
Isten hatalma  
és erőtlensége:  
a Megfeszített 
Csend, leborulás, hitvallás. A római katolikus egyház nagypénteki 
liturgiáját sokszorosan átlengi a csend. Hosszan kitartott csenddel 
indul, így készülünk a Megfeszített titkának szemlélésére. Majd a 
passió csúcspontjához, Jézus utolsó szavához és halálához érve 
megszakítjuk a szenvedéstörténet elbeszélését: ismét elcsendese-
dünk egy pillanatra, amikor a Megfeszített a halál csendjébe merül. 
Az egyház úgy érzi, egyedül ez az elcsendesedés méltó a megfeszí -
tett Jézus csendjéhez. Elnémul, amikor a Megfeszített elnémul. El-
akad a szava, amikor szemléli a kereszten szenvedő, utolsó szavát 
kimondó, a halál csendjébe merülő Jézust. A megdöbbenés csendje 
ez. Döbbent és elcsendesedő szemlélése a Megfeszítettnek. Csend és 
leborulás. Teljes leborulással indul a liturgia, földre borulva készü-
lünk a Megfeszített titkának szemlésére. A szenvedéstörténet elbe-
szélését megszakító, a halál csendjébe merülő Jézust szemlélő csend-
 ben aztán újra letérdelünk a titok előtt. Ezt a leboruló-letérdelő 
mozdulatot ismételjük meg a kereszthódolat gesztusaival: térdet 
hajtva, leborulva közeledünk a Megfeszítetthez. Egyedül a csend 
és a leborulás méltó ahhoz, aki a keresztfán függ, ahhoz, ami vele 
történik, ahhoz, amit értünk tesz. A kereszt titkának szemléléséből 
hitbeli megértés születik, a megértésből csend és leborulás. Mindket -
tő hitvallás. Megvallása annak, hogy ami itt történik, nagyobb mind-
annál, amit ember kigondolhat, várhat, szóval kifejezhet. A megille-
tődöttség és megrendültség vallomásai.  

A nagypénteki liturgiában az egyház nem imádkozza el a Hitvallást. 
Ezen a napon hitvallása elsősorban a csend és a leborulás. Ehhez csu-
pán az a rövid, de erőtel jes hitvallás társul, melyet a kereszt előtti hó-
dolatot végezve ismé telget: „Sanctus Deus, sanctus fortis, sanctus im-
mortalis, miserere nobis!”; „Szent (az) Isten, szent erős, szent halhatatlan, 
irgalmazz nekünk!” Ez a dicsőítő hitvallás annak a drámai Panasz -
éneknek (Improperia) része, melyben a liturgia a Megfeszített ajkára 
adja Istennek az ószövetségi prófétai szövegekben saját népéhez in-
tézett panaszait. „Ó én népem, mit vétettem ellened?” (Mik 6,3) — 
kérdezi a Megváltó Isten az Ószövetségben, s kérdezi most a Meg-
feszített a keresztről. „Mit kellett volna még tennem érted?” (Iz 5,2.4) 
— kérdezi panaszosan a Megváltó Isten az Ószövetségben és kérdezi 
most a Megfeszített. A kereszten függő Jézus hangján a Megváltó Isten 
beszél. A Megfeszített ajkán felhangzanak a Megváltó Isten fárad-
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ha tatlan jóságának nagy megmentő tettei, melyekre közömbösség, 
hűtlenség, elutasítás, s most a Megváltó halálba taszítása a kímélet-
len válasz. A megfeszített Jézus a Megváltó Isten fájdalmát pana szolja. 
S ahogy az elutasítás keménysége és az elutasított Megváltó fájdal-
ma fokozhatatlan csúcspontjára ér a halálra adott Megfeszítettben, 
úgy a „Mit kellett volna még tennem érted?” kérdése is a végsőkig 
fokozódó drámaisággal hangzik fel. Mert valóban mit is kellene, mit 
is lehetne ennél többet tenni, mint ami éppen itt a kereszten és ép-
pen most, Jézus szenvedésének és halálának végórájában történik? 
