
Isten fenyítése  
a világjárvány? 
Értelmezési javaslat az isteni büntetés feltételezése  
és Isten szidalmazása között 

Már a koronavírus következtében kitört járvány előtt is olyan kul-
túrában éltünk, amelyben sokak számára határozott tapasztalat volt 
Isten távolléte. A halott Krisztus beszédét megszövegező írásában Jean 
Paul már a 18. század végén kifejezésre juttatta azt az érzést, hogy 
Isten talán halott, mi pedig a végső igazságok szintjén (metafizikai 
szempontból) árvák lettünk. Jean Paulnál még lehetséges volt, hogy 
a rémálmot hálával fogadott ébredés kövesse. Egészen másként fes-
tett a helyzet a 19. századi valláskritikában, amely csak emberi vá-
gyak kivetülését látta Istenben (Feuerbach), vagy nyíltan hirdette, 
hogy Isten meghalt (Nietzsche). A 20. századi diktatúrák és totali-
tárius hatalmak áldozatai csak még jobban megrengették az Istenbe 
vetett hitet. A késő modernitás műalkotásai gyakran tükrözik ezt a 
megtörtséget, s a negativitás esztétikájának jegyében fogantak. „Dí-
csértessél, te, Senki”, olvassuk Paul Celan Zsoltár című költemé-
nyében, Godot-ra várva című darabjában Samuel Beckett pedig a vá-
rakozás lassú elapadását mutatja be. Giacometti törékeny ikonjai 
az ember megsebzettségét és gyökérvesztését tárják elénk. Az iro-
dalomtudós George Steiner szerint korunknak a „hosszúra nyúló 
szombat” a legfőbb jellemzője.1 A nagypéntek már mögöttünk, a 
húsvét még előttünk. De vajon várunk-e még arra, hogy várjanak 
minket? Nem halványult-e el már a hit húsvéti perspektívája? 

A koronavírus következtében kitört világjárvány sokak szemé-
ben csak fokozta ezt a nagyszombati légkört. Hol van Isten? Elrej-
tette volna arcát? Hallgat? Az üres templomok és székesegyházak 
szimbolikus erővel kidomborítják Isten távollétének érzését. Sok 
mindent elárul az a kép, amikor a pápa az üres tér előtt állva egy 
szál magában adja az urbi et orbi áldást. A megszokott folyamatok 
megakadásának elevenbe vágó tapasztalatát eleinte inkább elfedték 
az online liturgiák és a szolidaritás konkrét formáit érintő viták. 
Legalábbis szinte senki sem vállalkozott arra, hogy teológiai szem-
pontból értelmezze a nyilvános és a liturgikus élet berekesztését.2 

Olyan vélemények viszont hallhatóak voltak, melyek szerint a jár-
vány Isten büntetése, s Isten joggal áll bosszút a róla elfeledkező nem-
zedéken, hogy felemelt mutatóujjal végre megleckéztesse a mai tár-
sadalmat. Másrészt ökoteológiai felvetések is születtek. Leonardo 
Boff, a brazil felszabadítási teológus például azt állította, hogy a vi-
lágjárvány egyenesen a „Földanya megtorló intézkedése”.3 Élesen 
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kifogásolta a természetes energiaforrások kíméletlen kizsákmányo-
lását, s annak a véleményének adott hangot, hogy a koronavírus és 
a hatására kialakuló betegség a felelőtlen emberi magatartás követ-
kezménye. Boff ugyan nem beszélt kifejezetten „Gaia bosszújáról”, 
mivel állítása szerint „a nagy Földanya nem bosszúálló”, mivel azon-
ban az ember nem vesz tudomást az ökológiai válság és a klímavál-
tozás egyértelmű jeleiről, és nem vonta le a tanulságokat abból, ami 
eddig történt, a Föld mégiscsak megtorlásra kényszerül, ahogyan 
most is a járvány formájában. Boffnak persze teljesen igaza van, ami-
kor a Föld kifosztását és az ökológiai szempontból felelőtlen nyere-
ségvágyat bírálja,4 már csak azért is, mert a koronavírus elterjedésé-
ben vélhetően emberi mulasztásnak is szerepe volt. 

Teológiai szempontból azonban nem tűnik meggyőzőnek, ha va-
laki az emberek felelőtlen magatartása miatt megtorló intézkedé-
seket foganatosító bosszúistennőnek állítja be a „nagy Földanyát”. 
Éppoly kevéssé meggyőzőek az Istent gyalázni kezdők stratégiái, 
amelyeket a következők során kritikai igénnyel szeretnék szemügyre 
venni. A két téves megközelítés helyett olyan értelmezést kívánok 
ajánlani, amely teremtéstani, eszkatológiai és krisztológiai megfon-
tolásokat ötvöz. Ha a világ léte és az evolúció kibontakozása nem 
merő véletlen eredménye, hanem egy jó és mindenható Isten szabad 
és nem szükségszerű teremtő aktusából fakad, akkor Istennek az is 
módjában áll, hogy elvezesse a teljességre a betegségtől, szenvedés-
től és haláltól sújtott teremtést. Jézus Krisztus életében és halálában 
jelét adta a szenvedőkkel vállalt compassiójának, a Megfeszített feltá-
masztásában pedig a halált legyőző és megmentő erejű hatalmának. 

