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A dolgok első Alapelve adja meg nekem, hogy higgyem, értsem és
előadjam azokat a dolgokat, melyek az Ó fenségének tetszenek és
értelmünket az Ó szemlélésére felemelik.

Urunk, Istenünk, midön Mózes, a te szolgád, tőled, a legigazabb
tanítótól azt tudakolta, melyik az a neved, melyet Izrael fiainak
megnevezhet, jól tudván, hogy mit is képes felfogni veled kapcso
latban a halandók értelme, áldott nevedet feltárván azt válaszoltad:
Vagyok, aki vagyok. Te vagy az igazi létező, te vagy a teljes létezés.
Ezt hiszem, ha lehetséges lenne számomra, ezt szeretném tudni.
Segíts, Uram, midőn azt kutatom, hogy az igazi létezés kapcsán,
amely te vagy, milyen fokú megismerésre képes eljutni természetes
értelmünk, ha abból a létezőből indulunk ki, amit magadról kinyi
latkoztattál.

***
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Ennek a kérdésnek a megoldása kapcsán a következőképpen járok
el: először különbséget teszek az önmagában létező teológia és a
bennünk kialakult teológia között; másodszor meghatározom az
első tárgy fogalmát; harmadszor megkülönböztetéseket teszek a
teológiával kapcsolatban, annak részeire vonatkozóan.

Az első kapcsán azt mondom: minden tudás önmagában olyan,
mely alkalmas arra, hogy a tárgyáról kialakuljon, amiképpen a
tárgy arra alkalmas, hogy megnyilatkozzék a vele arányban álló
értelemnek: számunkra azonban a tudás az, mely arra alkalmas,
hogy értelmünkben arról a tárgyról kialakuljon. Az önmagában
vett teológia tehát olyan ismeret, amilyet a teológiai tárgy képes
kialakítani a vele arányban álló értelemben; a teológia azonban szá
munkra olyan ismeret, amilyet értelmünk képes arról a tárgyról
kialakítani. - Példa: ha valamely értelem nem tudná megérteni a
mértani dolgokat, képes lenne azonban a mértani dolgok kapcsán
valakinek hinni, a mértan az ilyen számára hit lenne, nem tudás:
ettől azonban a mértan önmagában még tudomány lenne, mivel a
mértan tárgya alkalmas arra, hogy a vele arányban álló értelemben
önmaga kapcsán létrehozza a tudást.
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Vajon megtestesült volna-e az Isten, ha az ember nem vétkezett volna?
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19.

Úgy látszik, Istennek nem lett volna szándékában testet ölteni, ha
az ember nem vétkezett volna. Ugyanis így ír Lukács 19. fejezete:
Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett.
(19,10) .

Továbbá János 3. fejezete: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy
szülött Fiát adta oda, hogyakihisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké
éljen (3,16). Majd újra a Timóteushoz írt első levél első fejezete:
Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy üdvözítse a bűnösöket (1,15). Ez
a tanítás megvan a Hiszekegyben is, ez a Hitvallás egyik cikkelye: Ki
értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott mennyből.

Számtalan kijelentést sorolhatnánk bizonyságul az atyáktól, Ata
náztól, a Nazianzoszitól, Ambrustól, Ágostontól, Gergelytől, akik
mind azt vallották: Krisztus azért jött, hogy az emberi nemet meg
váltsa, és megszabadítson bennünket az ördög szolgaságából. Ha
pedig Ádám nem vétkezett volna, nem adatott volna az ördög
szolgaságara az emberi nem, hanem megmaradt volna abban a sza
badságban, melyben Isten megteremtette.

2. Továbbá: Azok a dolgok, melyek egyedül Isten akaratából tör
ténnek, s a teremtménnyel egyáltalán nincsenek kapcsolatban, nem
válhatnak ismertté előttünk, kizárólag annyiban, amennyiben ha
gyományozódnak a Szentírásban, mely által az isteni akarat nyilat
kozik meg számunkra: ám a Szentírás a megtestesülés okát minde
nütt az első ember vétkében jelöli meg; tehát, ha az első ember
vétke nem történt volna, Isten nem határozta volna el a megteste
sülés művét. A tétel nyilvánvaló, egyrészt az idézett hivatkozások
ból, másrészt másokból, melyek idézhetők lennének.

3. Továbbá: Isten megengedi, hogy rossz dolgok is bekövetkez
hessenek, hogy ezzel valami jobbat idézzen elő. Ezért mondja a
Római levél 5. fejezete: Amikorazonban elhatalmasodott a bűn, túláradt
azonban a kegyelem (5,20). És a húsvéti gyertya megáldásában: 6
szerenesés vétek, mely ily nagy és ekkora fölségű Megváltót érdemelt; te
hát nem lett volna még bőségesebb a Megváltó kegyelme, ha nem
előzte volna meg a bűn; tehát a bűn bekövetkezése után az emberi
természet valami nagyobbra rendeltetett és vezettetett el a Megtes
tesülés műve által, mint amire rendelve volt a bűn bekövetkezése
előtt.