Hogyan is bizonyíthatná ennél meggyőzőbben megmentő szeretetének 
erejét a Megváltó Isten? Mi lehetne ennél nagyobb, véglegesebb, vég -
érvényesebb? A liturgia a hit dicsőítő vallomásával válaszol: „Sanctus 
Deus, sanctus fortis, sanctus immortalis, miserere nobis!”; „Szent (az) Isten, 
szent erős, szent halhatatlan, irgalmazz nekünk!” Az elutasító emberi 
válaszok ellenpontjaként hangzik fel háromszor az egyház dicsőítő 
hitvallása, az Istent háromszor szentnek mondó, háromszor megis-
mételt triszhagion. 

De ki is valójában e dicsőítés címzettje? Kit nevez szentnek, erős-
nek, halhatatlannak, Istennek a liturgia? A kereszten függő Jézust? 
A megfeszített Fiút értünk halálra átadó Atyát? Mindkettőjüket? Ki 
előtt hajt térdet a hívő ember: a megfeszített Fiú-Jézus vagy az ál-
tala megszólított Atyaisten, vagy mindkettőjük előtt? Kitől kéri az 
irgalmat? A dicsőítő hitvallás latin szövege — Sanctus Deus, sanctus 
fortis, sanctus immortalis — önmagában véve nyitva hagyja ezeket a 
kérdéseket. Ha az eredeti görög szövegben — Hagiosz ho Theosz, ha-
giosz iszkhürosz, hagiosz athanatosz, eleészon hémász — szereplő „Ha-
giosz ho Theosz” szó szerinti fordításaként olvassuk a „Sanctus Deus” 
kifejezést, akkor határozott névelős alakként értelmezve „az Isten” 
lesz az alanya a dicsőítésnek, s a benne szereplő „szent, erős, halha-
 tatlan” állítmányoknak: „Szent az Isten, szent erős, szent halhatatlan”.1 
Az általános újszövetségi szóhasználatot követve arra gondol ha tunk, 
hogy az alany szerepében álló „az Isten” kifejezés az Atyaistent je-
löli, a dicsőítés őt vallja meg szentnek, erősnek, halhatatlannak. Hit-
vallásunk azt a teológiai hangsúlyt fogja hordozni, hogy éppen a ke-
reszten függő Jézust szemlélve ismerjük fel az Atyaisten szentségét, 
szent erejét, szent halhatatlanságát. Paradox módon éppen a Meg-
feszített Jézus erőtlenségében mutatkozik meg előttünk az Atyais-
ten hatalma, mint a Fiút értünk, a mi megmentésünkre odaadó sze-
retetének a hatalma. Az Atya hatalma a mindent odaadó isteni szeretet 
hatalma. Mindenhatósága a mindent odaadni tudó és akaró atyai sze-
retet hatalma. A „Deus” szót azonban névelő nélküli alakként is ol-
vashatjuk. Ebben az esetben a „Sanctus Deus” kifejezés maga is a pré-
dikátum szerepébe kerül ahhoz hasonlóan, mint a „sanctus fortis” 
és a „sanctus immortalis”. Így a dicsőítő formula egyetlen, hármas 
tagolású akklamációként értelmezhető, melynek rejtett alanya és cím-
zettje a Megfeszített Fiú-Jézus. Ekkor hitvallásunk azt a teológiai je-
lentést fogja hordozni, hogy a Megfeszítettben felismerjük és el ismer-
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jük: Ő szent Isten, szent erős, szent halhatatlan. A bibliai szóhasz-
nálat lehetőséget ad erre a dicsőítő hitvallásra is, Jézus istenségének, 
erejének, halhatatlanságának a megvallására. Pál apostol „örökké ál-
dott Istennek” nevezi Jézust (Róm 9,5); Tamás Urának és Istenének 
vallja meg őt (Jn 20,28); a János-levél szerzője Jézusról mondja, hogy 
„ő az igaz Isten és az örök élet” (1Jn 5,19). Az egyház az izajási Mes-
siás-jövendölést Jézusban látja teljesedni: Ő a próféta által meghir-
detett eljövendő Gyermek és Fiú, aki „erős Isten” (Iz 9,5). E krisz-
tológiai olvasat esetén a kereszthódolat paradoxona még erősebb. 
