
Isten mindenhatósága 
és a keresztény élet 
Értelmezési szempontok a reformátori teológia 
szemszögéből 

Az Isten mindenhatóságáról szóló hitvallás és bizonyságtétel min-
den időben a keresztény hit és teológia megkerülhetetlen témája 
volt — úgy, amint az Apostoli hitvallás és a Nicea-konstantinápo-
lyi hitvallás első artikulusában is kifejezésre jut. Isten mindenható 
Atyaként való megszólítása és hatalmának további tulajdonságok-
kal való összekapcsolása viszont — bár az említett hitvallások az 
összes tulajdonság közül csak a mindenhatóságot említik — túl-
mutat a jelzős szerkezet szintjén: üdvtörténeti tartalma van!1 Vagyis 
Istent nem egyszerűen a mindenhatóság jellemzi, hanem — immár 
az Újszövetség olvasatában — ő maga a Mindenható (Pantokrator), 
s ilyenformán az ember az élő Isten mindenható uralma és hatalma 
alatt találja magát. A fogalomnak e dinamikus értelmezéséről a 
Szentírás számos helyen, többek között a zsoltárokban és Mária 
énekében szenvedélyesen tesz bizonyságot: „mert nagy dolgokat 
tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve, irgalma megmarad nem-
zedékről nemzedékre az őt félőkön. (…) Hatalmasokat döntött le 
trónjukról, és megalázottakat emelt fel; éhezőket látott el javakkal, 
és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Felkarolta szolgáját, Izráelt, 
hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelentette atyáinknak, 
Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké” (Lk 1,49–55). 

Ez a bizonyosság — úgy tűnt — az írásmagyarázat és a kegyes-
ségi élet számára hosszú ideig eléggé egyértelműnek bizonyult. De 
az Írás tud másról is: arról, hogy Isten nem cselekszik, hogy hallgat, 
elrejti arcát, elmarad a kinyilatkoztatása, s ezzel az isteni beavatko-
zásra irányuló elvárás csalódásba fordul. A hit nagy próbája ilyen-
kor éppen abban áll, hogy megmaradjon a hűségben és a remény-
ségben még akkor is, amikor Isten látszólag nem úgy és nem akkor 
mutatja meg hatalmát, ahol — az ember szerint — erre legnagyobb 
szükség lenne: sorsfordító történelmi pillanatokban, az emberi élet 
egzisztenciális megrendülései, természeti katasztrófák és egyéb 
próbatételek között. De arra is számos példa kínálkozik, hogy az 
ember az elszenvedett társadalmi és történelmi változásokat, ka-
tasztrófákat vagy éppen a személyes élet fordulatait Isten akaratá-
nak tudja be, az ő hatalmának megnyilvánulásával vagy épp ennek 
elmaradásával értelmezi. Erről is tud a Szentírás, és bőséges példák 
tárházát mutatja a keresztény hagyomány… E körülmények ugyan-

 
 
 
 

FAZAKAS SÁNDOR 
 
 
 
 
1965-ben született Maros-
vásárhelyen. Református 
lelkész, teológus, a Debre-
ceni Református Hittudo-
mányi Egyetem tanszék-
vezető egyetemi tanára, 
valamint a kolozsvári Babeș–
Bolyai Tudományegyetem 
Református Tanárképző és 
Zeneművészeti Kar társult 
oktatója. 
 

1Vö. Jan Milič Lochman: 
Az apostoli hitvallás. 
Dogmatikai vázlatok 

a Hiszekegy nyomán. 
(Ford. Huszti Kálmán.) 

Kálvin Kiadó, Budapest, 
1995, 46−52.; Eberhard 

Busch: Credo. Das 
Apostolische Glaubens -

bekenntnis. Vandenhoeck 
& Ruprecht, Göttingen, 

2003, 114−122.; 
A Katolikus Egyház 

Katekizmusa. 
Szent István Társulat, 
Budapest, 1994, 267. 

322

ISTEN MINDENHATÓSÁGA



akkor azt is érthetővé teszik — különösen Európa legújabb kori tör-
ténelmének tapasztalatai alapján —, miért olyan visszafogott a hívő 
ember és a keresztény vallás, amikor Isten mindenhatóságáról kel-
lene beszélni… Pedig beszélni kell róla. De hogyan? 

A kérdésre azért nehéz válaszolni, mert napjainkban még a hívő 
ember sem lehet teljesen bizonyos abban, hogy számára az Isten 
hatalma biztonságot, boldogságot és üdvösséget garantál. Úgy is 
mondhatjuk: még a vallásos ember meggyőződése is megrendülhet 
Isten hatalmát illetően. A rendszeres teológia kategóriáiban fogal-
mazva: azon túl, hogy a keresztény egyház és tanítás hosszú időn 
keresztül Isten tulajdonságaival összhangban vagy éppen az iste -
ni tulajdonságok foglalataként értelmezte Isten mindenhatóságát,2 
két kérdés továbbra is válaszra vár: hogy viszonyul Isten minden-
hatósága az ember szabadságához és a világban megtapasztalható 
szenvedés kérdéséhez? 