Ezzel szemben: Vajon Ádám bukása olyannyira oka lett volna
Krisztus eljövetelének, hogy vétkének hiányában Krisztus nem öl-.
tött volna testet? Tehát Isten legfőbb műve csak alkalom. szülte len
ne, és nem olyan, melyet lsten önmagában is szándékozott meg
valósítani? Ez meglehetősen ésszerűtlennek látszik. Ugyanis Krisz
tus dicsősége hatásában nagyobb az összes többi szentek dicsősé

génél, tehátvalószínűtlen, sőt képtelenségnek tűnik, hogy Istennek
szándékában állt elhanyagolni legfelségesebb művét Ádám helyes
cselekedete folytán, tudniillik ha az megtartotta volna Isten paran-

178



csait és engedelmeskedett volna azoknak; mégis megcselekedte azt,
mivel Ádám vétkezett.

Válaszom erre az: Azt kell vallani, Krisztus megtestesülése nem
alkalomszerű szándék következménye volt, hanem olyan, melyet
Isten önmagában szándékozott megvalósítani, mint a céljához leg
közelebbi dolgot, olyannyira, hogy akár vétkezett volna Ádám,
akár nem, Krisztus mégiscsak eljött volna. Ez a következőkkel bi
zonyítható: mindenki, aki rendezetten akar valamit, elsőként célt
kíván, azután közvetlenül azon dolgokat, melyek céljához a legkö
zelebb esnek; azonban Isten az, aki leginkább rendezetten akar; be
kell tehát látnunk, hogy mindent ebben a sorrendben akart. De
mindazon dolgok közül, melyek kívül esnek rajta, hozzá a legköz
vetlenebbül Krisztus lelke áll közel, tehát mielőtt még bármiféle
érdem vagy bűn bekövetkezhetett volna, azt akarta, hogy Krisztus
emberi természete egyesüljön vele a lényeg egységében. - Azután:
előbb lehet a kiválasztottakat a dicsőségre és a kegyelemre rendelni,
s csak azután lehet meglátni bennük azokat a dolgokat, melyek
ellentétesek ezen állapotokkal, tudniillik a vétket és a kárhozatot;
előbb látta tehát előre Isten Ádámnak a dicsőségre való kiválasztá
sát, mint a bukását; sokkal erősebben igaz tehát ez annak a léleknek
a tekintetében, mely eleve a legnagyobb dicsőségre és kegyelemre
rendeltetett, mivel előbb látta előre Isten, mint Ádám vétkét, s nem
csak mint lehetséges dolgot, hanem mint feltétlenül bekővetkezőt,

miképpen előbb látta előre Ádám számára is a dicsőség és a kegye
lem bekövetkezését, mint az ő bukását. - Végül: Ha az ember
nem vétkezett volna,' a megváltást sem kellett volna véghezvinni.
Láthatólag azonban nem kizárólag ezen okból rendelte eleve Isten
Krisztus lelkét ily nagy dicsőségre; tehát ha az ember nem vétkezett
volna, az Ige megtestesülése mégis bekövetkezett volna. A tétel iga
zolása: a lélek megváltásának dicsősége nem akkora nagy jó, amek
kora Krisztus lelkének dicsősége. Láthatólag tehát mint kiválóbb és
messze fenségesebb jót Isten önmagában akarta, akkor is, ha nem
létezett volna kisebb jó, s akkor is, ha ezek a kisebb jók később sem
következtek volna be. Egyébként a létezőkben lévő magasabb fokú
jó alkalom szülte lenne, tudniillik az alacsonyabb fokú jó rákövet
kezésétől függne, s ez valószínűtlennek látszik; Krisztus lelkének is
örvendeznie kellene Ádám elbukásán, mert ha Ádám nem vétke
zett volna, Ő sem jött volna létre.

Látható tehát, hogy a tények természetükbőlkifolyólag a követ
kezőképpen rendezödtek el: első lépésben Isten magát a legfőbb jó
okaként értelmezte; második lépésben minden más teremtményt
lehetségesnek értelmezett; harmadikban Krisztus lelkének, mint a
célhoz közelebbi dolognak, a legfőbb dicsőséget és kegyelmet akar
ta; és ugyanezen Krisztus miatt az angyalok és az emberek közül
sokakat kiválasztott, hogy ezeknek legyen Krisztus a feje és a feje
delme, a többiek kapcsán nemleges cselekedetet gyakorolt, vagyis
nem rendelte eleve el őket. Negyedik lépésben látta, hogy az eleve
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elrendelt emberek Ádámban el fognak bukni. ötödik lépésben vé
gül eleve elrendezte a kiválasztottak orvosságát, és azt akarta, hogy
ez Fiának szenvedése legyen, aki egyébként is eljött volna, mivel
Krisztus eljövendő mivolta azok bukásának előrelátása előtt már
eleve elhatároztatott. Tehát Isten már korábban eleve a kegyelemre
és a dicsőségre tervezte és rendelte Krisztust is, a többi kiválasztot
takat is, mint hogy előre látta volna Krisztus szenvedését, mint a
bűn elleni orvosságot; éppen úgy, miként az orvos, aki előbb akarja
az ember egészségét, mint hogy bármit is rendelne és tenne a be
tegség elhárítására és az egészség helyreállítására.