A dicsőítés a Megfeszítettet mondja szentnek, Istennek, erősnek, hal-
hatatlannak. Szentnek azt, akit átokkal sújtottnak tartanak; Istennek, 
akit végletekig megaláztak; Erősnek, aki erőtlenül fekszik a kereszten, 
Halhatatlannak a halálba merülőt. Jézus szentsége, istensége, ereje, 
halhatatlansága a megfeszített Fiú mindvégig elmenő szeretetében 
ismerszik meg. Hatalma az elhagyatottság kínjába alámerülni, a bű-
nös helyére lépni kész, a legvégsőkig, a tovább már nem fokozható 
teljességig (Jn 13,1; 19,30) elmenni tudó és akaró fiúi szeretet hatal-
ma. Neki hatalma van arra, hogy maradéktalan engedelmességben 
egészen odaadja életét (Jn 10,18) érettünk. 

A kereszt a mindent odaadni akaró és tudó atyai szeretet és a vég-
sőkig elmenően mindent megtenni kész fiúi szeretet hatalmát és egy-
ségét nyilvánítja ki. Oly abszolút ez a szeretet, oly hatalmas ez a ha-
talom, oly erős ez az egység, hogy az erőtlenség alakját öltheti magára. 
Nemcsak Jézus nem száll le a keresztről, de az Atya sem lép közbe. 
Nemcsak a Fiú látszik tehetetlennek, de Atyja is erőtlennek tűnik. 
Nemcsak Jézusnak fáj az Atya hiánya, de az Atya is együtt szenve-
di Jézus magára maradottságát. Isteni szeretetük elég hatalmas ah-
hoz, hogy üdvös-üdvözítő erőtlenségbe öltözzék. Az Atya és a Fiú 
mindenható szeretete egy az erőtlenség vállalásában is. Ezért sze-
rencsés, hogy a nagypénteki kereszthódolat dicsőítő hitvallásának 
latin szövege egyaránt nyitott a patrocentrikus és a krisztológiai ér-
telmezésre, s valójában, noha inkább csak rejtetten, a mindkettőt ma-
gában foglaló szentháromságos jelentést hordozza. A dicsőítésben 
háromszorosan ismételt „Sanctus” jelző már önmagában is trinitá-
rius utalás. Atya és Fiú elszakíthatatlan egységben, kettejük egyet-
len Szentlelkében „Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan”. Atya 
és Fiú osztatlan egységét már azzal kifejezi a liturgia, hogy meg-
hökkentő azonosítással él, amikor a Megfeszített ajkára adja és ak-
tualizálja Istennek az ószövetségi szövegekben saját népéhez intézett 
panaszos kérdéseit, közvetlenül Isten elleni vétkekként felpanaszolva 
a Megfeszített Jézussal szembeni igazságtalanságokat. A megfeszí-
tett Jézus hangján a Megváltó Isten beszél. A panaszok alanya a Meg-
váltó Isten, Atya és Fiú osztatlan egységben, kettejük egyetlen Lel-
kében; a panaszos szó az ő együtt- és egybehangzó szavuk. Erre 
válaszol a Megváltó Istent dicsőítő hitvallás: „Sanctus Deus, sanctus 
fortis, sanctus immortalis”: Szent, erős, halhatatlan az Isten, a Fiút ér-
tünk adó Atya és az önmagát értünk adó Fiú, kettejük egyetlen sze-
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retet Lelkében. És erre válaszol az irgalmat esdő kérés: „miserere no-
bis!” Mert a Háromszemélyű egy Isten szentsége, ereje, hatalma ir-
galmasságában mutatkozik meg a maga teljességében. 

