
Emberi létünk 
félelmeink és 
reményeink mérlegén 
Bernhard Welte vallásfilozófus szerint az emberi természet ereden-
d en reményked  természet, a remény tulajdonképpen mindany-
nyiunk önértelmezésének legfontosabb mozzanata. Akár az indi-
viduális, akár a társadalmi élet szintjén tekintjük a cselekv  embert, 
mindkét esetben tetteit a még nem ismert, de jobbnak feltételezett, 
és így személyes érdekek sorozatát magához kapcsoló jöv  aktív 
el vételezésében cselekszi meg. Életünk egészét kísér  társunk az 
a reménykedés, amely értelmesnek tételezi az életet, azt el re ki 
nem számíthatósága ellenére is a jöv ben értelemmel felruházható 
egészként vetíti el re. Általa lesz az ember nyughatatlan, miatta 
cselekszik egyfolytában: egyszerre transzcendentális és transzcen-
dáló elve létünknek. Az els  azt jelenti, hogy minden emberi csele-
kedetet eleve a remény tesz lehet vé, a reményb l mint lehet ségi 
feltételb l születnek meg cselekvési aktusaink, tetteink hajtóereje-
ként ismerjük. A remény mint transzcendáló elv pedig magyarázat 
arra, hogy minden korábbiakban már elérten túl akarunk lépni, 
minden elért cél után újabbat találunk magunknak, s egyáltalán az 
emberileg elérhet nek a határait is egyre kijjebb toljuk. A remény 
transzcendáló ereje tükröz dik abban is, hogy értelmet nemcsak 
egy-egy cselekedethez, nemcsak egy-egy életeseményhez f zünk, 
hanem azt létünk egészével szemben is feltételezzük. A remény e 
két funkciója által olyan a priori mérce keletkezik bennünk, amely-
hez minden egyes konkrét életeseményt és cselekményt hozzámé-
rünk, azzal a kérdéssel, hogy mi értelme lehet, s hogyan ágyazódik 
be életünk egészébe. 

A remény eddigi tulajdonságai azonban önmagukban értelmez-
hetetlenek lennének, ha nem vennénk figyelembe, hogy az egy-
folytában dialektikus kapcsolatban áll az emberi félelmekkel, ag-
godalmakkal és az emberi szorongással. Az értelmet feltételez  és 
el re tervez  ember gyakran tapasztal meg ugyanis értelemdefici-
tet, értelemhiányt, ha életútját éppen értelmetlen, esetleg abszurd-
nak t n  események és cselekmények keresztezik. Ha a remény fel-
tételezései egyre kevésbé mutatnak a megvalósulás irányába, akkor 
helyében a félelem és szorongás válnak meghatározóvá az ember-
ben. Immanens, konkrét reményeinket a halál jelensége, a szenve-
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dés és a b n tapasztalatai kérd jelezik meg legkönnyebben. A halál 
számunkra a szorongás és félelem jelenségévé úgy válik, hogy min-
den ember életében mint majdan bekövetkez  tudatosul, másrészt 
a közeli hozzátartozók halálában válik megtapasztalhatóvá. Jelen-
ségként az elkerülhetetlenség, az egyszeriség, a végérvényesség, a 
radikalitás és a totalitás jegyeit hordozza önmagán. Egyszerre je-
lenti az emberi létezés alapstruktúráját, „végességünk fullánkját”,1 
s mivel minden embert érint, így esetleges rejtettsége, rejt zködése 
mellett is állandó jelenléttel jellemezhet . 

A remény második nagy próbatételét a szenvedés jelenti, amely-
ben a magatehetetlenség és kiszolgáltatottság állapota mérvadó. 
Egyértelm en észlelhet  a másik szenvedése, ha az fizikai, a szen-
vedés egyéb dimenziói pedig az emberi pszichés és a lelki élettéren 
mutatkoznak meg. A remény számára azért kihívás a szenvedés, 
mert az ember mint lényegéb l fakadóan önmeghatározó, önalakító 
lény a szenvedés pillanataiban önmagával szemben álló nagyobb, 
sokszor akár legy zhetetlen er k el tt torpan meg. A szenvedés 
nyomán keletkez  abszurditásélmények az emberben kivált hatnak 
rezignációt, közömbösséget, „másik világba” való elvágyódást, az 
élet megvetését és azt a végs  elkeseredést, amely képes magából 
az ön gyilkosság gondolatát is megszülni.2 