A Szentírás és a szentek kijelentéseire ezt lehet mondani: Ha
az ember nem bukott volna el, Krisztus nem Megváltóként és szen
vedni képesen jött volna el, mert nem lett volna semmiféle szük
ségszerű oka annak, hogy Krisztus dicsőséges lelke szenvedni ké
pes testtel egyesüljön, ha a megváltást nem kellett volna elvégezni.
Első lépésben tehát Isten akarta a megtestesülés lényegét, ám
Ádám vétkének előrelátása és az isteni Gondviselés megszabta sor
rend beteljesülése után határozott annak módjáról, hogy tudniillik
Krisztus szenvedni képes testben jöjjön el azért, hogy a szenvedést
és a halált vállalhassa; továbbá a magasabb fokú jó miatt, mivel a
boldogult lelkek dicsősége magasabb fokú jó, mint Krisztus tes
tének dicsősége, mely rövid ideig akadályoztatva volt abban, hogy
a testre visszaáradjon. Ha azonban Isten úgy látta volna eleve, hogy
Ádám állhatatosan ki fog tartani az ártatlanságban, akkor Krisztus
szenvedésre nem képes testben, dicsőségesen jött volna el, mivel
nem lett volna oka annak, hogy testét attól a pillanattól fogva, hogy
a lélek beléköltözött, ne árassza el a dicsőség oly módon, ahogyan
a dicsőségnek képes volt részese lenni.

Válaszom a másodikra: Először, a Szentírás sok szükségszerű

igazságot nem fejez ki, bárha lappangva benne vannak is, amikép
pen a végkövetkeztetések az alapelvekben; ezeknek kinyomozását
illetően fölöttébb hasznos volt a szentírásmagyarázók és egyházta
nítók munkálkodása. Habár tehát a Szentírásban nincsen benne ki
fejezetten más indítóoka a megtestesülésnek, csak az első ember
bűne, abból azonban, hogy nem mondja: ezen kívül más ok nem
játszott közre, kifogástalanul kideríthető és ésszerűen bizonyítható:
a megtestesülés titkának volt más célja és sokkal fenségesebb oka
Ádám bűnénél; s mint fentebb érintettük, az is igen valószínűtlen,

hogy Isten nem szándékozott és nem akart sokkal felségesebb mű

vet, csakis Ádám bűne esetén.
- Másodszor az a válaszom: A Szentírásban kifejezetten is ben

ne van, hogy a megtestesülés titkát Isten önmagában is akarta, füg
getlenül Ádám bűnétől, amint láthatólag világosan ezt hagyomá
nyozza az Apostol is a Kolosszeiekhez írt levél első fejezetében és
az Efezusiaknak írt levél első fejezetében. De ugyanez az Apostol
hagyományozta ránk azt is az Efezusiakhoz írott levél ötödik feje
zetében, hogy Isten Fiának testben való eljövetelét feltárta Ádám-
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nak, még vétke elkövetése előtt: Nagy titok ez, én Krisztusra és az
egyJuizra vonatkoztatom (5,32). Ekkor tehát Ádám megtudta, hogy
Krisztus saját fensége, és nem az ő vétke miatt fog eljönni, azt ő

előre egyébként sem látta, hogy a vétek be fog következni.- A
válasz erre az, hogy Isten feltárta Ádámnak a megtestesülés titkát,
de nem tudta ennek okát, nem szükségszerű ugyanis, hogy aki
ismeri a következményt, tudja annak okát is. - Ezzel szemben
Ádám tudta, hogy Krisztus az ő bűnétől függetlenül fog eljönni,
úgy vélte tehát, hogy eljövendő mivoltát Isten önmagában, a titok
fensége miatt rendelte el, ez ugyanis bárkinek eszébe juthatott, még
inkább a még az ártatlanság állapotában lévő Ádámnak, tehát pon
tosan ebből az indítóokból kifolyólag lehetett eleve elrendelve: ám
ez az ok fenségesebb az emberiség megváltásának indítóokánál, azt
kell tehát gondolnunk, Isten először erre volt tekintettel.

A harmadikra ez a válaszom: A Közbenjáró gyógyírt hozó ke
gyelme még bőségesebb lett és eltakarta vétkeinket, mivel kedve
sebb volt a Szentháromság előtt Krisztus testben való felajánlása,
mint amennyire rosszallta Ádám vétkezését, melynek gyógyítására
és eltörlésére Isten Fia szenvedését rendelte, aki egyébként is eljött
volna a világba, ugyan nem szenvedésre képes és halandó testben,
ahogy valójában eljött, hogy beteljesítse az ember megváltásának
az Atya által reá bízott m~vét.
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Boros László: Megváltott lét (95 o.)
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