1. Isteni megtorlás lenne a járvány? A büntetés teológiájának 
bírálata 

A Szentírásban több helyütt is találkozunk azzal az értelmezéssel, 
mely szerint az elkövetett bűnökért büntetés jár. Nemcsak az egész 
nép sorsával kapcsolatos kollektív értelmezésekkel kerülünk szembe, 
hanem egyéni perspektívával, egyének sorsának magyarázatával is. 
Az egész lakosság életére kiható járvány összefüggésében elsősorban 
a kollektív értelmezések lehetnek érdekesek. Már a Teremtés könyve 
is az emberek romlottságát sújtó büntetésként fogja fel az özönvizet. 
A teremtő Isten véget akar vetni a teremtésben elharapózott rossznak. 
Csak az igaz Noéval és a családjával tesz kivételt. Noé a felépített 
bárka jóvoltából menekül meg a katasztrófától. Az özönvíz után Isten 
megfogadja, hogy soha többé nem irt ki minden „testet”, s a szivár-
vány jelével szövetséget köt Noéval (vö. Ter 9,9–17). Ennek ellenére 
maga a Teremtés könyve is beszámol további isteni büntetésekről. 
Szodoma és Gomorra városát tűz- és kénkőáradat temeti maga alá la-
kóinak botrányos életmódja miatt. Ábrahám ugyanakkor felteszi a 
kérdést, hogy az Úr valóban egyaránt el akar-e pusztítani igazakat és 
gonoszokat (Ter 18,23). Erkölcsi szempontból felháborító és igazság-
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talan lenne, ha az igazak ugyanolyan sorsra jutnának, mint a gono-
szok. Ábrahám közbenjárására Isten kötelezi magát, hogy a városok-
nak nem esik bajuk, ha csak tíz igaz akad bennük. 

Első pillantásra az a tíz csapás is Isten büntető ítéletei közé tartozik, 
amelyet az Úr parancsára Mózes és Áron küld a fáraó és népe ellen 
(Kiv 7–12). Bár Isten hatalma fejeződik ki bennük, elsősorban nem 
büntető célzatú intézkedések, hanem a fáraóval szemben alkalmazott 
isteni kényszerítőeszközök, melyek azt kívánják elérni, hogy a fáraó 
engedélyezze Izrael kivonulását.5 További példa lehet a Dávid által 
elrendelt népszámlálás: a király meg akarja tudni, mennyire erősek 
Izrael hadai, jóllehet ez szentségtörésnek minősül. Büntetésképpen 
választania kell hét évnyi éhezés, három hónapnyi háború és három 
napnyi pestis között — Dávid pedig a pestist választja, mert inkább 
akar az irgalmas Isten, mint ellenségei kezébe kerülni. Dán és Beer-
seba között hetvenezer ember vesztette életét (2Sám 24,1–17). Dávidot 
azonban rossz érzéssel tölti el Isten büntető ítélete: „Én vagyok az, aki 
vétkeztem, s aki gonoszul cselekedtem; de ők, a juhok, mit követtek 
el?” (2Sám 27,17). A próféták is rendszeresen az elkövetett jogtalan-
ságokért járó isteni megtorlást látnak a különböző csapásokban (Oz 
8,13; Mik 3,9–12; Iz 5; Jer 22,8sk.).6 A kollektív büntetés ugyanakkor 
nem is egyértelmű a prófétáknál, hiszen tévesnek tartják azt a köz-
mondást, mely szerint „az apák ették a savanyú szőlőt, és a fiak foga 
vásik el tőle”, s ehelyett az egyén személyes felelősségét hangsúlyoz-
zák (Ez 18; 33).7 Az isteni szankciókat az üdvösség érdekében alkal-
mazott pedagógia jeleként felfogó prófétai értelmezéshez hasonlóan 
a deuteronomista történeti mű is olyan isteni büntetéseként értelmezi 
a babiloni fogságot, amely a hitszegő Izrael megtérését és bűnbánatát 
kívánja szolgálni (vö. MTörv 4,29–31; 30,1–10). A bölcsességi iroda-
lomban azzal az értelmezési sémával találkozunk, mely szerint az el-
követett tettek visszatérnek elkövetőjükhöz, a csapások pedig a hely-
telen cselekedetekért járó büntetések (Péld 22,8; 26,27).8 