Az isteni hatalom ambivalenciájának leírására már a 13. századtól 
kezdve a potentia absoluta és a potentia ordinata fogalompár segítsé-
gével próbálkozott a keresztény teológia és filozófia. Az Isten kettős 
hatalmáról szóló elmélkedés — Theo Kobusch szerint — főleg a no-
minalizmusban nyerte el „filozófiai gyújtóerejét”,3 amely — úgy tűnt 
— a kérdés megítélésének egyetemes elvi alapelvévé kívánt válni, de 
mint tudjuk, radikális megközelítéseket is eredményezett. Mert míg 
például Duns Scotus (1267–1308) a potentia ordinata és a potentia ab-
soluta Dei megkülönböztetését jogi értelemben — az adott isteni tör-
vény keretein belül vagy azon túlmenően — szemlélte, William Ock-
ham (1287–1347) az isteni képesség és lehetőség két módozataként 
értelmezte a fogalmakat. Ockham és követői úgy gondolták, hogy 
Isten abszolút hatalma alá mindaz beletartozik, amire Istennek lehe-
tősége van, amiben nincs semmi ellentmondás, s amivel kapcsolat-
ban Isten részéről pedig semmilyen kötelezettség nem áll fenn. Ami 
Isten abszolút hatalmának körébe tartozik, megelőzi mindazt, ami Is -
ten hatalmának másik módozatában (a potentia obligata szerint) az 
általa adott törvény hatálya alatt történhet.4 Az emberre nézve pedig 
ez azt jelenti, hogy az ember a maga természetes állapotán túl nincs 
semmilyen természetfeletti segítségre vagy állapotelérésre ráutalva 
ahhoz, hogy Isten elfogadja őt. Ha elfogadja, akkor ez Isten egyedül 
abszolút hatalma által, azaz teljesen szabad kegyelme által lehetsé-
ges. A kérdés ezt követően már arra irányult, hogy milyen e két hata-
lom egymáshoz való viszonya, és ez adott esetben milyen következ-
ményekkel jár az ember életére nézve — főleg annak valószínűségét 
mérlegelve, hogy nemcsak a természet rendje és törvényszerűségei 
függnek Isten hatalmától, hanem az erkölcsi törvény rendje is. Nem-
csak arról van itt szó, hogy az ember törvényszerűen alá van vetve 
a természet rendjének és annak megváltoztatására nincs módja. 
Adott esetben azzal is számolnia kell, hogy Isten abszolút hatalmá-
nál fogva az egyes embert — minden különösebb érdem nélkül — 
elfogadja, a másikat pedig elvetheti, illetve örök kárhozatra rendel-
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heti, anélkül, hogy az különösebben vétkes lenne, és döntéséért Isten 
bárkinek is magyarázattal tartozna. Adott esetben megparancsol-
hatja és szolgálatába állíthatja azt, ami az erkölcsi törvény értelmé-
ben bűnnek minősül, ami elvetendő vagy gonosz — és fordítva, el-
vetheti azt, ami emberi mérték szerint jó, de legalábbis nem bűn. Ez 
nyilván ellent mondhat az Isten által adott és az ember által felis-
mert erkölcsi törvénynek — de Istent nem kötelezi semmi, még az 
őáltala adott törvény sem, s abszolút hatalmánál fogva képes új er-
kölcsi rendet felállítani. 

Franz Furger szerint itt kezdődik el a nyugati kereszténység tala-
ján tapasztalható megosztottság története. Mert bár igaz, hogy a mo-
rálteológiai-etikai reflexiók alapját képező teológiai tradíciók eltérő 
jellege a 16. századi reformáció során lesz deklaráltan is nyilvánvaló, 
gyökerei visszanyúlnak a késő-középkori filozófiai-ismeretelméleti 
rendszerek szétválásához.5 Mellőzve a teológia és filozófia-történeti 
részleteket, Furger úgy látja, hogy míg a skolasztika jeles képvise-
lői (Albertus Magnus, Aquinói Tamás, Bonaventura) differenciált, 
arisztotelészi megalapozású, a keresztény hit fényében pedig te-
remtésteológiai rend (ordo) tanítói és elkötelezett képviselői voltak, 
az úgynevezett „via moderna” hívei — Ockham és főleg 15. szá-
zadi németországi követői — a csak reálisan megtapasztalható va-
lóság és ennek megismerésére irányuló nevek és fogalmak (nomina) 
elfogadásával az éppen fennálló társadalmi rend igazolását, vagy 
egyház- és társadalomkritikus erők világnézeti alátámasztását szol-
gálták. E szerint az erkölcsi normák érvénye és kötelező jellege már 
nem a teremtés rendjének és a természet lényegének mélyreható is-
meretében gyökerezik, hanem Istennek a Szentírásban közvetlenül 
kinyilatkoztatott akaratában. Ez az út és a nominalizmus szellemi 
közege a reformáció közvetlen előkészítőjévé vált, amely arról szól, 
hogy Krisztus áldozatáért Isten eltekint az emberi bűn miatti bírói 
ítéletétől és a bűnöst szabaddá nyilvánítja — csakhogy az ember 
továbbra is bűnös marad, megigazulásáért semmit nem tehet; 
ugyanakkor a világ normatív struktúrájára irányuló megismerés-
igénye, azaz a természetjogi ismeret a bűnös ember képzelgése 
marad.6 A sola scriptura reformátori elv önmagában való alkalma-
zása — az előbbi teremtésteológiai-természetjogi rendtől elvonatkoz-
tatva — viszont további problémát eredményez, Furger elemzé se 
szerint: a „csak” az Írásban közölt és az ember számára kinyilat-
koztatott isteni igére (mint nominára) való hivatkozás két irányban 
is végzetes következménnyel jár: vagy a bibliai igazságok szó sze-
rinti fundamentalista felfogásához vezet, vagy pedig nyitott direk-
tívának tekinti az igét, amelynek érvénye mindig az egyén által tör-
ténő szubjektív újra-értelmezésétől függ. Ez utóbbi még inkább 
kiszámíthatatlanná teszi az Isten mindenhatóságába vetett bizalmat, 
s üdvbizonyosság helyett újabb szorongáshoz vezet. 

