-17) kijelölte a keresztények számára az
egységes hit credóját: a 381-ben tartott niceai-konstantinápolyi zsinat hitvallá
sát. Az ebben foglalt Szentháromságtant újból elfogadtuk mint hitünk alaptaní
tását, de e legősibb összefoglalásban is érződik az említett aránytalanság,
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mert a megtestesült Ige és a Szentlélek teológiája mellett a mennyei Atya köriili
teológiai reflexiót mélyebben is kifejthette volna.

A legfőbb nehézség, amely a mennyei Atya külön teológiája körül mindmáig
fennáll, elsősorban onnan adódik, hogy az Istenre mint abszolút lényre vonat
kozó általános teológiai összegezés nem azonosítható akimondottan atyaisteni
te-ológiával. Az Ószövetségben is Isten saját népének atyja volt, de mása meny
nyei Atya képe az Ujszövetségben. Itt a mindenható, teremtő és gondviselő Isten
'már nem az abszolút hatalmas Úr; a villámlások és a dörgések közepette meg
jelenő ítélkező es lesújtó bíró, a tízparancsolat kőtábláinakféltékeny őrzője és a
törvények szigorú, bosszúálló végrehajtója. hanem nyájas arcú, hívogató, meg
értő és megbocsájtó Atya. A teológusok azonban mindig nagy gonddal ügyeltek
arra, hogy többet is mondjanak és lehetőleg túllépjék a judaizmus ismert Isten
Atya fogalmát. A jézusi tanításban az új a Fiú és a Szentlélek isteni személyei
nek kinyilatkoztatása, de megmaradt Izrael és a filozófusok egyszemélyű, régi
Isten-képe. Erdemes megjegyezni, hogy a liturgia a biblikus imákban előszeretet

tel inkább az Istenről, a Mindenhatóról, az Urról beszél még ma is, mint az
Atyáról, holott az orációk a Fiúra mondott doxológiával végződnek.

A mennyei Atya újszövetségi szemléletét és átfogó teológiáját két ok teszi in
dokolttá. A legújabb krisztológiai viták rámutattak arra, hogy Jézus Krisztus is
tenségének beható vizsgálata szükségessé teszi az.Atya isteni személyének, vagy
is atyaisteni mivoltának gondosabb átvilágítasát is. Más vallási igények is kíván
ják a mennyei Atya személyének és üdvösségi jelentőségénekkiemelését. A zsi
nat utáni teológia a Szentháromság szemléletében egyre inkább azt vizsgálta,
hogy az "oikonomia", vagyis az isteni üdvösségi terv, a "mysterium salutis" ho
gyan hat az emberre, a történelemre. Az örök isteni üdvösségi tervnek célja Jé
zus Krisztus istenfiúsága és a benne egybefoglalt emberiség istengyermeksége
volt, az egyháznak mint Jézus Krisztus titokzatos testének a megvalósításában.

Kontesztáló alaphangulat csendül ki a legújabb feminista mozgalom néhány
mai vágyából. az atya fogalma képtelen visszaadni az Isten világának teljességét,.
- mondják-, mert Isten belső mivoltában inkább anya, mint a férfi alakjában
fellépő jóság. Erre is csak mélyebb teológiai elemzés válaszolhat, és innen derül
het majd fény a földi atyaságnak és anyaságnak értékeire és ezek problémamen
tesebb kultúrtörténetielhelyezésére.

Korunk egyre jobban igényli Isten atyai képének nagyobbra értékelését vagy
ha akarjuk, újrafelfedezését. Az emberiségben egyre szélesebben terjedő és ható
békevágy gondolata ma azt kívánja, hogy gondoskodó, jóakaró, és mindent hely
retevő Atya álljon felettünk és nem a seregek Ura, a büntető és az igazságot tevő
mindenható Isten. Sokan sajnálattal állapítják meg, hogy keresztény formálódá
sunkban Isten- és felebarátkapcsolatunkat sokszor a barát és az ellenfél kategó
riái döntötték el. Nincsenek kevesen, akik felnőtt korukban olyan Istent horda
nak szívükben, aki inkább a kezében pálcát forgató iskolaigazgatóhoz hasonlít,
mint a tékozló fiú atyjához vagy az Ur szöllejébe hívott munkások között igazsá-
got tevő gazdához. .