Efféle bibliai utalásokat még hosszan lehetne sorolni. E bibliai hát-
tér ellenére azonban problémás lenne, ha a jelenlegi járványhelyzetet 
a büntetés teológiájának horizontján igyekeznénk értelmezni. A kö-
vetkező érvek hozhatók fel ellene. Először is, méltatlanul bánnánk a 
betegek önértelmezésével, ha a fejük fölött úgy határoznánk, hogy 
helytelen magatartásukért kapott büntetés gyanánt kapták el a fertő-
zést. A betegséget a bűn következményeként felfogó értelmezés el-
marad a bibliai felismerésektől, gondoljunk csak Jób könyvére vagy a 
vakon született ember meggyógyítására (Jn 9,1–41). Albert Camus is 
felemelte a szavát ezzel az értelmezéssel szemben, s A pestis című re-
gényébe beillesztett egy határozott hangú prédikációt, amely ponto-
san Isten büntetéséről szól. A pestis idején segítséget nyújtó Szent 
Rókus tiszteletére rendezett imahéten Paneloux atya azt harsogja az 
elbizonytalanodott hívőknek, hogy megérdemelték, ami történik. Az 
elbizakodott és arrongáns kijelentés felháborítja a főszereplőt, az orvos 
Rieux-t, aki helyesebbnek tartja, ha a betegek és a haldoklók pártját 
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fogva kézzelfogható segítséget próbál nyújtani. Ily módon a bünte-
tésteológiai értelmezés újabb világos határa mutatkozik meg. Má-
sodsorban nem tesz különbséget az érintettek erkölcsi állapota kö-
zött: a járvány ugyanúgy sújtja az ártatlan gyerekeket és az igazakat, 
mint a gonoszokat. Az erkölcsi különbségtétel hiánya már a Bibliá-
ban is nehézségeket okoz (vö. Ter 18,23); Jézus tévesnek minősíti azt 
az elgondolást, mely szerint a siloéi torony összedőlésének áldozatai 
bűnösebbek voltak, mint azok, akik túlélték az esetet (vö. Lk 13,4–5). 
Harmadsorban éles ellentétben áll a Biblia szerint Isten lényegi tulaj-
donságának tekintendő irgalommal az az elgondolás, mely szerint 
Isten szándékosan egész közösségekre ráront valamilyen betegség-
gel. Negyedsorban a járványt Isten fenyítéseként felfogó értelmezés 
olyan egyértelmű és magabiztos szemléletmódról tanúskodik, amely 
nem számol az eszkatologikus fenntartás szükségességével: úgy tesz, 
mintha Isten pozíciójában lenne, hiszen Isten büntető ítéleteként 
könyvel el olyan esetleges történéseket, mint amilyen a járvány. Ötöd-
sorban az isteni büntetés képzete könnyen gátat szabhat a károk eny-
hítését célzó erőfeszítéseknek, elvégre amit Isten mért ki, az minden-
kit joggal sújt. És ki az ember, hogy szembeszegüljön vele! Annál 
rosszabb az érintetteknek! 

A járványok büntetésteológiai értelmezésének lehetőségét a teo-
lógiai hagyomány az áteredő bűn tanára hivatkozva támasztotta alá. 
Nem véletlen, hogy Camus regényében Paneloux atya éppen Ágos-
ton-kutató, aki jól ismeri azt az elgondolást, mely szerint az egész 
emberiség egyetlen elveszett közösség. Mint ismeretes, a hippói püs-
pök Ádám bűnétől eredezteti, hogy az emberek gyökeresen és egye-
temlegesen a bűn foglyai (vö. Ter 3; Róm 5,12). Az isteni parancs meg-
szegése miatt Ádám elvesztette paradicsomi ártatlanságát. Ez a 
veszteség a velejáró bűnös állapottal (originalis reatus) együtt az egész 
emberiségre átháramlott.9 Ennek értelmében az embereket „megfer-
tőzi” az első ember eredendő bűne, s ezért már akkor vétkesek, mi-
előtt egyénileg szabad tetteket tudnának véghezvinni. Ágoston sze-
rint Isten szuverén kegyelmi cselekvése csak kevés embert ment meg, 
azaz csak néhányan kerülnek ki a büntetést érdemlő massa damnatá-
ból.10 Isten irgalmas, amikor kiválaszt, és igazságos, amikor elvet va-
lakit. E teológia keretei között fizikai csapások (például járványok 
vagy földrengések) is az emberiség bűnéért járó igazságos büntetés-
ként foghatók fel. 