Ha Furger egyébként nagyon tanulságos és figyelmet érdemlő 
elemzése időnként hiányérzetet is kelt, hiszen a reformátori teológia 
kialakulása komplexebb eseménysort mutat, két vonatkozásban 
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mégis egyetérthetünk vele, illetve megállapításai továbbgondolást 
érdemelnek. Egyfelől tény, hogy a protestáns erkölcsi érvelés meg-
alapozása során a Bibliára való hivatkozás soha nem volt probléma-
mentes. A hívő ember számára megkerülhetetlen a kérdés, hogy mi-
lyen tekintélye van önmagában az Írásnak, és mi szükséges ahhoz, 
hogy a Biblia ne váljon tetszőleges hivatkozási alappá a moralitás 
igényével fellépő minden meggyőződés szolgálatában. Nem vélet-
len, hogy a reformátori teológia szerint az Írás nem önmagában 
szemlélendő, hanem az isteni kinyilatkoztatás megértésének összefüggé-
sében és a Szentlélek megvilágosító hatalma alatt.7 Másfelől joggal jegyzi 
meg Furger, hogy szerinte főleg a svájci városállamok reformátorai — 
Zwingli, Kálvin és Bullinger — esetében a természetjog újra felérté-
kelődik: pragmatikus, a józan értelem alapján tájékozódó realizmus 
jellemzi konkrét erkölcsi és politikai életre irányuló intelmeiket, ame-
lyek mögött nem nehéz felismerni a keresztény közösség Evangéli-
umon tájékozódó közgondolkodását és a közösségi élet történelmi-
társadalmi tapasztalatait. Mindez legitimáló erővel bír — vagyis a 
személyes hitet és a hitből fakadó erkölcsi döntést megelőzi az együtt -
élés rendjébe való józan beilleszkedés elvárása és értéke.8 

Ezt követően a kérdés az, hogy mit gondol a reformátori teológia 
Isten mindenhatóságáról — és az mennyire releváns a mai ember 
kérdései, tapasztalatai számára? 

Luthernél az Isten tulajdonságai között a mindenhatóságnak központi 
szerepe van. Rotterdami Erasmusszal a szabad akarat kérdéséről vi-
tázva írja, hogy „a keresztyéneknek felettébb szükséges tudniuk, hogy 
Isten nem a véletleneknek szabad teret engedve cselekszik, hanem 
mindent megváltoztathatatlan, örökkévaló és tévedhetetlen akaratá-
ból alkot, tervez és tesz”.9 Ez viszont azt is jelenti, hogy mindaz, ami 
történik, ami megváltoztathatónak tűnik vagy „látszólag másképp is 
lehetséges volna (contingenter)”, valójában „mégis úgy történik, hogy 
(…) másként nem lehetséges” — azaz Isten akarata felől nézve „min-
den szükségszerűségből történik”,10 és nem a következés vagy követ -
keztetés sorrendjének logikája szerint. Viszont nagy hangsúlyt helyez 
arra, hogy Isten akaratáról nem lehet önmagában, további tulajdon-
ságaitól izolálva, mintegy igazságától és bölcsességétől, szabadságá-
tól és szeretetétől elvonatkoztatva beszélni. Sajátossága még a lutheri 
értelmezésnek, hogy egyrészt eszkatologikus-apokaliptikus jellegű, más-
részt lényegét tekintve Isten mindenhatósága az ő Igéjének mindenha-
tóságában áll.11 Vagyis Luther írásait áthatja az a bizonyosság, hogy 
Isten a maga Igéjét és a terem tett világ valóságát minden ellentétes 
erő, bűn, ördög és halál ellenében fenntartja és végső győzelemre 
viszi, ez a bizonyosság pedig vigasztalást és bátorítást kell, hogy 
nyújtson a szükségben és kísértések között élő embernek; az üdvbi-
zonyosság már magában foglalja az Isten mindenhatósága felőli meg-
győződést. De mivel ezt a bizonyosságot Isten Igéje, azaz az ő Igéjé-
ben közölt ígérete (promissio) ébreszti fel és tartja életben, s mivel Isten 
azonosul a maga ígéretével, azaz az ő neve, szava, igéje, ígérete és léte 
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azonos egymással, ezért mindenhatósága felől nem lehet kétség: amit 
ígér, azt meg is teszi — amint a 33. zsoltár is bizonyságot tesz róla: 
„mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott” (Zsolt 
33,9). Itt már Istent mint Teremtőt szemléli Luther, de a Teremtő léte 
a mindenhatóság tulajdonsága nélkül el sem képzelhető számára: a 
Teremtő Mindenható és a Mindenható Teremtő, amint azt az Apostoli 
hitvallás első artikulusa nyilvánvalóvá teszi. 