A harmadik negatív tapasztalat a b n tapasztalata, amelynek lé-
nyege, hogy az ember bár nem akar b nös énjével azonosulni, de 
facto mégiscsak b nös marad. A b n állapotában az az érzésünk 
támad, hogy az, amit úgy fogalmazunk meg: „jelen vagyok a vi-
lágban”, mássá lett. Saját énünk megváltozott, átalakult, mégpedig 
negatív módon, olyanokká lettünk, hogy nehezünkre esik önma-
gunkat elfogadni. Ez azt jelenti, hogy nem pusztán egy bizonyos 
tettünkkel szemben vannak kétségeink és aggályaink, hanem ész-
revesszük a b nünk okozta hatásnak oly mérték  kiterjedését, 
amely már lényünk egészét meghatározza. A b n állapotában az 
ember úgy tekint önmagára, hogy az idegenkedés érzete önmagá-
val szemben alakul ki, mert már nem az, aki lenni szeretett volna. 

Az emberi félelmek, aggodalmak, szorongások vizsgálata egyre na-
gyobb lendületet nyert az elmúlt két évszázadban. Err l árulkodnak 
az ezekre a jelenségekre kiterjed  egyre mélyebb pszichológiai isme-
reteink, s a nyugati gondolkodásban a velük szembeni egyre kon-
centráltabb bölcseleti érdekl dés. Paul Tillich szerint az egzisztencia-
lizmus filozófiai irányzata már azt a szorongást kutatta, amely az 
értelmetlenség, az abszurditás-tapasztalatok és a kétségbeesés nyo-
mán született meg az emberben, s amely egyben azt a bátorságot is ki-
váltotta, hogy az ember önmaga legyen.3 A modern ember egziszten-
ciális félelmének, illetve szorongásának feltárója Søren Kierkegaard. 
A dán filozófus szinte minden m ve érinti az emberi hiteles létezés, 
az egzisztencia megvalósításának kérdését, s e kérdésben kulcssze-
rephez jut a szorongás tematikája is. A szorongás fogalma4 címet visel  
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m ben az átered  b n dogmájának „szem el tt tartásával”, a Bibliá-
ban leírt b nbeesés történethez való kapcsolódásban a szabadság és 
a b n kérdését vizsgálja Kierkegaard. E m vében határozza meg a fé-
lelem és a szorongás különbségét, ami azóta is mérvadó. A félelem 
olyan emberi érzésként nyer meghatározást, amely mindig valami-
lyen konkrétumhoz köthet , azaz a félelem mindig valamilyen meg-
határozható, beazonosítható dologtól való félelem. A szorongás ezzel 
szemben inkább állapot, reakció valami meghatározhatatlan veszély-
lyel szemben, amely az emberi szabadság mentén adódik. A szo-
rongás Ádám ártatlanságában, már a b n elkövetése el tt jelen van. 
A fáról való evés tilalma nyomasztja t, hiszen éppen a tiltó szavakon 
keresztül ébred fel benne a szabadság lehet sége. Szorongása így nem 
más, mint szabadságának szédülete. Az ártatlanság állapota ugyanis 
a szabadság lehet ségének állapota is egyben, amely a b n elköveté-
sét egyáltalán lehet vé teszi. A b nbeesés pillanata azért „min ségi 
ugrás” Kierkegaard véleménye szerint, mert általa egyrészt a b n 
belép világunkba, másrészt általa az ember saját szabadságának, s 
ezzel együtt a jó és a rossz különbségének ébred teljes tudatára. Ádám 
örökösének lenni innent l fogva azt jelenti, hogy az emberi egzisz-
tencia megszületése a szorongáshoz kötött, hiszen amikor az ember 
önmagát akarja megvalósítani, akkor önmaga megvalósításának kü-
lönböz  lehet ségei közül kell választania. A saját szabadság észle-
lése ahhoz az élményhez hasonlítható, mint amikor valaki egy mély 
szakadékhoz közel állva egyszerre érzi annak a mélységbe rántani 
akaró vonzerejét s az attól való jogos félelmet. Nem véletlenül nyeri 
el ez a mozzanat a dán gondolkodónál a „szimpatikus antipátia és 
antipatikus szimpátia” megnevezést. A szorongás tehát a szabadság 
szédülete, ami egyben „az egzisztencia eredeti feltárultsága, az emberi 
létezés alaphangoltsága, amely az embert a saját szabadságával szem-
besíti”,5 amely az önmegvalósítás feladatának súlyát helyezi az ember 
vállára. A szorongásban ismerünk rá lehetséges választásaink, lehet-
séges b neink, s ezzel együtt Istennel való kapcsolatunk valóságára.6 