Szintén problémás tényező, hogy az áteredő bűnről szóló ágos-
toni tanítás talaján szigorú értelemben nem léteznek ártatlan áldo-
zatok, hiszen születésétől fogva kivétel nélkül mindenkire ránehe-
zedik Ádám bűnének terhe.11 Camus pontosan ezen háborodik fel, 
és ártatlan gyerekek fájdalmas halálát látva elhatárolódik Ágoston-
tól. A regényben Paneloux atya is belátja a pestisről alkotott bünte-
tésteológiai felfogásának határait, miután egy éjszakán át kitartott 
egy haldokló gyermek mellett. Második prédikációjában már más-
ként gondolkodik, mint korábban, arról azonban nem tesz le, hogy 
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valamilyen értelmet próbáljon adni az értelmetlen pestisnek. Rieux 
doktor a szenvedésnek ezt a magyarázatát sem hajlandó elfogadni. 

2. Lázadás Isten ellen a járvány miatt? Isten 
szidalmazásának bírálata 

Nemezis című utolsó regényében (2010) Philip Roth amerikai író to-
vábbszőtte a gyerekek értelmetlen szenvedése miatt érzett felhá-
borodás fonalát. A regényben 1944 nyarán gyermekbénulási jár-
vány tör ki Newarkban. A főhős, a huszonhárom éves Bucky Cantor 
olyan, mint egy modern Jób. A testnevelő tanár kénytelen tehetet-
lenül nézni, hogyan terjed el fokozatosan a járvány. Két tanítványa 
is megfertőződik. A tünetek: tarkómerevség, fejfájás és magas láz. 
Először egy tizenkét éves fiú hal meg, aki éppen a bar micvójára 
készül. A szülei vigasztalanok, hiába imádkoztak a gyógyulásáért. 
Cantor részt vesz a gyászszertartáson, s hallgatja, ahogyan a sírnál 
a rabbi a kaddist imádkozza.12 A fiú értelmetlen halála miatt Isten 
szent nevének dicsérete merő gúnynak tűnik a szemében. Felindu-
lásában perbe száll Istennel, akit nyersen hidegvérű gyerekgyil-
kosnak nevez. A gyermekbénulással járó gyötrelmes szenvedés 
Isten ellen intézett éles hangú vádat eredményez Rothnál. Miért nem 
segít Isten? Talán szörnyeteg lenne? 

A mai teológia szerint erkölcsi szempontból túl egyszerű a járvá-
nyoknak az a büntetésteológiai értelmezése, amellyel Paneloux atya 
szolgál Camus-nél; a teológia azt viszont elfogadja, hogy a válság 
hatására az emberek mélyebben elgondolkodhatnak az életükről és 
megtérhetnek. Azt sem tagadja, hogy léteznek a „bűn struktúrái”, 
amelyek igazságtalanságból szőtt hálóba fonják az egyént, úgy, hogy 
szinte esélye sincs a szabadulásra. A nyugati modernitásra jellemző 
individualizmus homályba borította azt a tényt, hogy az egyén 
bűnök és kudarcok társadalmi hálójába van ágyazva, amelyet a Bib-
lia egészen realistán érzékel.13 Ennek ellenére teológiai szempontból 
elfogadhatatlan az az elgondolás, mely szerint a Teremtő járvá-
nyokkal tizedelné meg vagy egyenesen irtaná ki teremtményeit. Ez 
az elgondolás ellentétes az irgalmas Istenbe vetett hittel, aki miköz-
ben rámutat a bűnre és a kudarcra, megbocsátását is mindig felkí-
nálja. A szenvedőkkel vállalt tevékeny szolidaritás viszont, amelyet 
Camus a legfontosabbnak tart, teológiai szempontból fenntartás nél-
kül elfogadható, s az Evangélium forrásai alapján is másféle szem-
pontok szerint is ajánlható. Az egyház és a teológia szövetségest fe-
dezhet fel az Isten nélküli humanizmusban, már ami a betegség és 
a szenvedés elleni küzdelmet illeti. A nem hívők részéről megnyil-
vánuló önzetlen segítségnyújtás arra az önkritikus felismerésre ve-
zethet el, hogy az egyházi hitélet nem hiteles formái gyakran meg-
akadályoznak embereket a hit elfogadásában. 

