
Isten hatalma  
és a kérőimádság 
Teológiai megfontolások a Miatyánk hetedik kéréséről 

Azok a szövegek, amelyek túlságosan magától értetődők lettek, 
könnyen elnémulhatnak. Olyan sokszor elmondtuk és hallottuk 
őket, hogy már semmit sem mondanak. Sokszor észre sem vesszük, 
mennyire jelentőségüket vesztették egzisztenciális és társadalmi 
szempontból. A történeti kritika módot ad arra, hogy ismét „ide-
genné” tegyük ezeket a szövegeket — hogy eltávolítsuk őket azok-
tól az asszociációktól és magyarázatoktól, amelyek uralkodóvá vál-
tak ugyan a történelemben, de nem az egyetlen lehetségesek, és nem 
is merítik ki a szövegek gazdag jelentését. Az eredeti jelentés és a 
későbbi értelmezés közötti különbség olyan teret nyit meg, ahol 
ismét „szóra bírhatók” a szövegek saját korunkban. 

A rendkívül jól ismertnek tűnő Miatyánk olyan szöveg, amellyel 
kapcsolatban érdemes párbeszédbe lépnie egymással a bibliamagya-
rázatnak és a rendszeres teológiának, főként azért, hogy igazán ma-
gunkévá tudjuk tenni ezt az imádságot, meg tudjuk érteni ma, s fel-
fedezzük magunkat benne. Éppen ezért először a történeti-kritikai 
kutatás néhány fontos eredményét szeretném bemutatni a Miatyánk 
hetedik kérésének összefüggésében. Ennek alapján azt vizsgálom 
meg, hogy milyen tapasztalatokon alapul a kérés, s milyen reményt 
fogalmaz meg. Ebben az összefüggésben nem térhetünk ki a teodi-
ceai kérdés és az isteni cselekvés problémája elől (ez lesz a harma-
dik tartalmi egységem). És végül arról szeretnék beszélni, hogyan 
fogható fel Isten történelmi hatalma, mindenhatósága és megmentő 
erejű cselekvése, ha oly sok ártatlan ember szenved. Mind a négy egy-
 ségben az a célom, hogy egzisztenciális síkon feltárjam a Miatyánk 
hetedik kérésének értelmét. 

A megszabadítás és a gonosz nyomban a keresztény megváltástant 
idézi emlékezetünkbe, azt, hogy halálával és feltámadásával Jézus 
Krisztus megváltott minket a bűntől. A Miatyánk német szövegé-
ben még inkább erre mutat, hogy nem megszabadításról, hanem 
megváltásról van szó a hetedik kérésnél („válts meg a gonosztól”). 
A kérdés jelentéstartalma és kontextusa azonban alapvetően más 
irányba mutat. A görög szövegben nem a szódzó, hanem a rhüomai 
ige szerepel, amely ritkábban fordul elő az Újszövetségben. A je-
lentése „megmenteni”, „megőrizni”. Ezért az 1980-as és a 2016-os 
egységfordítás egyaránt így fordítja a sort: „ments meg a gonosz-
tól”. A „gonosztól” fordítás ugyan pontosan adja vissza az eredetit 
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(apo tou ponérou), de nem felel meg egészen a ponérosz teljes jelentés-
beli gazdagságának. A ponérosz nemcsak erkölcsi rosszra utal, hanem 
olyan „hétköznapi tapasztalatokra” is vonatkozhat, mint „a beteg-
ség, a szomorúság, az emberi rosszindulat és a nyomasztó belső 
késztetések”.1 A kereszténységben arról is kezdettől fogva viták foly-
nak, hogy semleges vagy hímnemű kifejezéssel van-e dolgunk. Ha 
hímnemű szót kell látnunk a tou ponérouban, akkor személyes való-
ságról, a sátán szimbólumáról van szó. A bibliatudósok csak abban 
értenek egyet, hogy filológiai alapon nem dönthető el a kérdés. 