A szorongás második nagy gondolkodója Martin Heidegger, aki 
a Lét és id 7 cím  m vében a lét értelmére kérdez rá, s ez a kérdés — 
úgy véli — egybeesik a jelenvaló lét létének, azaz az emberi léte-
zésnek az értelmével. A heideggeri m  ontológia és antropológia 
különleges összefüggése, hiszen a lét teszi lehet vé, hogy az ember 
önmagát és minden más létez t megért.8 A Lét és id  elején megfo-
galmazott kiindulási probléma az, hogy a lét a legáltalánosabb, leg -
üresebb fogalom, amely emiatt definiálhatatlan, miközben az ember 
az a létez , aki a létmegértés képességével rendelkezik, aki egyedül 
képes a lét felé kérd en tekinteni. Heidegger ebb l a kiindulási pont-
ból elindulva vállalkozott arra az egzisztenciális analízisre, amely az 
egzisztencia létstruktúráit próbálta feltárni. A létmegértés az a mód, 
ahogyan a létez k létükben az embernek feltárják magukat, s így ért-
het vé válnak számára. Bernhard Welte úgy véli, hogy Heidegger 
létkérdésében visszacsengenek azok a skolasztikus meglátások is, 
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amelyek szerint az emberi szellemnek (intellectus) éppen az a lényege, 
hogy els ként a létez t mint létez t, továbbá a létez k létét ragadja 
meg.9 A létmegértés képessége azonban nagyon szoros összefüggés-
ben áll a semmi és a szorongás tapasztalatával, amelyek a heideggeri 
egzisztenciális analízis központi mozzanataivá váltak.10 A Lét és id -
ben ugyanis a szorongás az emberi jelenvalólét alaphangoltságaként 
t nik fel, amelynek eredeteként a semmit jelöli meg A jelenvalólét 
mint világban-való-lét egyfolytában más létez kkel van kapcsolat-
ban, léte korrelátumokkal fennálló lét. Léte mindig vonatkozik vala-
mire, valakire, ebb l fakadóan dolga van a létez kkel, azokat ta-
pasztalhatja kéznéllev ségükben, kézhezállóságukban is, azokkal 
szemben gondoskodó, gondozó létmódot ölt magára. Éppen ehhez 
kapcsolódóan beszél Heidegger az emberi létez  alaphangoltságá-
ról, arról az alapvet  létmódról, amely az egzisztencia teljes mezejét 
átjárja, s amit a szorongással azonosít. A szorongás azonfelül, hogy 
„kellemetlen érzést” kelt bennünk, „a semmit nyi latkoztatja ki”, s t 
az ember az, aki — egyik kés bbi m  megfogalmazása szerint — 
egyenesen a „szorongásban lebeg”.11 Kierkegaardhoz hasonlóan Hei -
degger is kifejti, hogy a félelem tárgya mindig egy világon belüli lé-
tez  — legyen az valós vagy csak elképzelt —, viszont a szorongás 
oka vagy eredete nem világon belüli létez , hanem teljességgel meg-
határozhatatlan. Welte szerint ez a heideggeri megfogalmazás arra 
utal, hogy a szorongás kiváltója az, hogy az ember önmagát „tiszta 
valami másra való vonatkoztatottságként” ismeri fel, miközben ez a 
valami más nem határozható meg. Innent l fogva elmondható, hogy 
az emberi lét honnanja, hovája és miértje a „semmi és a sehol” fáty-
lában marad rejtve.12 Az emberi létezés egészét átjáró szorongás tehát 
a semmit teszi nyilvánvalóvá, azt a szakadékot, amelyb l minden lé-
tez  feltárul. Paul Tillich a semmi és a semmisség fogalmainak tük-
rében azt állítja, hogy a szorongás olyan állapot, amelyben a létez  
saját nemlétének a lehet ségére figyel fel. A szorongás a nemlét lehe -
t ségének egzisztenciális felismerése; a nemléthez kötött szorongás 
„a végességre mint saját végességre történ  odafigyelés”.13 Ontoló-
giai karaktere végül azt is magával vonja, hogy lehetetlen kiszakítani 
az emberi létezés struktúrájából. 