Az örmény és a jakobita kopt liturgia a triszhagion krisztológiai 
értelmét a latin liturgiánál is erőteljesebben kidomborítja, amikor a 
„háromszor szent” dicsőítés eredeti szövegét Krisztusra utaló bő-
vítésekkel egészíti ki. Az örmények Nagyböjtben és Szentkereszt ün-
nepén így dicsőítik Krisztust: „Szent az Isten, szent és erős, szent és 
halhatatlan, akit megfeszítettek értünk, irgalmazz nekünk! (Szurp 
Aszdvadz, szurp jev hözor, szurp jev anmah, vor hacsecar vaszön mer, 
voğormja mez!)” Az örmény liturgia a Krisztus életeseményeit felidéző 
ünnepek tartalmának megfelelően egyéb krisztológiai betétekkel is 
kiegészíti a triszhagion szövegét az egyházi év különböző ünnepe-
in: „aki megszülettél és megjelentél” (Karácsony, Vízkereszt), „aki 
értünk megtestesültél” (Újév, Gyümölcsoltó Boldogasszony), „aki fel-
támadtál halottaidból” (Húsvétkor és vasárnapokon). A jakobiták eh-
hez hasonló krisztológiai formulát alkalmaznak: Szent az Isten, szent 
erős, szent halhatatlan, akit megfeszítettek értünk, irgalmazz nekünk! 
(Hagiosz ho Theosz, hagiosz iszkhürosz, hagiosz athanatosz, ho sztaurót-
heisz di’hémasz, eleészon hémasz!).2 Az egyiptomi kopt legendárium sze-
rint az „akit érettünk keresztre feszítettek” krisztológiai formulával 
kiegészített triszhagion szövegét angyalok nyilatkoztatták ki a ke-
resztről levett Jézus testét eltemető Nikodémusnak és Arimateai Jó-
zsefnek.3 Történetileg az bizonyos, hogy a Megfeszített Isten Fia irán-
ti hódoló tisztelet vezetett oda, hogy a szíriai püspökök által már a 
Khalkedóni zsinaton (451) énekelt triszhagion — Hagiosz ho Theosz, 
hagiosz iszkhürosz, hagiosz athanatosz, eleészon hémász — szövegét An-
tiokhiában hamarosan kibővítették az „akit érettünk megfeszítettek” 
(ho sztaurótheisz di’hémasz) formulával, melyet azután Pétrosz Phul-
lón antiokhiai pátriárka 471-ben hivatalosan be is vezetett a liturgiába.4 
Amikor a triszhagion krisztológiai kiegészítése heves bírálatokat vál-
tott ki Konstantinápolyban, ahol krisztológiai hangsúly nélkül, tri-
nitáriusan magyarázták a liturgikus éneket, Antiokhiai Szevérosz püs-
pök a következő értelmezéssel vette védelmébe a bővített formulát: 

„Ezt a dicsőítést Isten egyetlen Fiáról, a Logoszról mondjuk, aki 
értünk testté és emberré lett. Mindenki számára bizonyossággal is-
mert, hogy az Atya természeténél fogva Isten, hatalmas és halhatatlan, 
s ugyanezen a módon éppúgy a Lélek. Ám a pogányok oktalansá-
ga és a zsidók hitetlensége ellenében mondjuk, akik számára a Meg-
feszített balgaság és botrány (vö. 1Kor 1,23): Szent vagy te, Isten, aki 
érettünk változás nélkül emberré lettél és Isten maradtál; szent vagy 
te, Erős, aki a gyöngeségben mutattad meg a hatalom fenségét (vö. 
1Kor 1,25); szent vagy te, Halhatatlan, akit érettünk megfeszítettek, 
aki a testben elviselted a halált, aki a kereszt által jöttél, s aki meg-
mutattad, hogy halhatatlan vagy akkor is, amikor a halálban voltál. 