A gonosz értelmezésével kapcsolatos bizonytalanság ellenére ki-
jelenthető, hogy a kérés középpontjában elsődlegesen nem az erköl-
 csi rossz áll, hanem a rossz hatalma, akár megszemélyesített, akár sze-
mélytelen valóságról legyen szó. Ennélfogva pedig az ember részéről 
valamiféle passzivitás kerül előtérbe, és a Miatyánk kontextusán 
belül a kísértéssel összefüggő korábbi kéréshez kapcsolódunk vissza. 
Egyértelművé válik, hogy a Mt 6,13b („ments meg a gonosztól”) és 
a Mt 6,13a („és ne vigyél minket kísértésbe”) voltakép pen nem vá-
lasztható el egymástól. Ennél kissé hosszabban el kell időznünk. 

Mint ismeretes, 2017 végén Ferenc pápa világegyházi szinten fel-
vetette azt a sok vitát kiváltó2 kérdést, hogy nem kellene-e inkább 
a következőképpen mondanunk a Miatyánk hetedik kérését: „ne 
engedd, hogy kísértés be essünk”. A változtatásnak az lett volna az 
értelme, hogy ne vetüljön árnyék a keresztény istenképre. Isten 
ugyanis nem idézi elő az ember megkísértését, hanem irgalmas 
Isten (az irgalom a pápa egyik alapvető fogalma). A kirobbanó vita 
során sokan hangsúlyoz ták, hogy a használatban lévő fordítás pon-
tos, s arra is felhívták a figyelmet, hogy nem szabad túlságosan le-
kerekítenünk a bibliai istenképet. Továbbra is kérdés, hogy Istené-
e a végső felelősség, ha kísértés éri az embert. A problémát nem 
lehet megkerülni azzal az érv vel, hogy Isten csupán megengedi a 
kísértést. 

Nagyon érdekes, hogy a Miatyánk hetedik kérésének szerkesz-
téstörténeti folyamatát pontosan ennek a problémának az átgon-
dolása vitte előre. A Lukács-evangéliumban csak annyi szerepel, 
hogy „és ne vigyél minket kísértésbe” (Lk 11,4), a Máté-evangélium 
viszont hozzáteszi: „hanem ments meg a gonosztól” (Mt 6,13b). 
Megvilágító erejű motívumtörténeti elemzéseivel Marlies Gielen 
kimutatta (húsz évvel a 2017-től kibontakozó vita előtt), a Mt 6,13b 
ahhoz „a hagyománytörténeti szempontból későbbi szándékhoz” 
kötődik, „hogy a kísértés közvetlen aktusát Isten helyett a sátánnak 
lehessen tulajdonítani”.3 Ennyiben Máté szövege pontosan Isten 
„felmentését”4 szolgálja. A lukácsi szövegben még viszonylag gyen-
gén érvényesül ez a szempont, hiszen csak negatív formában van 
adva: Lukács pusztán csak nem azonosítja egymással Istent és a kí-
sértés alanyát. Máté ellenben már kifejezetten megkülönbözteti a ket-
tőt. A kísértés éppen hogy nem Istentől ered, hanem a gonosztól. 
„A Miatyánk utolsó két kérésének (…) irányultsága minden bi-
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zonnyal a rossz hatalmáról és az emberi gyengeségről szerzett ta-
pasztalatban gyökerezik.”5 Egy olyan szféra jelenik meg tehát a sze-
münk előtt, ahol érvényesülni tud a gonosz hatalma, ahol kézzel-
foghatóan megtapasztalhatók a gonosztól eredő veszélyek, olyan 
szféra, amely szoros összefüggésben áll az ember döntéseivel (erre 
utal a kísértésre vonatkozó kérés). 