A szorongás Heidegger által feltárt másik összetev je Kierke-
 gaard-t visszhangozza, amikor a szorongást annak ráébreszt jeként 
értelmezi, hogy az embernek önmagát kell megvalósítania. Hei deg-
ger itt arra gondol, hogy az emberi jelenvalólét mindenkor önmaga 
egy-egy lehet ségével veti magát egybe. A jelenvalólét ugyanis az 
elszigeteltség magányában szabad az önmagát-választásra. Ezek-
ben a választásokban hol egyik, hol másik lehet séget választja, s ez 
azt jelenti, hogy közben minden más lehet séget elveszít, hogy min-
den más lehet ségr l le kell mondania. Az önmegvalósítás célja, 
hogy az emberb l mint általános emberb l konkrét, egyedi ember 
váljék. A heideggeri terminológia szerint az „akárki” éppen az el l 
menekül egysíkúságában, középszer ségében, hogy valakivé vál-
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jék. Amíg az ember azonban csak akárki, addig „az önállótlanság és 
a nem-tulajdonképpeniség módján” létezik. 

Mindkét gondolkodó elkülöníti tehát egymástól a félelmet és a 
szorongást, el bbit konkrétumokhoz köthet  érzésekként, utóbbit 
mint az emberi lét velejáróját, alapstruktúráját jellemzik a szabad-
ság és a semmi megnyilatkozása mentén. Az emberi félelmek nagy 
skálája bizonyosan összefügg a szorongás alaphelyzetével. Ha fé-
lelmek képesek is jelen lenni szorongás nélkül (lásd az állatvilág 
él lényeinek félelem-reakcióit), az emberi félelmek artikulálódása 
mindig a szorongás alaphangoltságából fakad fel. 

Az emberi létezés feszültségének legmeghatározóbbja a remény és 
a félelem, a szorongás dialektikus viszonya, amelyb l polarizációs 
folyamatokon keresztül hol egyik, hol másik összetev  kerül er fö-
lénybe. Franz Kafka egy levelében azt írja, hogy énjének lényege a 
szorongás, egész lénye ebb l áll, és szorongása talán lényének leg-
jobb része is egyben.14 A szorongó ember életét kozmikus, társa-
dalmi, kulturális vetület  félelmek, valamint Istent l, az embertár-
saktól, s t az önmagától való félelem is jellemezheti.15 A szorongás 
túlereje az embert elbizonytalanítja, önmagában kételked vé teszi, 
identitásválságba, egzisztenciális kétségbeesésbe sodorhatja. Az eg-
zisztencializmus bizonyos szerz inél katalizátorszerepben is felt -
nik, de a posztmodern ember számára sokkal inkább az egziszten-
cia megvalósítása kerékköt jének tekinthet .16 A reménykedés, a 
remény (akár mint lét-elv) utópisztikus m veknek is kedvelt tárgya, 
mindazonáltal a kereszténységben jut teljes értelemre. Hétköznapi 
értelemben akkor születik az emberben remény, ha valamilyen jóra 
irányuló törekvésében észreveszi, hogy a cél elérése nem csak saját 
erejét l függ, mégis bízik abban. Teológiai értelme az, hogy emberi 
célként az (immanens céljainkon túl es ) üdvösség, a teljes ember 
lét beteljesedése jelenik meg, amelynek eléréséhez az (emberi er fe-
szítéseken túli) isteni, azaz a természetfeletti segítségben bízunk. 