A Rothnál Isten egyenesen blaszfém szidalmazásában kitörő fel-
háborodás egyidejűleg azt is emlékezetünkbe idézi, hogy az emberi 
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imádságoknak tág palettájuk van, s ezért nem szabad túl gyorsan 
megszelídítenünk az imádság nyelvét. A zsoltárok arról tanúskod-
nak, hogy a kéréseken, a magasztaláson és a hálaadáson kívül a pa-
nasznak és a vádnak is megvan a helye a vallásosság partitúrájában. 
Jób könyvéből kitűnik, hogy szélsőséges helyzetekben az Istennel 
való pereskedés is lehet dicsőítés, amely türelmesen kitart Isten mel-
lett, még ha a hiányát tapasztalja is.14 Johann Baptist Metz arra hívta 
fel a figyelmünket, hogy az ember Istennel kapcsolatos szenvedé-
lye Isten miatti mélységes szenvedést eredményezhet, amely közel 
áll a Megfeszített Istentől való elhagyatottságához. Ha teret enge-
dünk az Isten távollétének és hiányának nyomában járó nagyszom-
bati légkörnek, válság idején is figyelmesek tudunk lenni mások 
néma szenvedésére.15 

3. Értelmezési ajánlat a büntetésteológián és Isten 
szidalmazásán túl 

A modern irodalomban előfordulnak Isten szidalmazásának szélső-
séges formái, de egyértelműen feszültségben állnak az isteni név 
megszentelésére vonatkozó paranccsal. A Bibliában ugyan vannak 
olyan szövegek, amelyek homályt terítenek Isten misztériuma köré 
(Iz 45,7; Zsolt 88; Jób 24), Isten démonizálásának azonban éppúgy 
nincs nyoma a Szentírásban, mint az egyházi tanítóhivatal megnyi-
latkozásaiban vagy a klasszikus keresztény teológiában. Ez már a 
teremtésről szóló első elbeszélésből is világosan kitűnik, ahol a vi-
lágot Isten igéje hozza létre, nem pedig (mint az ókori keleti míto-
szokban) az istenek között folyó drámai harcból születik meg. (…) 

Ebben a szellemben olyan értelmezést szeretnék előterjeszteni, 
amely teremtéstani, eszkatológiai és krisztológiai építőelemekből 
áll, s a válságban életre váltható keresztény lelkiség kialakításában 
is segíteni tud. Tudatosan beszélek építőelemekről, mert hangsú-
lyozni szeretném, hogy megfontolásaim töredékesek. Nem céljuk, 
és nem is áll módjukban, hogy elméleti teodiceát nyújtsanak, ami 
azon a feltételezésen alapulna, hogy a mérhetetlen szenvedés kér-
désének szempontjából a gondolkodásban megvan az erő Isten, a 
világ és az ember összefüggésének átfogó megragadására. Az épí-
tőelemek azért kerülnek ki három teológiai tudományterület köré-
ből, mert a történelem kezdetén, a történelem folyamán és a törté-
nelem végén megvalósuló szabad és teremtő erejű isteni cselekvés 
fog a középpontban állni, azzal együtt, hogy Jézus Krisztus szemé-
lyében és sorsában Isten egészen a szenvedés és a halál mélysége-
iig menően osztozik az ember életkörülményeiben. A Megfeszített 
feltámadása révén a szenvedőkkel vállalt isteni compassióba vetett 
hit olyan megmentő erőre tesz szert, amely válsághelyzetekben is 
vigaszt és támaszt tud nyújtani.16 Ezen túlmenően Jézus másokért 
élt élete, proegzisztenciája, amelyre a hívők közössége szavak és 
szentségek révén emlékezik vissza, olyan gyakorlati teodicea felé 

14Ludger Schwienhorst-
Schönberger: 

Ein Weg durch das Leid. 
Das Buch Ijob. Herder, 

Freiburg i. Br., 2007. 
 

 

15Johann Baptist Metz: 
Memoria passionis. 

Veszélyes emlékezet a 
pluralista társadalomban. 

(Ford. Görföl Tibor.) 
Vigilia, Budapest, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16Vö. Medard Kehl: 
Und Gott sah, dass es 

gut war. Eine Theologie 
der Schöpfung. Herder, 

Freiburg i. Br., 2006, 
különösen 269–278. 
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mutat utat, amely attól bizonyul hitelesnek, hogy kiáll a gyengék és 
a szenvedők mellett. 

4. A jó és mindenható Istenbe, a világ teremtőjébe  
és beteljesítőjébe vetett hit 

Teremtéstani szempontból azt mondhatjuk, hogy a világ megterem-
tésével Isten a mindenhatóságának és jóságának adja jelét. Min-
denhatósága abban nyilvánul meg, hogy a semmiből hozta létre az 
eget és a földet. A semmiből való teremtés eszméje, amelyet rend-
szeres formában a patrisztikus teológia dolgozott ki, szembehe-
lyezkedik azokkal a kozmogóniai elgondolásokkal, amelyek az 
eleve meglévő anyaggal dolgozó kézműves munkájához hasonlít-
ják a világ megalkotójának tevékenységét.17 Ha létezne Istenhez ha-
sonlóan örök anyag, nemcsak Isten teremtő hatalmát, de istenségét 
is korlátok közé szorítaná. 