A szöveg szerkesztéstörténete során nemcsak a kísértés alanya 
és Isten között mutatkozik nagyobb távolság, de az Isten megmentő 
erejű cselekvésébe, történelmi hatalmába vetett bizalom is fokozó-
dik. Az egzegetikai kutatás egyöntetűen kiemeli ezt. A Mt 6,13-ban 
olyan „mozgásról” van szó, amelyet a kérés szerint Istennek kell 
megtennie: ne a kísértésbe vezessen, hanem el a gonosztól. Heinz 
Schürmann a következőket fűzi a szakaszhoz: „A kérésben szereplő 
ige plasztikus képet tár a szemünk elé: mintha veszélyes fenevad 
ólálkodna a közelben, amely »körüljár, keresve, kit nyeljen el« (1Pét 
5,8), s az utolsó pillanatban valakinek vissza kell rántania, meg kell 
mentenie a karmaitól.”6 Ernst Lohmeyer szerint pontosan ezt jelenti 
a rhüszai szó: „Nem azt jelenti, hogy valakinek meg kell oldani a 
kötelékeit, vagy ki kell szabadítani megkötözött vagy másképpen 
fogságban lévő embereket; egy út és egy találkozás, valamilyen ve-
zetés és védelem gondolata kapcsolódik a szóhoz, s ezt csak még 
jobban kidomborítja a hatodik kérésnél használt ige, a »ne vigyél«.”7 

Ahogyan láttuk, nagyon sokféle motívum fonódik össze egymással 
a Miatyánk hetedik kérésében. Az imádkozó azt kéri, hogy Isten 
mentse ki (rhüszai) a rosszból, a szenvedés, a nyomorúság és a pusz-
tulás különböző tapasztalataiból, amelyek kísértésként kezdik ki az 
emberi szabadságot. Az egész kérdéskör megértését, úgy vélem, 
nagyban előmozdítja a víz motívuma, amely összeköti egymással az 
Ó- és az Újszövetséget, s rávilágít a Miatyánk sajátosan zsidó színe-
zetére.8 A víz nemcsak életadó, de az életet fenyegeti és kioltó erő is, 
nemcsak tisztulást eredményez, de alapvető fenyegetést is hordoz. 

Erről van szó például a Zsolt 18,5–7.16sk. szakaszban: „körül-
vettek a halál hullámai”, „előtűntek a vizek forrásai, (…) korholó 
szavadtól, Uram”, „lenyúlt a magasból, megfogott, a nagy vizek-
ből kihúzott engem”. Hasonló fordulatokkal ma is szoktunk élni, 
azt mondjuk, hogy már-már elnyel minket a mélység, elmossa az ár 
a reményeinket, összecsapnak a fejünk fölött a hullámok, a nya-
kunkig ér már a víz… Hasonló fordulatokkal másutt is találkozha-
tunk a zsoltároskönyvben (Zsolt 69,2sk). A szövegek nem fejtik ki, 
hogy mi a forrása ennek a mindent elsöpréssel fenyegető veszély-
nek. Csak a tényét rögzítik különböző képek segítségével, azzal a 
kéréssel együtt, hogy Isten „mentsen meg”, „húzzon ki” a veszély-
ből — éppúgy, mint a Miatyánk kérésénél, ahol a görög rhüszai, 
mint láttuk, szintén sürgős közbeavatkozást kér, abban a reményben, 
hogy Isten „megmozdul” (nem a kísértésbe vezet, hanem kiemel a 
rosszból). 
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Vitathatatlan, hogy erre a képi háttérre támaszkodik Szent Pál is, 
amikor kidolgozza a keresztségről szóló teológiáját (Róm 6,3–11). 
Felfogása szerint a keresztség során az ember már előre meghal és 
feltámad Krisztussal. Krisztusban Isten mintegy „kimentett” min-
ket a „hullámsírból”, kiszabadított a bűn és a kétségbeesés mélysé-
geiből. Az ókeresztény keresztségi szertartás szimbolikus formá-
ban úgy fejezte ki ezt, hogy a felnőtt megkereszteltnek alá kellett 
merülnie egy mély vízmedencébe, ahonnan a keresztelést végző 
személy felemelte. 