A remény emberben való állandó jelenléte abból fakad, hogy a sa-
ját életünk egyetlen pillanata sem lehet számunkra közömbös. Az 
élettel szemben folyamatos elvárásokat támasztunk, szerencsét, elé-
gedettséget, jólétet várunk el t le, s ennek alapján tervezzük a jö-
v nket, törekvéseinket e céloknak vetjük alá. A remény cselekvése, 
a reménykedés tulajdonképpen az élet egészéhez f zött értelemnek 
a feltételezése. Ha bölcseleti szövegkörnyezetben azt halljuk, hogy 
az ember az élet értelmét posztulálja, akkor ez azt jelenti, az élett l 
azt várjuk el, hogy legyen értelme. A személyes jöv nk nagyrészt a 
világ és a konkrét emberi szabadságok lehet ségeinek mindenkori 
összjátéka. Ezekkel az összjátékokkal a saját emberi szabadságunk 
szembesül, s amit szabadságunk hozzátesz, az személyes döntése-
ink, cselekedeteink és állásfoglalásaink sorozata. E sorozatok elemein 
keresztül minden esetben a szorongás vagy éppen a remény pólu-
sához közelítjük lényünket. Eugen Biser azon teológusok egyike, akik 
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a kereszténység lényegét éppen a szorongó, a félelmekt l terhelt em-
ber aspektusából is megpróbálták megfogalmazni. Megrendít  té-
tele, hogy a hittel nemcsak a hitetlenség, az ateizmus áll szemben, 
hanem félelmeink és szorongásaink is. Utóbbiak nem támadó jelle-
g ek Istennel, illetve az istenhittel szemben, hanem azt a term föl-
det mérgezik meg, amelyb l a hit sarjadhatna ki. Sokszor teljesen ész-
revétlenül rombolják le a hit egzisztenciális lehet ségi feltételét.17 Ha 
a kereszténységnek újból és újból meg kell fogalmaznia a magában 
hordott Örömhírt, akkor abból — korunknak megfelel en — azo-
kat a gyógyító dimenziókat kell kiemelni, amelyek éppen a félelmeken 
való felülkerekedésünkhöz járulhatnak hozzá. Biser felvázolt teo-
lógiája egy olyan teológia, amely a kereszténység terapeutikus funk-
cióira építkezve azt érteti meg velünk, hogy a keresztény hit az em-
bert a félelmekbe való belevetettségb l és potenciális kétségbeeséseib l 
szeretné kimenteni.18 

A kereszténység terapeutikus jellege természetesen nem varázs-
pálca, amivel a nyomasztó és félelmet kelt  tapasztalataink elt n-
tethet ek lennének. Hív  emberként is ugyanolyan nehézségként 
tapasztaljuk meg konkrét félelmeinket és szorongásainkat. Ugyan-
azzal a várakozással tekintünk az események jó és szerencsés kime-
netelére, s ugyanolyan módon viszolygunk sikertelenségekt l, csa-
lódásoktól és kudarcoktól. Nem mellékesen saját szabadságunknak 
is, önmegvalósítási lehet ségeinknek is érezni szoktuk fojtogató ere-
jét, amikor például olyan kérdések merülnek fel bennünk, hogy 
vajon tényleg biztosak vagyunk-e szabadságunkban? Biztosak vagyunk-e 
benne, hogy végig kitartunk elhatározásainkban? Vajon velünk nem for-
dulhat-e el , hogy bizonyos esetekben cs döt mondunk? Tudjuk-e, mit vá-
laszolunk majd arra, amit az élet kiszámíthatatlanságában hoz nekünk? 

A halál, a szenvedés és a b n által keltett félelmek a létezés értel-
metlenségének veszélyével fenyegetik a szorongás apriorijával — a 
saját végesség felismerésével és az önmegvalósítás gondjának terhé-
vel — rendelkez  embert. Az élet mélypontjaiként az emberi remény 
legnagyobb próbatételei, s így válaszút elé állítják az embert. Az élet 
mélypontjain kirajzolódó válaszút azt jelenti, hogy a semmi rémisz-
t  tapasztalatában lesz részünk. Ezeken a pontokon értelmet többé ki-
olvasni már azért nem képes az ember, mert a teljesen ismeretlen, a 
semmi áll vele szemben, amely hangtalan, alaktalan, sötét és így egy-
ben rémiszt .19 E kontúrnélküli, szóra nem bírható ismeretlen azon-
ban a félelmeinek kiszolgáltatott embert l feltétlen alávetettséget kö-
vetel meg. Az élet e mélypontjain az ember vagy reményvesztett lesz, 
átadva önmagát a félelmek túlerejének, s lemondva az élethez f zhet  
minden további értelemr l, vagy pedig kívülr l, „az emberen túlitól”, 
„a teljesen mástól” várja a menekülés lehet ségét. Effajta menekülés 
felett az ember nem rendelkezhet, nem f zhet hozzá semmiféle ki-
számíthatóságot, az újból reményked  ember azonban mégis számít 
rá. Ilyenkor az emberben tehát ismét a remény kezd el er södni új for-

 

 

17Eugen Biser: Gläubige 
Angstüberwindung. 