De miért nem áll meg Luther — kérdik későbbi elemzők és teo-
lógusok, köztük Karl Barth, Gerhard Ebeling és Oswald Bayer — 
ennek a diadalmas és egyben vigasztaló tételnek az állításánál, azaz 
az isteni mindenhatóság és ígéret összhangjánál; miért ragadtatja 
magát arra, hogy mindenhatóságával összefüggésben a „rejtőzködő 
Isten”-ről (is) beszéljen?12 Mi az oka annak, hogy az ő ígéretében 
önmagát kinyilatkoztató és üdvbizonyosságot megerősítő Isten, 
egyúttal kikutathatatlan akarata szerint „nem siratja [népe] halálát, 
nem is szünteti meg azt, hanem életet és halált, s minden egyebet 
cselekszik (…), amit igéjében nem mutat meg nekünk”.13 

Ezen ellentmondás láttán — amelyet nem kívánunk e helyen túl 
gyorsan feloldani — talán mégsem érdemtelen arra a figyelmezte-
tésre is figyelni,14 amely szerint Luthert nem ismeretelméleti filozó-
fusként látjuk írásaiban megnyilvánulni, hanem elsősorban mint írás-
magyarázót és lelkigondozót. Ebben a minőségében arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a Biblia embere előtt nem ismeretlen a „panasz” mint 
műfaj és kategória, amely alkalmas eszköz lehet arra (lásd panasz-
zsoltárok), hogy a hívő, de reménységében megrendült és újabb bi-
zonyosságra törekvő ember megfogalmazza értetlenségét a világban 
jelen levő rossz láttán, élet- és istenellenes erők kényszerű elszenve-
dése közben. Másrészt azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy minden el-
szenvedett kísértésnek, fájdalomnak és veszteségnek — vagy más-
képp fogalmazva, a rejtőzködő Isten hiányának — megvan a maga 
saját élethelyzete.15 Ez a körülmény és a (hit)tapasztalatok sokféle-
sége arra figyelmeztetnek, hogy az Isten tulajdonságairól — és így 
az ő mindenhatóságáról — való beszédet nem kell túl hamar feladni. 
Azért nem, mert a mindenhatóság nem egy Isten predikátumai közül, 
hanem összhangban és egységben van más isteni tulajdonságaival, 
szeretetével, szabadságával — mindenhatósága egyszerre jelenti az 
ő teremtő, megváltó és megszentelő hatalmát, kinyilatkoztatott mi-
voltát és rejtőzködő arcát, bűn miatti haragját és az ember eleve el-
rendelését.16 Továbbá Luther szerint az Isten mindenhatóságát nem 
az arisztotelészi értelemben vett „dünamisz” vagy „potentia”, de 
nem is teljesen az ockhami „potestas absoluta” fogalmainak való 
megfelelésben kell érteni; vagyis a mindenhatóság nem olyan „lehe-
tősége” Istennek, amelynek megvalósulását csak ki kell várni, de 
nem is olyan lehetőség, amelyet Isten akarhatna ugyan, de nem biz-
tos, hogy szeretné… Idézett írásában erről így vall: „Isten minden-
hatóságát azonban nem abban látom, hogy sok olyat nem cselekszik, 
amit tehetne, hanem sokkal inkább abban a tevékeny [actualem] ha-
talomban, amelynek alapján mindent mindenekben munkál [omnia 
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facet in omnibus], abban az értelemben, ahogyan őt a Szentírás 
»Mindenhatónak« nevezi.”17 Ez is azt mutatja — ahogy Oswald 
Bayer összegzi — hogy Luther a modalitások filozófiai kategóriáit 
(„lehetőség”, „valóság”, „szükségszerűség”) ugyan alkalmazza, nem 
tudja megkerülni, ugyanakkor át is értelmezi azokat. Különösen a 
„valóság” tekintetében — amely szerinte nem azonos az arisztotelé-
szi „energeia”-fogalommal — lesz nyilvánvaló, hogy Isten valósága 
a legszorosabban tartozik össze az ő ígéretével, munkájával, szabad-
ságával és mindenhatóságával; lényegét tekintve „Logosz” (a Jn 1 
értelmében), azaz önmagát közlő (kommunikatív) hatalom, amely 
közösséget teremt és mindig a vele való, újra és újra megerősített 
kapcsolatban jut érvényre.18 Innen nézve pedig Isten rejtőzködő volta 
— amelynek elviselése valóban próbatétel a hívő számára — jel e 
jelen világ mulandóságára nézve, de amíg eljön a színről-színre látás 
ideje „hitben járunk, nem látásban” (2Kor 5,7). Addig is kitartásra 
van szükség a panasz és a kísértések óráiban. 