A világ semmiből való megteremtésében azonban nemcsak Isten 
hatalma, de szabad jósága is kifejeződik. Az önmagát kiárasztó jó-
ságról, a bonum diffusivum suiról alkotott újplatonikus elgondolás 
szerint a világ szükségszerűen kiárad Istenből, a keresztény terem-
téstan viszont azt hangsúlyozza, hogy Isten szabadon és szeretetből 
akarta és hozta létre a tőle különböző világot. Azért tud teret adni 
az időben a tőle különböző másiknak, mert önmagában öröktől 
fogva eleve teret ad a másiknak. A szentháromságos Istennek, aki 
önmagában az egy, a másik és a kölcsönös máslét közössége, nincs 
szüksége a világra ahhoz, hogy megtalálja önmagát, a teremtés és 
a történelem nem Isten kibontakozásának egy-egy állomása, aho-
gyan Hegel és a folyamatfilozófia véli. Isten közölni tudja magát, át 
tudja adni magát a tőle különböző másiknak, de közben nem ve-
szíti el magát; szabad és szuverén teremtő cselekvését a creatio ex 
amore, a szeretetből való teremtés fogalma fejezi ki. Ha pedig a világ 
és az emberek Isten jóságának és szeretetének köszönhetően létez-
nek, akkor az egyidejűleg azt is jelenti, hogy a világ és a teremtmé-
nyek viszonylagos önállóságot élveznek. Ennek az a feltétele, hogy 
a teremtő Isten rejtettségbe vonuljon vissza, s ily módon olyan teret 
biztosítson, ahol a teremtés ki tud bontakozni, az ember pedig cse-
lekedni tud. 

A mindenható és jóságos Istenbe vetett hit horizontján eszkatoló-
giai szempontból azokra az ígéretekre emlékeztethetünk, amelye-
ket maga Isten adott először a teremtésnek, majd Izraellel kötött 
szövetségének keretei között, végül pedig a Jézus Krisztus szemé-
lyében és történetében adott önkinyilatkoztatásának formájában. 
Amit elkezdett, azt jó végre is fogja vezetni, minden emberi meg-
törtség és szenvedés ellenére is. Eszkatológia nélkül nincs teodicea. 
„A szenvedés, a bűnösség és a könnyek a rossz tényleges legyőzé-
séért kiáltanak. Ezért csak a teremtésnek és a megváltásnak az esz-
katológia horizontján kialakított egysége révén tudunk megalapoz-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17Vö. Platón: Timaiosz 
51A. Ezzel már a 2. 

században szembefordul 
Antiochiai Theophilosz 
(Autolükhoszhoz 2, 4), 
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ható választ adni a teodicea kérdésére, arra a kérdésre, mennyiben 
igazságos Isten az ő műveiben. Pontosabban csakis maga Isten tud 
valóban kielégítő választ adni erre a kérdésre, s ő azzal ad feleletet, 
hogy tevékenyen jelen van a világ történelmében, s főként azzal, 
hogy cselekvését kiteljesíti országának felállításával. Amíg a vilá-
got szemlélve elkülönítjük egymástól a világ egyáltalán nem töké-
letes, megváltatlan jelenét és azt, hogy a kezdetben a Teremtő keze 
formálta meg, addig reménytelen rejtélynek és botránynak látjuk a 
teremtésben jelen lévő gonoszságot és rosszat.”18 A Megfeszített fel-
támasztásával viszont már bele van írva a történelembe a kiteljesedés 
ígérete, az az ígéret, hogy a megsebzett és tönkretett élet meggyógyul 
és megmenekül, sőt átalakulva bebocsátást nyer a béke és az igazsá-
gosság — most még teljes megvalósulásra váró — országába. 