Katholische Akademie 
Augsburg, Akademie-

Publikationen Nr 91, 
Augsburg, 1992, 25. 

 

 

 

18Eugen Biser: 
Theologie als Therapie. 

Books on Demand, 
Taschenbuch, 2002, 146. 

 

4. A remény túlereje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19Bernhard Welte: 
Ein Experiment zur Frage 

nach Gott (1972). In u : 
Zur Frage nach Gott. 

Gesammelte Schriften, 
III/3, Herder, Freiburg – 

Basel – Wien, 2008, 
39–49, 48. 

 

167



mát öltve magára, hiszen az immanens világ határain túl, s ezzel együtt 
az emberi képességek hatótávolságán túl kezd el az t körülvev  „sö-
tét titokkal szemben” hallgatózni.20 Olyan hallgatózás ez, ami azt für-
készi, vajon fellelhet ek-e valamiféle emberfeletti, természetfeletti 
menekülésnek a nyomai. A vallás ennek tükrében az emberi remény -
kedésnek azon alakzata, amely a potenciális kétségbeesés közegében 
nem kialszik, hanem bizalmat ébreszt azzal a titokkal szemben, amely-
nek az ember szükségszer en kell, hogy átadja magát. 

Bernhard Welte szerint éppen a halállal szembeni magatartásnak 
az a legfelt n bb tulajdonsága, hogy magát a halált az ember bár 
úgy tartja számon, mint ami nem t r meg semmiféle önámítást, 
mint ami radikálisan megkérd jelezi az emberi élet egészéhez f -
zött értelmet, minden esetben radikálisan kérd jelezi meg a re-
ményt, de azt mégsem tudja végérvényesen kioltani. Minden val-
lásnak közös jegye, hogy reményt f z a halálban bekövetkez  
ismeretlenséghez. Akik a halálon túl is reménykednek, azok az em-
beri végességben jelentkez  rémiszt  semminek bizalommal pró-
bálják meg átadni magukat. A végesség feltétlenségével szembeni 
bizalom így igazából a remény legtisztább és legmagasabb alakza-
tát testesíti meg. 

Ahogyan a szenvedés és a halál eseményében a hozzánk mérten 
teljesen ismeretlen nagyobbal, s annak feltétlenségével szembesü-
lünk, úgy b nösségünk pillanataiban is a feltétlent tapasztaljuk 
meg. Hiszen az ember b nös állapotában olyannak látja meg ma -
gát, mint aki a feltétlennek — azaz saját lelkiismeretének, az abból 
feltáruló törvénynek — nem tudott megfelelni.21 A b n esetében is 
válaszút el tt áll az ember, mert vagy a kétségbeesés állapotába 
kerül, vagy pedig a megbánás útján indul el. A megbánás tulaj-
donképpen elnémulás és önátadás a feltétlennel szemben. Azt a re-
ményt hordozza magában, amely képes odafordulni ahhoz, ami na-
gyobb, mint az ember, s amivel szemben a Bocsáss meg! kérést is 
megfogalmazhatja. A megbánás megszületésének pillanatában egy-
részt helyzetünk immanens kilátástalanságának, másrészt annak a 
magasabb és tisztább valóságnak a tudatára ébredünk rá, amelyb l 
reményeink szerint szeretnénk részesülni. A megbánás reménye, 
hogy rossz tetteink fojtogató és determináló erejét l megmenekül-
hetünk.22 