(…) Ezért mondunk neki és emeljük hozzá a háromszoros dicsére-
tet: »Szent vagy«, hogy megmutassuk, Ő nem a Szentháromságon 
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kívüli valaki, aki mint a teremtmények egyike részesedés révén gaz-
dagodott volna a Szentháromság szentségéből, hanem Istenként ter-
mészettől fogva szent, sőt egyike a három személynek (hüposzta-
szisznak), akik által mások megszentelődhetnek, mivel a Fiú dicsérete 
az Atya és a Szentlélek dicsérete is. Mivel a lényegük egy, a dicsére-
tük is egy, s aki e három személy (hüposztaszisz) egyikét dicséri, egyál-
talán nem választotta el attól a másik kettő dicsőítését; mert a Fiú di-
csőítése az Atya és a Szentlélek dicsőítését is tartalmazza.”5 

Szevérosz úgy köti össze a triszhagion trinitárius értelmezését a 
krisztológiaival, hogy ez utóbbi elsőbbségét hangsúlyozza, miköz-
ben következetesen kapcsolódik a keresztről szóló páli tanításhoz, 
mely az apostol szerint „Isten ereje” (dünamisz theou: 1Kor 1,18). Szent 
Pál a megfeszített Krisztust hirdeti, aki „Isten ereje/hatalma (theou 
dünamisz) és Isten bölcsessége. Hiszen Istennek a »balgasága« böl-
csebb az embereknél, és Istennek a »gyöngesége« erősebb az em-
bereknél” (1Kor 1,22–25). Pál mélységében ismerte a kereszt ese-
ményének megütköztető, botránykő természetét, a Megfeszítettről 
szóló evangélium balgaságát, hisz Saulként ő is annak tartotta. Ho-
gyan is lehetne az Isten dicsősége védelmében elítélt, a fára felfüg-
gesztett, az Istentől elhagyottnak és átkozottnak tekintett Názáreti 
Jézus Izrael Messiása? Micsoda botrány, istentelenség és esztelenség 
ezt állítani! A Feltámadottal való megrendítő találkozása azonban 
felnyitották szemeit a Megfeszített titkára, ezután egyedül az Ő ke-
resztjével dicsekedhet (Gal 6,14), és a kereszt titka fényében kell új-
ra olvasnia az egész ószövetségi üdvösségtörténetet: Jézus a Krisztus, 
az átoktól sújtottnak hitt Isten legnagyobb Áldása. Isten hatalmas ere-
je éppen a Megfeszített erőtlen alakjában nyilvánul ki. Ez a hatalom 
Isten irántunk való szeretete, mellyel Fiát áldozatul adta értünk és 
magához békített bennünket (Róm, 5,8; 8,32); ez a hatalom a Meg-
feszített irántunk való szeretete, mellyel önmagát adta a bűnösökért 
és megbékítette őket Istennel (Róm 5,6; 2Kor 5,19; Gal 2,20). Isten-
nek ez a szeretete a megfeszített és feltámadt Krisztusban oly ha-
talmas, hogy senki és semmi nem szakíthat el bennünket tőle (Róm 
8,35–39). A Megfeszítettről szóló páli igehirdetés mellett azonban Sze-
vérosz a kereszt jánosi teológiájához is tudatosan kapcsolódik. Ér-
telmezésében a gyengeségben Erős és az erőtlenségben Hatalmas pa-
radoxona mellett megjelenik a szenvedésben Fenséges és a halálban 
Halhatatlan paradoxona is. Jánosnál a kereszt a felmagasztalás he-
lye. A halálba merült világért a végsőkig elmenő Fiú és az Egyszü-
löttét a bűnösért odaadó Atya hatalmas Szeretetének a felragyogá-
sa, a halálból életre támasztó Szeretet fenséges győzelmének a helye. 