Hasonlóan érvel Kálvin is, aki viszont még látványosabban és po-
lemikusabban kapcsolja össze Isten mindenhatóságát teremtő és 
gondviselő munkájával. Isten mindenhatósága — szerinte — „nem 
szunnyadó mindenhatóság, ahogyan azt a szofisták képzelik, hanem 
éber, hatékony, munkás és szüntelenül működő. Nem is csak vala-
milyen általános irányelve valamiféle zavaros mozgásnak, hanem 
(…) minden egyedi és sajátos mozgást vezérlő [hatalom]”.19 Itt is tet-
ten érhető a már jelzett nominalista gondolkodás hatása és a sko-
lasztikával szembeni elhatárolódása, amikor majdnem szinte szó sze-
rinti egyezést mutat Lutherrel: „Nem azért tartjuk őt mindenhatónak, 
mert bár mindent megtehetne, mégsem cselekszi, és tétlenül ül, vagy 
a természet működési rendjét általános késztetéssel fenntartja”.20 Is-
tent dicsőségétől fosztanák meg azok, akik az ő gondviselő munká-
ját a puszta természet rendjére korlátoznák, vagy életük eseményeit 
a „sorssal és a véletlennel”21 magyaráznák. Ez mégsem jelenti azt, 
hogy Kálvin ne tulajdonítana valamilyen értéket a természetnek, sőt. 
A bűnbeesés után különösen szükség van Kálvin szerint arra, hogy 
a teremtett világban valamilyen rend megmaradjon — a bűnbeesés 
és a bűn következménye ugyanis a rend hiánya és felborulása. Vi-
szont maga a természeti törvény az, amely az emberiséget vissza-
tartja attól, hogy a káoszba zuhanjon. S ha az emberiség együttélése 
terén valamilyen tartós rend mégis felfedezhető, ez azt jelzi, hogy 
Isten gondviselése jelen van a világban, méghozzá két vonatkozás-
ban: a természet rendjében és a történelemben. Ugyanakkor belátja, 
hogy mind a természet, mind pedig a történelem esetén nem egé-
szen egyértelműek a gondviselés jelei. Jób könyvéhez írt magyará-
zatának átdolgozása során tér ki arra — állapítja meg Susan E. Schrei-
 ner —, hogy míg korábban a természet a gondviselés által őrzött 
rendet dicsérte, Jób helyzete éppen ezzel ellentétes, azaz a rend meg-
magyarázhatatlan felborulását mutatja, ami a történelem során meg-
történhet.22 A történelem pedig egyébként is gyakran mutat véron-
tást, igazságtalanságokat, elnyomást és szenvedést — vagyis a rend 
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pervertálódását. Ennek ellenére — Kálvin szerint — a hitnek ra-
gaszkodnia kell ahhoz, hogy a sötét felhők mögött Isten uralkodik, és 
ha „az egyes események okai rejtve maradnak” is, „tartsuk tisztelet-
ben titkos ítéletét”, és legyünk meggyőződve arról, hogy „Isten gond-
viselése (…) igazgat mindent, (…) egyszer eszközök révén, máskor 
eszközök nélkül”.23 Az isteni gondviselés megnyilvánulásának adott 
esetben titkos, Isten „rejtett tanácsában” gyökerező jellege viszont 
nem tartja vissza Kálvint at tól, hogy a természetet az isteni dicsőség 
theatrumának, a gondviselés tükrének és az Isten embert megtartó 
szeretete bizonyítékának tekintse — de ez csak a „Szentírás szem-
üvegén keresztül”24 le hetséges. Ez a körülmény el kell, hogy vezesse 
a hívő embert a teremtés hálás szemléléséhez: oda, hogy Isten jósá-
gát, hatalmát, bölcsességét a világ alkotásaiban is meglássa, s azokat 
„szent elmélkedéssel” (sancta meditatione) vizsgálja, hosszabb ideig 
ismerkedjen velük, és „ne menjen el hálátlanul (…) Isten hatalma 
mellett, amelyet teremtményeiben tett nyilvánvalóvá”.25 

Nem tagadható, hogy Isten mindenhatóságának a gondviselés-
hittel való összekapcsolása évszázadokon keresztül képes volt a hit 
megélésének és a protestáns kegyesség gyakorlásának sajátos jelleget 
kölcsönözni, amely ugyanakkor rá volt utalva időről időre a teo lógia 
figyelmeztetésére: a gondviseléshit nem a világ megtapasztalásá-
ból következtet Istenre, hanem fordítva, az Istenről való hitvallás 
kell, hogy elvezessen a világ történéseinek értelmezéséhez. De ezzel 
még nem sikerült megválaszolnunk a kiinduló kérdést. Ugyanis 
éppen ezen a ponton jelentkezik — főleg a történelemben és a mi 
korunkban is tapasztalható, kiszámíthatatlan és destruktív erők 
megnyilvánulása láttán — a feloldhatatlannak látszó ellentmondás, 
amely a gondviseléstan történelmileg kialakult formája és a vilá-
gunk ban megtapasztalt realitások között feszül. 