Istenhív vé akkor válik az ember, ha egzisztenciális félelmeinek ta-
pasztalatában mégiscsak a remény és az el tte álló ismeretlen ti-
tokkal szembeni önátadás mellett dönt. A hit ebben az értelemben 
ráhagyatkozás arra a megragadhatatlan és kifürkészhetetlen ti-
tokra, amit a keresztény Örömhír Istennek nevez. Ezen az önáta-
dáson keresztül elfogadjuk a világot, elfogadjuk egész emberi lé-
tünket minden bizonytalanságával, kérdésességével együtt, a 
végs kig feltételezve a létezést átjáró értelmet. Az istenhit így „a lét 
egészére kimondott nagy pozitivitás!”23 Friedrich Nietzsche és Mi-
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chel Foucault markánsan érveltek amellett, hogy az univerzum ol-
vashatatlan arcú, s a bennünket körülvev  végtelen csillaghalmaz 
teljesen közömbös értelemkeresésünket illet en. Nietzsche ezenfe-
lül azt is megsejtette, hogy az istenhit szorosan összefügg a racio-
nalitásba vetett hittel, hiszen amennyiben Isten létezik, úgy nem-
csak a világról megalkotott szubjektív képzeteink és szubjektív 
vélekedéseink léteznek, hanem maga a világ egésze emberi lé-
tünkkel együtt Isten képzete és ideája.24 Ha pedig Isten van, akkor 
a világ partikuláris értelmetlenségei ellenére is racionális, értelmes, 
hiszen az Abszolútum értelméb l ered. Spaemann, Welte és Biser 
egyetértenek abban, hogy ésszer bb dolog bizalommal a jöv re te-
kinteni, mint kétségbeesni. Ésszer bb az értelmet és a racionalitást 
feltételezni, mint az értelmetlenséget és irracionalitást hangsú-
lyozni. Aki Istenben hisz, a világ racionalitásában hisz, továbbá hisz 
abban, hogy a jó alapvet bb, mint a gonosz, s eleve tisztában van 
azzal, hogy az értelmetlenség megállapítása el zetesen éppen az 
értelmet feltételezi. Bernhard Welte a következ  kérdést fogalmazza 
meg átgondolásra: Ha a végtelen értelmet nem találjuk világunk-
ban, s nem is általunk alkotható az meg, „van-e jogunk azt gon-
dolni, hogy az egyáltalán nem is létezhet?”25 Aki e kérdésre igennel 
válaszol, az azzal a „metafizikai türelmetlenséggel” és „metafizikai 
bizalmatlansággal” jellemezhet , amely számára csak az valós, ami 
kézzelfogható, megragadható és uralható. Az effajta türelmetlen-
ség azonban a hétköznapi reményeinkkel is ellentmondásban áll, 
hiszen partikuláris és immanens reményeink (is!) éppen olyasmire 
irányulnak, amelyek kivonják magukat az uralhatóságból és azon-
nali kézzelfoghatóságból. 

Az emberi félelmek és szorongás ellen valójában csak a hit által táp-
lált remény képes harcolni. Ez a remény els  lépésként igent mond 
rájuk, elismeri, hogy az emberi létezés alaphangoltságát adják, elfo-
gadja, hogy az emberi alaphelyzet keretei. Egy ilyen elismer  aktus 
megakadályozza, hogy a hív  ember illúziókba ringassa magát, 
vagy esetleg félelmeit elfojtsa, vagy azokkal szemben védekez -, 
menekül mechanizmusokat konstruáljon magának. Ahelyett azon-
ban, hogy csak destruktív erejüket észlelné, a létezéshez való bá-
torsághoz emeli fel azokat. Úgy mond rájuk igent, hogy közben azt 
a hangot is hallja, amely létünk ténye nyomán mindannyiunkat el-
kísér: „Létezel, tehát szabad létezned!”26 

Hogy félelmeinkben rekedünk-e meg vagy a remény mellett kö-
telezzük-e el magunkat, az nagy részben szabadságunk függvénye 
is. Egy kibontakozó emberi személyes kapcsolat fejl dése és kitel-
jesedése a résztvev  felek szabadságtól függ. Egy jó barátsághoz 
önmagában kevés az, ha az egyik személy nyitott és megbízható.27 
Ha ugyanis eközben a másik kicsinyeskedésben és bizalmatlanko-
dásban megmerevedett alkat, ha félelmei blokkolják a megnyílásra, 
akkor már eleve képtelen lesz észlelni azt, aki egyértelm en meg-
érdemelné a felvállalt barátság kockázatát.
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