Istent nem lehet- egyszerűen azonosítani a mennyei Atyával, amint erre az
ószövetségi és az újszövetségi szentírási szövegek is rámutatnak. Hogy Isten
mindannyiunk és a zsidó nép Atyja: ,ez erkölcsi és lelkiségi értelemben mint
tény csupán függést és szolgálatot jelent. Az Újszövetségben'Ísten atyasága jóval
több, rnert különálló isteni személy kinyilvánítását jelenti. Egy személyt a Szent
háromságban! Ha Jézus ezt mondja: "Egy a ti Atyátok, a mennyei Atya", akkor
ezzel nem azt akarta mondani, forduljatok az Istenhez mint Atyához, hanem
hogy Istenben van egy - vagy első - személy, az, akiről azt mondhatjuk, hogy az
isteni atyaság teljessége. Tehát nem isteni tulajdonságról van szó, hanem teljes
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személyi birtoklásról. Ez az új vonás az Újszövetségben: az Isten Atya, aki a Fiú
Istennek nyilvánítja ki magát, aki odaadja magát öröktől fogva született Fiának.
És ez a Jézus földi életével a tökéletes Fiúság kapcsolatát valósítja meg a Szent
háromság belső életegységében is. Az Atyaság és a. Fiúság tehát lényegesen töb
bet jelentenek, mint a teremtő és a teremtmény viszonya, az Atya fogalma nem
az Isten fogalmának szinonimája. Lehetőségünk van tehát sajátos "Atya-teoló-
gia" kidolgozására. . .

Amit az Ószövetség az egyszemélyű Istennek tulajdonított, azt most a három
isteni személy között csupán az első személyről mondjuk, és ez az alapvető és
elvi újdonság az Atya teológiájában. Az atyaság elsősorban nem kifelé való vo
natkozás, mint az Oszövetségben, hanem az isteni önvalóság és örökkévalóság
gyökere, az Isten lényegéhez tartozó személyességet jelenti, vagyis az isteni töké
letesség teljességét, az örökkévaló, abszolút lét és létezés folytonosságában. Jé
zus belső tudata fejezi ki e tökéletességet: minden az Atya, minden az Atyától
jön és az Atyához vezet, az Atya Jézus földi útjának eleje és vége. Ha azt kérdez
zük: kicsoda Jézus Krisztus, előbb az Atyára kell tekintenünk. Jézus hív bennün
ket is, hogy felfedezhessük, ki az Atya. Az apostolok felszólítják Jézust, mutásd
meg nekünk az Atyát. A válasz: "Aki engem Ját, látja az Atyát is" (Jn 14, 9). Az
Atya tehát jelen van Jézusban. E jelenvalóság és kapcsolat sajátos mélységére
kell még rámutatnunk.

A názáreti Jézus Istenfiúsága
az Atya külön teológiájának gyökere

Az Atya teológiájának első eligazító szava, amely már a teológiai reflexiót is
eligazítja, Jézus imádságában jelenik meg, az arám nyelvű megszólitásban és
hívásban: "Abba". Zsidó ember Jézus korában a mindenható Istent nem merte
volna azzal a gyermeki megnyilvánulásra illó szócskával megszólítani, hogy "pa-

. pa". E megszólításban Jézus mint ember, Isten Fiaként nyilatkozik meg, és vol
taképpen semmi kűlőnös nincsen abban, hogy feloldódik a kötelező tisztelet és

. pietas határa és a családias, a meghitt, a közvetlen kapcsolat-jut szóhoz. Jézus
imája eredetien a gyermek becéző nyelvén szólal meg, amikor isteni Atyját hív
ja. A zsidóság és az apostolok szemében hihetetlen újításról volt
szó, mert olyan Istent lehetett így megszólítani, aki valóban más és több,mint az
Oszövetség mindenható Ura. Jézus imádsága saját isteni és teremtményi mivol
tát tárta fel az apostolok előtt, így a közvetlen megtapasztalás és átélés alapján
kívánta tanítványait az Atyjához fűződő kapcsolatába bevezetni.