5. Isten Jézus Krisztusban tanúsított compassiója 

Nem szabad kizárólag krisztológiai horizontra szűkítenünk a betel-
jesedés perspektíváját, de a feltámadt Megfeszítettre tekintve emlé-
kezetünkbe idéződhet, hogy megtestesült Igéjében Isten maga is 
együtt járta útjukat a teremtményekkel. Jézus Krisztus életében Isten 
a szenvedés és a halál mélységeiig menően osztozott az emberi lét-
helyzetben. Isten teremtményeivel vállalt compassiójának fényében 
teológiai szempontból elégtelennek minősíthető az a megütköztető 
elgondolás, mely szerint Isten merőben megfigyelői pozícióból, 
hűvös távolságtartással figyeli a világ szenvedését. Már az Ószö-
vetség is tesz olyan affektív állításokat Istenről, amelyek Isten irgal-
mát fejezik ki, és nem intézhetők el pusztán azzal, hogy antropo-
morf jellegűek.19 A sekina eszméjével a rabbik teológiája is kidolgozta 
azt a meggyőződést, hogy a fogság idején Isten együtt van és szoli-
dáris a népével. Az isteni bennlakozásról beszélő zsidó teológia pá-
ratlanul tömör formát öltött az Isten Igéjének megtestesüléséről szóló 
keresztény teológiában. A János-prológus Istennek a kinyilatkozta-
tás sátrában való lakozására utalva világítja meg a megtestesülés ese-
ményét, s azt mondja az isteni Logoszról, hogy „közöttünk sátrazott” 
(Jn 1,14). A megtestesülés és a passió átalakítja az Isten változhatat-
lanságáról és szenvedésmentességéről alkotott elgondolásainkat. 
Ezért a kereszt teológiája középúton jár a klasszikus teizmus és az is-
teneszme ellen tiltakozó modern ateizmus között. A klasszikus teiz-
mus tökéletességi kategóriákkal írja le Istent. A lét teljességén kívül 
a szenvedésmentesség és a változhatatlanság tulajdonságát rendeli a 
mozdulatlan mozgatóhoz, aki mindent mozgat, őt magát viszont nem 
mozgatja semmi. A modern ateizmus ellenben fellázad egy ilyen 
Isten ellen, akinek nincs tényleges kapcsolata a világgal, s ezért ér-
zéketlen a teremtmény szenvedése iránt. „A szenvedés az ateizmus 
sziklája” (Georg Büchner). A klasszikus teizmus Istene, aki felhábo-
rodást vált ki az újkori ateizmusból, nem az a szeretetteljes és irgal-
mas Isten, aki a szentháromsági keresztteológia horizontján tárul 
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elénk. A keresztteológia ugyanis komolyan veszi a Golgota teoló-
giai súlyát, s másként beszél Istenről, akinek szeretetből vállalt pas-
siója (passio caritatis) abban mutatkozik meg, hogy részvéttel viszo-
nyul a teremtményi szenvedéshez. 

Ezek a változások a traditio fogalmával fejezhetők ki a legrövi-
debben és a legegyszerűbben. A kifejezés egyszerre jelent átadást, 
kiszolgáltatást és árulást. Az Atyáról azt állítja a szentháromsági ke-
resztteológia, hogy kiszolgáltatja (tradit) a Fiút a szenvedésnek, nem 
azért, mert áldozatra lenne szüksége ahhoz, hogy megengesztelőd-
jön, hanem azért, mert a passióban szeretetének ajándékát kínálja 
fel (Jn 3,16; Róm 8,32). A Fiúról azt állítja, hogy egészen a szenvedés 
vállalásáig menően átadja magát (se tradit) — Olajfák-hegyi küsz-
ködése során Jézus ellenáll annak a kísértésnek, hogy fellázadjon az 
Atya ellen, s felháborodva megszakítsa az Atyával való akarati kö-
zösségét. Azzal, hogy kész kiüríteni a szenvedés kelyhét, akaratát 
az Atya akaratába helyezi, miközben álomba merülnek a tanítvá-
nyok, bár virrasztaniuk és imádkozniuk kellene. A passiótörténet 
drámája arról tanúskodik, hogy Jézus nem tiltakozik Júdás árulása 
(traditio) ellen, s ellenkezés nélkül hagyja, hogy elfogják. 

Passiója során Jézus, a Fiú önként arra a pontra lépett, ahol a 
szenvedők helyezkednek el, s a legvégsőkig osztozott az áldozatok 
megaláztatásaiban. Egyidejűleg helyettesítő gesztussal azt a helyet 
is elfoglalta, ahol a bűnösök vannak, s megmentő erővel átélte az el-
hagyatottságot.20 Krisztusnak ebben a kettős compassiójában, amely 
ötvözi a szenvedőkkel vállalt szolidaritást és a bűnösök javára vállalt 
helyettesítést, olyan szeretet fejeződik ki, amely meg akarja nyerni a 
másikat, anélkül, hogy erőszakot tenne rajta vagy bármire is kény-
szerítené. Az az értelmezés viszont már jelentős mértékben eltér ettől 
a felfogástól, amely szerint a Golgotán a Fiú Isten vétkéért is engesz-
telt.21 Amikor a Megfeszített azonosul a gyötrelmes szenvedést elvi-
selő áldozatokkal, abban kétségkívül valamiképpen maga Isten ki-
nyilatkoztatja ki magát: nem közömbös számára a világ szenvedése. 
Ha viszont azt állítjuk, hogy a Fiú „engesztelt”, vagy egyenesen „elég-
tételt” adott az Atya „vétkéért”, akkor azt sejtetjük, hogy a Teremtő 
nemcsak vállalja a végső felelősséget a teremtésért, de erkölcsi vétek 
is terheli, amelyért „engesztelésre” van szükség. Ily módon az Újszö-
vetség megváltásának tengelyét (miszerint Krisztus értünk, pro nobis 
halt meg) egy másik tengely váltja fel, mégpedig oly módon, hogy a 
Megfeszített egyidejűleg Istenért és Isten „vétkéért” (azaz önmagá-
ért, pro semetipso) is engesztelt. Ebben a gondolatban véleményem sze-
rint a megváltástan „átfordulása” fedezhető fel,22 s ezért az egész kon-
cepció téves. Egyrészt nincsenek alapjai sem a bibliai, sem a teológiai 
vagy a liturgikus hagyományban. Másrészt kettémetszi és megtöri az 
istenfogalmat, s ily gnosztikus színezetűvé válik, hiszen ennek értel-
mében az „ártatlan” Fiú „elégtételt” ad az Atya „vétkéért”. Szenthá-
romsági szempontból annyi kijelenthető, hogy Istenben olyan „ere-
den dő dráma” zajlik, az Atyának és a Fiúnak olyan drámai kapcsolata 
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jelentőségéről lásd 
Karl-Heinz Menke: 