„A bűnben élő emberek meghívást kapnak, hogy a hihetetlent, a hi-
hetetlenül felszabadítót higgyék: Isten dicsősége ennek a kereszt-
halálnak a mélységében lesz látható. A legvégsőben jelenik meg, ami-
re az emberek, amire a bűn képes: abban, akit Isten nevében az 
emberek Istentől való halálos távolságra átkoztak. Isten éppen itt vesz 
lakást; ennek a testnek megtört temploma, nem a kövekből épült és 
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lerombolt templom, Isten hatalommal teljes jelenlétének helye. 
(…) Jézus keresztjében nyit utat Isten önmagához, nyitja meg a Szen-
tek szentjét. A jánosi szenvedéstörténet képe szerint: a Megfeszített 
átszúrt szívében nyitja meg Isten a szívét, úgyhogy belőle élet és ki-
engesztelődés fakad (Jn 19,34). (…) Isten dicsősége és üdvözítő ha-
talma a kereszt szégyenében és kiszolgáltatottságában: a hihetetlent 
adja hinni, a hitre felszólító hívás, mert itt — Schellinggel szólva6 — 
a legnagyobb történt, »aminél semmi nagyobb nem történhet«; mert 
itt a legnagyobb észlelhető és megfontolandó, aminél semmi nagyobb 
nem gondolható el, mert messze nagyobb mindannál, amit a gon-
dolkodás önmagától kieszelhetne.”7 

A kereszt titka új fénybe állítja Isten hatalmának jelentését, s ezzel 
együtt bizonyos értelemben az isteni természetét is. Ha a Megfeszí-
tett erőtlenségében Isten tudatosan és önként vállalt erőtlensége nyil-
vánul meg, akkor Isten hatalma a visszahúzódásra, az elrejlésre és 
az erőtlenség magára vételére való képességként tárul fel. A hatalom 
és az erőtlenség immár nem egymást kizáró fogalmak, a Megfeszí-
tett alakja önmagában egyesíti a kettőt. A kereszt hirdeti: Isten elég 
hatalmas, s egyedül Ő elég hatalmas ahhoz, hogy szeretetből erőt-
lenségbe öltözzék. Ez az Ő mindenhatóságának, az abszolút szere-
tet mindenhatóságának a tette. A Megfeszített Jézus alakjában egy 
másik ellentétpár is paradox módon egyesül. A görög filozófiai is-
tenfogalom szerint míg az isteni hatalomhoz, természethez szen-
vedésmentesség, addig az erőtlenséghez szenvedésképesség kap-
csolódik. A kereszt eseményében a Megváltó Isten azonban éppen 
azzal mutatja meg isteni hatalmát, hogy Ő, aki önnön isteni termé-
szetében szenvedhetetlen, az emberi természetet magával egyesít-
ve emberi testében és lelkében képessé teszi magát a szenvedésre, 
s a kereszten valóban szenved értünk. A kereszt hirdeti: Isten elég 
hatalmas, s egyedül Ő elég hatalmas ahhoz, hogy szeretetből saját-
jává tegye az erőtlen és bűnös ember szenvedését. Ez az Ő minden -
hatóságának, az abszolút szeretet mindenhatóságának a tette. A „Szen-
vedhetetlen szenvedett értünk” — sűrítették paradox formulába az 
egyházatyák a kereszt titkát, s védelmezték a Jézus valóságos szen-
vedését tagadó gnosztikusokkal és a Jézus istenségét tagadó ariá nu-
sokkal szemben.8 A Megfeszített alakjában halál és élet ellentéte is fel-
oldódik, s a kettő titokzatosan egyesül. Aligha képzelhető el élesebb 
ellentét annál, mint ami egyfelől az erőtlenség és szenvedés végki-
fejleteként bekövetkező halál, másfelől az isteni hatalomban és szen-
vedésmentességben gyökerező halhatatlan élet között feszül. A Meg-
váltó Isten azonban éppen azzal nyilvánítja ki isteni hatalmát, hogy 
Ő, aki lényege szerint halhatatlan, s maga az el nem múló Élet tel-
jessége, a halandó emberi természetet magával egyesítve, valóságos 
testében képessé teszi magát a testi halálra, s a kereszten valóban meg-
hal értünk. A kereszt hirdeti: Isten elég hatalmas, s egyedül Ő elég 
hatalmas ahhoz, hogy szeretetből sajátjává tegye a halandó ember 
halálát. Ez az Ő mindenhatóságának, az abszolút szeretet minden-
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hatóságának a tette. Hatalom arra, hogy érettünk, a mi megmenté-
sünkre az Erős gyöngeségbe öltözzék, a Szenvedhetetlen szenved-
jen, a Halhatatlan halálba merüljön, az Első az utolsó helyet foglal-
ja el, a Dicsőséges szégyennek legyen kitéve, az Atyával lényegileg 
egy Fiú fájdalmas elhagyatottságot éljen meg, a magára maradott-
ságot tapasztaló Fiúval az Atya együtt-szenvedjen. Ez a hatalom an-
nak az isteni Szeretetnek a hatalma, amelynél nagyobb valóban nem 
gondolható el, s amely nagyobb minden elgondolhatónál. 