Jézus Krisztusnak, a megtestesült Isten fiának földi élete, konkrét emberi
megnyilatkozásai alkotják a mai krisztológiai rekonstrukció kiindulópontját.
Ugyanez a jézusi, istenemberi élet a kiindulópontja az Atya teológiájának is. Az
elindulást már megsejtettük, de ki kell még mondani, mi rejlik még benne az
"abba" szócskában, a mai ember elvárásának, a mai .keresztény istenkép igényé
nek megfelelően. Isten elsősorban csak atya lehet; az Atyáról szóló teológia a
názáreti Jézus Istenfiúságára épül. Hogy Jézus Krisztus a saját atyaélményét át
akarta adni tanítványainak, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy megtanítja őket

az Atya nevét szólítva imádkozni. A Jézus Krisztus és atyja közötti dialógus a
gyermeki párbeszéd formája lett és mint ilyen a keresztény világ imádságának
alapja. A Krisztus-követők kezdettől fogva tudtak erről a jézusi imáról és Szent
Pál két alkalommal is említi a Szentlélek sugallatára mondott imát, amely elő

ször Jézus ajkáról elhangozva a mennyei Atyához fordult (Gal 4, 6; Róm 8, 15),
Az ima igazi célja, tartalma az Istengyermekség kinyilvánítása. Az Ur tudatosí-
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tani akarta tanítványaiban az Istengyermekség adományát és kegyelmét: "Az én
Atyám a ti Atyátok" (Jn 20, 17).

A mennyei Atya teológiájának első forrásai Jézus Krisztus élményei és meg
tapasztalásai. A teológiai eszmélődés abból az istengyermeki tudatból is táplál
kozik, amelyre. minden keresztény ember meghívást kap. Talán éppen innen
magyarázható meg az említett hiányosság az Atya teológiájában, mert nem elég
eros bennünk az Istengyermekség tudata. Innen is adódik ma az a követelmény,
hogy mélyebbről kell felépítenünk a mennyei Atya teológiájának rendszerét.
Ebből adódhatna majd a tekintély ősforrásánakvisszaállítása; annak fölfedezése,
hogy a mai ember igénye nem a hatalom, hanem a szolgálat, nem a kiváltság
vagy gazdagság, hanem a gyermeki egyszerűség és közvetlenség: a kicsinyek és
szegények kerültek előtérbe.

Az "abba" felkiáltást jelent; minél többet tudunk a Fiú belső életéről, felkiál
tásaiból, annál többet tudunk majd az Atyáról is. Jézus Krisztus szándéka ez
volt: követőit, a keresztényeket az Atya házába kívánta vezetni, és ezért a keresz
tény valóság és lét lényeges feltétele, hogy az Atyát minél jobban lássuk, ahogy
Jézus Krisztus hívta és látta a közvetítő, a bennünk imádkozó Szentlélek által.

Irodalom: 1. Jean Galot: Pour une théologie du Pere, Dans le mystere de la Sainte Tri
nité, (Esprit et Vie Sept. 1984). - 2. M.-J. Le Guillou: Le mystére du Pere, Fois des apo
thres, gnoses actuelles, (Paris, Fayard, 1973). A legtöbb irodalmat nála találtam. - 3. J.
Remy: L'image, d'un dieu pere dans une "société sans pere". (Dans Lumíere et Vie, 1971,
104).

BÁNK JÓZSEF levele

Igen tisztelt FőszerkesztőÚr!

Szeptember 20-án kelt szives megkeresése kapcsán sajnálattal közlöm, hogya
"VIGILIA" jubileumi számába, igen zsúfolt elfoglaltságom miatt, sajnos nem
tudok cikket kűldeni.

Egyébként a "VIGILIA" 20-ik születésnapján kifejtettem szerény vélemé
nyemet, amelyet ma is rendületlenül vallok. (L.: Bánlc: Jézus közelében 65G-;;-651. old.)

Szívből kívánom, hogy a "VIGILIA" most már útban a centenárium felé, még
jobban világítson, melegítsen és soksknsk. egészséges lelki és szellemi táplálékot
nyújtson.

Szeretetteljes köszöntéssel

Vác, 1984. október 16-án,
Szent Hedvig ünnepén
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