Úgy tűnik, hogy sem Luthernek, sem Kálvinnak nem sikerült 
igazán függetlenítenie magát — még ha szenvedélyesen polemi-
záltak is vele — a nyugati keresztény gondolkodás sajátosságaitól: 
a sztoikus filozófiával való vitától, a providentia-fogalom Biblián 
kívüli, humanista koncepciójától (például creatio continua), az idő-
szemlélet hármas (múlt, jelen, jövendő) kategóriáitól, valamint a 
dualisztikus világszemlélet (lent–fent, jó–gonosz, fény–sötétség 
stb.) sémáitól.26 Mindez oda vezetett, hogy az Isten mindenhatósá-
gának leírására — szinte kizárólagosan — csak a teremtéstan ösz-
szefüggésében kerülhetett sor, és a kérdés újszövetségi aspektusai 
nem igazán kerültek átgondolásra; az Isten szuverenitására való hi-
vatkozás ugyanakkor nem tűrhette az Isten „titkos tanácsa” téved-
hetetlenségének megkérdőjelezését. Az eredmény viszont az lett, 
hogy szükségszerűen kialakult a gondviseléstan és a gondviselés-
hit közötti szakadék, amelynek következtében az isteni providencia 
drámája egy olyan felső szinten játszódik le, amely a gyülekezeti 
és hétköznapi kegyességmegélés számára szinte elérhetetlen, a min-
denhatóság pedig az egyik leginkább érthetetlen, egyesek szerint 
legirritálóbb predikátuma lett az Istenről való beszédnek. 
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Mégis azt látjuk, Kálvinnak sikerül két vonatkozásban áttörni az 
Isten mindenhatóságáról való hagyományos gondolkodás sémáit, 
ami aztán a 20. századi protestáns teológia összefüggésében kerül 
részletesebben kifejtésre, s ami a korábban jelzett szorongással 
szemben — nevezetesen, hogy miként viszonyul Isten mindenha-
tósága az ember szabadságához és a szenvedéséhez — ígéretesebb 
perspektívát nyit. 

Egyrészt Kálvin szerint Istennek kedve telik teremtményeiben 
és gyönyörködik munkájában. Nem az okot kell keresni, „amely őt 
mindenek teremtésére és fenntartására sarkallta”, hanem be kell lát-
nunk, hogy „más okot nem találunk, mint jóságát”.27 Ami pedig leg -
elementárisabban elmondható a teremtményi lét értelméről, hogy 
a világ formája Isten örvendezésén alapszik, amint azt a Zsoltárok 
könyvéhez írt kommentárjában hangsúlyozza: „status mundi in lae-
 titia Dei fundatus est”.28 Másrészt azonban a teremtményeiben gyö-
nyörködő Isten nem marad önmagában és nem ragad le önmagá-
nál: Szentlelke által áthat és megelevenít mindent földön és égen.29 
A Lélek Isten hathatós ereje (végrehajtó keze — manus Dei), amely 
minden teremtményére kiterjed —, mégis egészen Istennél marad. 
Mindkét állítás egyaránt hangsúlyos. Mert a Lélek ugyan Isten ön-
kifejezésének, illetve önmaga világban való megjelenítésének ereje, 
az ő jelenvalóságának olyan létformája (subsistentia), amely által „a 
teremtés Isten számára nyitott, Isten uralmába betagolódott és örök 
végzése számára igénybe vett”30 valóság lesz. Az ő jelenvalóságától 
elvonatkoztatva nincs teremtményi lét, bárhol és bárhogyan is kí-
vánjon egy ilyen élet érvényesülni a világban. Ám úgy hat a Lélek 
a világban, hogy abban nem olvad fel, nem válik a világ részévé, nem 
isteníti meg azt. Megadja a világ és benne a természet szépségét, ér-
tékét, tartósságát, de a teremtő és a teremtés közötti határ érvényben 
marad (panteizmusnak itt nincs helye). 

Christian Link szerint sehol máshol nem sikerül Kálvinnak olyan 
egyértelműen meghaladnia az Istenről való beszéd és gondolkodás 
keresztény hagyományban rögzült formáit, mint amikor „a teremtés 
terében fejti ki a Szentlélekről való tanítást”.31 Ezzel pedig teret enged 
egy olyan teológiai megközelítésnek, amely immár relacionális érte-
lemben kíván beszélni a teremtésről, gondviselésről, elrendelésről és 
kiválasztásról, és ezek összefüggésében Isten mindenhatóságáról. 