Mivel a kereszt eseményénél nagyobb nem történhet, a kereszt az 
a középpont, Isten hatalmas szeretete kinyilvánulásának az a helye, 
amely felé minden tart s ahonnét minden értelmezhető. A páli ige-
hirdetés a Megfeszített erőtlen alakjában megmutatkozó mindennél 
hatalmasabb isteni szeretetre összpontosít, de tud arról is, hogy az 
oda vezető út kezdettől a kereszt paradoxonának, az erőtlenségbe 
rejtőző és éppen abban működő hatalmas isteni szeretet jegyében 
megtett út. Az apostol a tradícióból átvett Krisztus-himnuszt idéz 
a Filippi-levélben: Krisztus Jézus, aki „Isten formájában volt, (…) ki-
üresítette magát, szolgai alakot öltött, (…) megalázta magát és en-
gedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig” (Fil 2,5–8). 
A János-evangélium ünnepi prológusának kulcsmondata is már a ke-
reszt felé mutat: „Az Ige testté lett és közöttünk ütötte fel sátorát” 
(Jn 1,14). A „test/hús” (szarx) szó egyszerre jelenti a halandó, töré-
keny, kiszolgáltatott emberi természetet és utal az oltáron feláldo-
zott és bemutatott áldozati húsra. Az Ige azért testesült meg, hogy 
sajátjává téve a mi halandó emberségünket az örök Lélek által szep-
lőtelen áldozati adományként ajánlja fel érettünk önmagát az Atyá-
nak a kereszten (Zsid 9,14). Az evangéliumok Jézus küldetését mint 
a kereszt felé tartó utat mutatják be. Cselekvő várakozásként a szen-
vedés keresztségével való alámeríttetésére (Lk 12,50), a kehely kiü-
rítésére (Mk 10,38-39), az óra eljövetelére (Jn 2,4; 13,1), áldozatában 
Isten szeretete égi tüzének fellobbanására (Lk 12,49), az isteni sze-
retet éltető vizének kiáradására a megnyílt szívéből, a kereszten ál-
dozatul adott testének bensejéből (Jn 7,37–39). A kereszt felé halad-
va Jézus Szentlélekkel és hatalommal felkenve cselekszik (ApCsel 
10,38), szóban és tettben hatalmas (dünatosz en logó kai ergó) prófé-
taként Isten és a nép előtt (Lk 24,19). Úgy tanít, mint akinek hatal-
ma van (Mt 7,29: exouszia), erős hatalommal teszi a csodáit, gyógyít 
(Mt 13,54: dünameisz), végzi a gonosz lélektől szabadító tevékeny-
ségét (Lk 4,36: exouszia kai dünamei), hatalommal bocsátja meg a bű-
nöket (Mt 9,6: exouszia), tisztítja meg a templomot (Mt 21,23: exou-
szia). Hallatlan tekintélyt magának igényelve választja ki tanítványait, 
ad kinyilatkoztatást és törvényt, relativizálja az Ószövetség leg-
szentebb intézményeinek, a Tórának, a templomnak és a szombat-
nak a tekintélyét. Mégis sokszor szinte rejtőzködve végzi küldeté-
sét. Hallgatást parancsol azoknak, akik megtapasztalják hatalmát, 
hogy megóvja őket hatalmának és személyének félreértésétől. Vé-
gig kell menni vele, pontosabban mögötte az úton, egészen a keresztig, 
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látni kell szenvedését és halálát, hogy feltáruljon követői előtt ha-
talmának igazi természete és személyének titka, hogy megszület-
hessék a belátó hitvallás: „Ez az ember valóban az Isten Fia volt” (Mk 
15,39). Jézus egyfelől teljes hatalommal és tekintéllyel, az Atyát kép-
viselve, az Ő helyén állva cselekszik; másfelől mindent, egyedülál-
ló hatalmát és küldetését is az Atyától eredeztetve és neki visszaadva, 
teljes alázattal, engedelmességgel, készenléttel és hálával, minden 
figyelmét és teljes egzisztenciáját az Atyára irányítva él és cselekszik. 