Jesus ist Gott der Sohn. 
Denkformen und 
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Verlorenheit. Zur rettenden 
und erlösenden Kraft des 

Kreuzes. In Magnus Striet 
– Jan-Heiner Tück 

(szerk.): Erlösung auf 
Golgatha, i. m. 33–58. 
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van, amely feltétele az emberi szabadságtörténet sokféle drámájá-
nak,23 de ennél jóval többet mond ki ennek a kettémetszett és megtört 
Istennek a képzete, hiszen olyan sötétséget helyez Istenbe, amely már-
már Isten démonizálásával egyenértékű. Egy ilyen kettémetszett Is-
tenben már nem lehetne feltétel nélkül megbízni. 

Jézus passiójában az fejeződik ki, hogy a Teremtő kész a végső-
kig együttérzést és compassiót tanúsítani teremtése iránt. Órigenész 
passio caritatisról, a szabad isteni szeretet szenvedélyéről beszél, 
amely Jézus életében és halálában ragyog fel; Órigenész óvatosan 
túl is lép az isteni szenvedésmentesség axiómáján, mivel megemlíti, 
hogy „ipse pater non est impassibilis”, maga az Atya sem marad 
érintetlen a golgotai eseménytől.24 A Megfeszített feltámasztásában 
egybeér Jézus védtelen erőtlensége, az Atya megmentő hatalma és 
a Lélek életadó ereje. Ekkor kezdődik meg az új, beteljesült világ e 
világ keretei között, s reményt a világ és a történelem beteljesedé-
sére, olyan reményt, amelynek jóvoltából már ma is helyt tudunk 
állni reménytelen helyzetekben. 

Kitekintés 

A koronaválság büntetésteológiai értelmezése igazságtalanul jár el a 
szenvedőkkel szemben, s árnyékot vet a jó és irgalmas Istenbe vetett 
hitre. Ha szidalmazni kezdené Istent, szembekerülne az isteni név 
megszentelését kimondó paranccsal, s az a veszély fenyegetné, hogy 
Isten démonizálásának csapdájába esik. A hagyományos istenfoga-
lom ellen tiltakozó ateizmus tagadja Istent, s arra hivatkozik, hogy a 
szenvedésért lehetetlen kárpótlást adni. A Camus-féle humanizmus, 
az Isten nélküli humanizmus intellektuális szempontból becsületes 
választási lehetőség, de azt a kérdést veti fel, vajon hosszú távon is ki-
vitelezhető-e úgy, hogy végül nem felejtjük el, nem szorítjuk háttérbe 
a szenvedést, azaz nem fordítunk-e hátat a szenvedőknek. Ráadásul 
az ember értelemigényét sem elégíti ki. A feltámadás reménye nélkül 
nem nyílik távlat a szenvedés és a halál legyőzésére, ítélet nélkül pe -
dig nem remélhető az igazságosság helyreállítása. 

Az egyház emlékezeti és elbeszélői közössége válsághelyzetekben 
is megemlékezik a jó és mindenható Teremtőről. Ezzel olyan hidat hoz 
létre, amely összeköti egymással a nemzedékeket, s a korábbi hitbeli ta-
pasztalatokat a jelen számára támpontot nyújtó tényezőként kínálja fel 
az aktuális körülmények között. Magasztalja Istent, és hálát ad neki 
azért, mert a történelem során közel volt a szegényekhez, a szenve-
dőkhöz és a betegekhez, de sóhajtozik és panaszkodik is azért, mert 
távol van és hiányzik válságok idején, miközben könyörög azért, hogy 
fordítsa népe felé arcát — abban a reményben, hogy a jó és mindenható 
Isten az ítéleten keresztül beteljesülésre fogja vezetni teremtését és a 
teremtés sokszor ijesztő szakadékokat megnyitó történelmét. 
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