A 20. századi református teológia koncepciói egyre határozottabban 
képviselik azt az álláspontot, hogy Isten tulajdonságairól, ezen 
belül mindenhatóságáról csak szentháromság-teológiai összefüg-
gésben lehet helyesen beszélni. Karl Barth egész életművében mind-
 untalan visszatér az Isten mindenhatóságát tisztázni hivatott kér-
désre. De míg munkássága kezdetén a kegyelmi kiválasztás, a 
predestináció, valamint az Isten tulajdonságainak és szuverenitá-
sának összefüggésében szemléli a kérdést, és lényegét tekintve nem 
kíván különbséget tenni Isten abszolút hatalma és egészen más le-
hetőségei között, később fokozatosan jut el oda, hogy Isten szereteté-
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nek és szabadságának feszültségében, valamint a szenthármas egy-
ségű Isten létmódjában gyökerező valóságként értelmezze Isten min-
denhatóságát. A Római levél-kommentár második kiadásában, a Göt-
tingeni dogmatikában, valamint Egyházi dogmatikájának első köteteiben 
még a kiválasztás és elvettetés dialektikus kettősségében beszél Isten 
felfoghatatlan cselekedetéről,32 illetve arról, hogy mind a hitnek, mind 
pedig a hitetlenségnek a mindenható és mindenütt jelenvaló Isten 
„tervszerű-szándékos magatartása”33 az alapja. Ugyanakkor hoz-
záteszi, hogy az „elvettetés nem önálló igazság”34 (csak nagyon óva-
tosan szabad vele érvelni), és hogy a kinyilatkoztatásba vetett hit 
által érti meg az ember, hogy Isten „nem”-jét áttöri a kegyelem 
„igen”-je — ez által az ember még nem jut abszolút üdvbizonyos-
ságra, de lehet reménysége, jóllehet a kikötőt még nem érte el. Majd 
az Egyházi dogmatika első köteteinek munkálatai közben nyeri el ez 
a megközelítés azt a krisztologikus dimenziót, amelynek értelmé-
ben az ember elvettetését már a Jézus Krisztus elvettetésének ré-
szeként szemléli. A keresztény hívő élet és igehirdetés számára más 
lehetőségről, mint az Isten szeretetének szabadságáról és a Krisz-
tusban megvalósult megigazulásról Barth nem akar tudni. Isten 
igazi szuverenitása — szerinte — az ő lényének, a Szentháromság 
belső kapcsolati lehetőségeinek tárházából,35 azaz túláradó szerete-
tének gazdagságából érthető meg. Ebben a szuverenitásban nincs 
semmi abszolutista, totalitárius vagy erőszakos attitűd. Ez minde-
nekelőtt abban válik láthatóvá, hogy Isten a megaláztatásban, a 
Krisztus engedelmességében, azaz „Isten Fiának idegenbe vezető 
útjában” bizonyítja istenségét.36 Úgy is fogalmazhatunk, hogy a 
Szentháromság Isten a Fiú-Isten létmódjában szenvedi el a kereszt -
halált — de alászállásában is ugyanaz marad, aki a magasságban; 
a mindenható a megalázott, kiszolgáltatott és elvetett alakjában 
hajtja végre a kiengesztelés művét. A hívő élet tekintetében pedig 
Barth azt tartja, hogy a keresztény élet csak úgy lehetséges, ha azt Isten 
hatalma ragadja meg, teszi lehetővé és mozgatja előre. Ha és ameny-
nyiben Isten részesíti a hívő embert a feltámadott Krisztus jelen lété-
ben, akkor a keresztény ember nemcsak előre néz, hanem „előrefele 
él, cselekszik és gondolkodik”.37 Az Isten hatalmától való függése 
nem teszi marionett-figurává az embert, az Isten iránti engedelmes -
ség nem szolgai-katonai parancsvégrehajtás lesz; ez egy szabadság -
ban fogant engedelmesség, amely a hála és a reménység cseleke de-
teit vonja maga után. A keresztény élet soha nem állapot, hanem 
mindig történik — ott és akkor, amikor találkozik Isten és az isten-
fiúságra jutott ember, ahol Isten egyesítő hatalma által összekap-
csolja választottjainak lelkét önmagával, a Szentlélek élő közösségé -
ben.38 Nem annyira mindennapi, sokkal inkább kivételes lehetőség 
és történés ez, amely végső soron elkerülhetetlen szociális, nyilvá-
nos, politikai és kozmikus vonatkozású következményekkel jár,39 
megélésükre pedig a világgal való kritikus szolidaritásban kell, 
hogy sor kerüljön. Isten nevének segítségül hívása, az Isten országá -
ért való kitartó könyörgés pedig éppen azokat a hatalmakat „varázs -
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talaníthatja”, amelyek saját belső dinamikájuk által és kontroll nélkül 
(herrenlosen Gewalten)40 önmagukat abszolutizálva kívánnak evilági 
mindenhatóságuk-képzetével szembefeszülni Istennel (a pénz, az 
ideológiák, a divat, a sport, a mobilitás világában), újabb függőségbe 
taszítva az embert. 

A kortárs heidelbergi teológus, Michael Welker még konzekven-
sebben fejti ki a szentháromság-megalapozású mindenhatóság-ér-
telmezés teológiai és etikai következményeit 1992-ban megjelent 
nagyhatású pneumatológiájában.41 Emberi képzetekből levezetett 
értelmetlen absztrakcióknak, „totalizálásoknak”, élettelen fogalmi 
beszédnek tart minden olyan kísérletet, amely „mindenütt jelenva-
lóságról” vagy „mindenhatóságról” Isten Lelkének teremtői mun-
kálkodásától elvonatkoztatva próbál értekezni.42 Ezek a totalizáló 
megközelítések mind a teológiának, mind a kegyességgyakorlás-
nak sok nehézséget okoztak megítélése szerint. Ezért kellene felis-
merni és elismerni — a bibliai tudományok legújabb eredményeire 
hallgatva —, hogy Isten „az Ő leheletéből (rúah), azaz Lelkéből ré-
szesíti a testi, mulandó, véges teremtményeket. (…) Az Isten lehe-
letéből való részesülés kifejezi egyben Istennek életet teremtő és 
életet megtartó jóságát is. (…) Amikor megvonja leheletét, a te-
remtmények elvesztik életüket. (…) Élet, életelevenség tehát annyit 
tesz, mint a rúah által Istennel állni lényegi, meghatározó kapcso-
latban, és a teremtményi lét közös kincséből (…) részesülni. Isten 
Lelke élettel tölt el, teremtő és megelevenítő módon hatékony, s 
teszi ezt oly módon, hogy az egyéni és a közösségi élet bensőséges, 
összetett és feloldhatatlan összefüggéseit hozza létre.”43 