Hatalma és alázata, tekintélye és engedelmessége, szuverenitása és 
készsége ugyanarról a tőről fakad, a Fiúnak az Atyával való ben-
sőséges és egyedülálló egységéből. Hatalmát, tekintélyét, szuvere-
nitását fiúsága minősíti: fiúi hatalom az alázatban, fiúi tekintély az 
engedelmességben, fiúi szuverenitás a tökéletes készenlétben. Iste-
ni hatalom, tekintély és szuverenitás az Egyszülött Fiú létmódján. 

Az Atyát kinyilatkoztató fiúi életútnak felülmúlhatatlan vég- és 
csúcspontja a kereszt. A kinyilatkoztató szó és a megmentő cselekvés 
hatalmának helyét itt az elhallgatásba torkolló imádság és a halálba 
hanyatló megmentő szenvedés hatalma foglalja el. Ez Jézus hatal mának 
fiúi alakja a kereszten: erő az erőtlenségben, hatalom a hatalomnél-
küliségben. Hatalom a végső önátadásra, a végsőkig elmenő szeretetből 
(Jn 10,18; 13,1). S ez egyben az Atya hatalmának az alakja is: az erőt-
lenségbe és hatalomnélküliségbe öltöző mindennél erősebb hatalomé, 
mely Mindenét, az Egyszülött Fiút adja a világ életéért. A keresz ten 
függő Megfeszítettet szemlélve értjük meg Jézus szavait: „Istennél 
minden lehetséges” (Mt 19,26). Ennek a szeretetnek minden lehet-
séges, mindaz, amit a hitvallásban megvallunk: a lét ajándékozása, 
a világ teremtése, a Fiú megtestesülése, az egyház létrehívása és Lé-
lek általi vezetése, az üdvösség munkálása a szentségek egyszerű je-
lein keresztül, a test feltámasztása, a bűnök megbocsátása, az örök élet 
ajándékozása, a végső és egyetemes igazság szolgáltatás, a világ újjá-
teremtése és a soha el nem múló ország felállítása. A nagypénteki li-
turgiában énekelt „háromszor szent” dicsőítésünkkel a mennyei se-
regek istendicséretéhez társulunk, mely szüntelenül hangzik az égben: 
„Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt és aki van és 
aki eljövendő!” (Jel 4,8). A mennyei liturgiához kapcsolódva a tró-
non ülő örökkön-örökké Élőnek és a megölt, de mégis élő Bárány-
nak valljuk meg a tiszteletét, a dicsőségét és a hatalmát (Jel 5,6.9; 5,13; 
7,17). A mindennél nagyobb isteni Szeretet, Atya és Fiú és Szentlé-
lek szeretetének szent hatalma előtt hajtunk térdet, s énekeljük di-
csőítő hitvallásunkat: „Szent Isten, szent erős, szent halha tatlan, ir-
galmazz nekünk!”
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