Welker megítélésében a hit tud arról, hogy Isten akarata nélkül 
a Léleknek ezt a „működését” az ember nem képes „beindítani”, 
hogy nincs semmi ok-okozati összefüggés az ember magatartása és 
a Lélek működése között, és hogy azzal is számolni kell, hogy adott 
esetben „Isten a Lelket visszavonja és orcáját elfordítja”.44 Ugyan-
akkor a hit látja az összefüggést: egyik oldalon Istennek odaadó 
gondoskodását, teremtményeihez való bensőséges, egyben nagyon 
is komplex viszonyát, amelyet a Lélek működtet; a másik oldalon 
a teremtett világ töredékességét, esendőségét, sebezhetőségét és 
mulandóságát. Mindkét oldal ugyanannak a valóságnak a része, 
amely nem választható el a teremtményi léttől, s annak testi való-
ságától: vagyis, a Lélek „nem absztrakt és örök entitásokban mun-
kálkodik, hanem élő lényekben és rajtuk keresztül”,45 ugyanakkor 
az élő lények rá vannak utalva „a Lélek által megformált összefüg-
gésekre”,46 azaz a teremtményi lét kölcsönös függésen és viszo-
nyuláson alapuló közösségére. Ez a közösség rá van ugyan utalva 
a Lélek megújító, újjáteremtő munkájára, amelyet a Lélek el is végez 
— viszont ha az egyén és a közösség ebből az összefüggésből ki-
törni igyekszik, azzal saját romlását idézi elő. A Léleknek ez a mun-
kája nemcsak az egyes hívő ember vagy csoport életében mutatko-
zik meg; ereje és hatása kiterjed — nyilván a Lélek megelevenítő 
munkájában részesült egyéneken keresztül — különféle élethely-
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zetekre, a kulturális, társadalmi és politikai élet tapasztalati való-
ságára. Több jogot, igazságot és irgalmasságot kíván munkálni a 
különböző életkontextusokban, meg akarja változtatni az ezt el lehe-
tetlenítő hatalmi struktúrákat, fel kíván szabadítani a világban még 
jelen levő élet- és istenellenes erők hatalma alól, végül pedig ki-
válthatja az Istenben való örömet: az Isten jelenléte fölötti és hiteles 
élet miatti örömet.47 

Látható tehát, hogy a szentháromságtan összefüggésében — a re-
formátori teológia olvasatában — a „csak” metafizikai mindenha-
tóság-értelmezés elbúcsúztatásra, a kauzális gondolkodás sémái fel-
adásra kerülnek. És ugyanígy: Isten mindenhatósága nem mérhető 
a mai ember aktivizmusának kategóriáival. Helyettük az érdeklő-
dés sokkal inkább a Szentháromság Isten motivációjára és érdekelt-
ségére irányul: Istennek a teremtményeivel való szeretetteljes kap-
csolatára, örömteli közösségére. Ez pedig áttörheti a rezignáltság, a 
kétségbeesés, a félelem falát. Lehet, hogy nem látványos, szenzációt 
keltő vagy természetfeletti megnyilvánulás által történik ez — de 
hát ki az, aki azt állíthatja, hogy a történelemben a nagy változások 
mindig nagy jelek és istenbizonyíték-szerű események kíséretében 
történtek. Ugyanakkor nem tagadható, hogy Isten ereje kevésbé drá-
mai módon, talán a szenvedők és jogfosztottak panaszában és imád-
ságában, a velük szolidarizáló tömegek csendes demonstrációjában, 
a megbékélésre való törekvés szimbolikus cselekedeteiben feszítette 
és feszítheti fel ma is a stabilnak és végérvényesnek hitt társadalmi 
rendszerek szövetét. Nem zárható ki, hogy ilyenkor a Lélek jelen-
léte és kitöltése éppen a csendes helytállás, a hűség és kitartás, az 
egymásról való gondoskodás, felelősség és együttérzés megélésé-
ben és konkrét formáiban érhető tetten: egymás terhének kölcsönös 
felvállalásában és hordozásában (a Gal 6,2 értelmében). Amikor az 
ember úgy érzi, hogy teljesen elvesztette a kontrollt bizonyos folya-
matok felett — személyes és közösségi tragédiák, természeti kataszt -
rófák idején vagy éppen járványhelyzetben —, amikor a „miért?” 
vagy a „mi az oka?” kilátástalan kérdés a legkézenfekvőbb, érde-
mes tovább kérdezni: mi célból történhet mindez? Mire akar meg-
tanítani minket ez a helyzet? Hogyan lehet az Ő közelségét ebben a 
helyzetben megtapasztalni? Túl nagy merészség lenne részünkről 
határozottan kijelenteni, hogy Isten minden rosszat jóra fordít (hisz 
az Isten hatalmába az ő visszafogottsága, beavatkozásról való le-
mondása is beletartozik). Viszont húsvét felől szabad bizonyságot 
tenni arról, hogy Isten megújító, újjáteremtő ereje jelen van a világ-
ban, és ott is tud újat kezdeni, ahol mi egyelőre és látszólag „csak” 
a szeretet és segítőkészség lelkületét tapasztaljuk meg… De talán 
épp ez lehet a jel arra nézve, hogy az Ő Lelke és ereje feltartóztatha-
tatlanul jelen van a világban, áthat mindent, s ez a bizonyosság lehet 
az Isten mindenhatóságába vetett hit csírája.
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