Ugyanez a gondolatkör azonban a páli antropológiában is fel-
bukkan. Pál a Mt 6,13 problematikáját fűzi tovább, megpróbálja eg-
zisztenciális szempontból feltárni a gonosz hatalmát, összefüggésbe 
hozva az ember szabadságával és erőtlenségével, aktivitásával és 
passzivitásával. A rosszal és a gonosszal kapcsolatban az ember 
nemcsak tevékeny és cselekvő szerepet tölt be, hanem passzívan is 
ki van szolgáltatva. Egy olyan pusztító erő hatalma viszi „kísér-
tésbe”, amelyben eleve áthatja egymást és elegyedik egymással az 
egyéni felelősség és az egyénre kívülről nehezedő végzet. A rosszat 
és a gonoszat Pál egyszerre tekinti személyes bűnnek és az emberre 
kívülről nehezedő tehernek, az emberi cselekvés belső minőségé-
nek és az embertől független erőnek. Egyrészt nem hagy kétséget az 
ember felelőssége felől, s hangsúlyozza, hogy a rossz az emberi cse-
lekvéssel jön létre, másrészt viszont a rossz és a gonosz hatalmi 
szférájáról beszél, amelyet a „bűnre” (egyes számban) vonatkoztat. 
Ez a rossz készteti egyáltalán arra az embert, hogy szegje meg a pa-
rancsokat. A rossz tehát nem csupán az ember tetteiből és azok kö-
vetkezményeiből áll. Az egész éppen fordítva is látható: mivel a 
bűn „elfoglalta” az ember önmagához fűződő viszonyát — az em-
berben „lakozik” (Róm 7,20), szolgasorsba döntötte (Róm 6,6) —, 
ezért az emberi cselekvés e birtokbavétel következményeként jele-
nik meg: az ember nem azt teszi, amit akar, s ezért a benne lakozó 
bűn cselekszi a rosszat, amit elkövet (Róm 7,19sk.). A páli fejtege-
tések összhangban vannak a bűnbeesésről szóló híres elbeszéléssel 
(Ter 3,1–24), amelyben a rossz szintén többrétű valóságként jelenik 
meg. A Miatyánk hetedik kérése szintén ehhez kapcsolódik. A Ter 
3 szerint ugyanis nem egyszerűen csak az emberi szabadságból 
ered a rossz. A történetben a kígyó és a kívánatos gyümölcs olyan 
rossz hatalmat szimbolizál, amely korábbi, mint az emberi cselek-
vés, s ezért szerepet játszik az emberi tettekben (bár nem tekinthető 
az emberi tettek egyetlen okának). 

Paul Ricœur francia fenomenológus elemzései nyomán belát-
ható, hogy a rossz hatalmi dimenziójáról kifejtett két nagy keresz-
tény értelmezés (az áteredő bűn és a sátán) pontosan ehhez az alap-
vető emberi tapasztalathoz kapcsolódik: „Mi kezdjük a rosszat, 
általunk kerül a világba, de annak, hogy elkezdjük, egy már ko-
rábban is létező rossz az alapja.”9 Az ember eleve szembetalálja 
magát a rosszal, ott van „benne, körülötte, előtte”, s mintha valami 
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olyasmiként lenne jelen az akaratában, amit nem akar.10 Ennek fé-
nyében a kígyót Ricœur racionálisan szét nem szálazható szimbó-
lumnak tartja, amelyet ezért az értelemnek meg-megújuló erőfeszí-
tésekkel át kell gondolnia. A kígyó ugyanis „a kísértés passzív 
oldalát” jelképezi: a bűn lényege, hogy az ember „megadja magát” 
valaminek. A kígyó azt a rosszat jelöli, „amelyet folytatok, ha én is 
elkövetem, s a világba hozom; a rossz eleve meglévő jelenléte a másik 
oldala annak a rossznak, amelyért én magam is felelős vagyok”.11 

Ha valami eleve létezik, mégis felelősek vagyunk érte, ha van 
valami nem akart abban, amit akarunk, akkor nyilván paradoxon-
nal állunk szemben. A paradoxon azonban azt a rendszeresen átél-
hető tapasztalatot kívánja visszaadni, hogy eleve olyan folyama-
tokba vagyunk belebonyolódva, amelyekben bűnösök leszünk, s 
ezzel továbbszőjük azt a bűnös viszonyrendszert, amelybe beleke-
rültünk. Ez a „kísértés” lényege. Ez történik, amikor a szülők 
ugyanazt teszik a gyerekeikkel, amit saját szüleiktől is kénytelenek 
voltak elszenvedni, és a gyerekeik majd valószínűleg szintén tevé-
kenyen továbbadják a saját gyerekeiknek, amit passzívan elszen-
vedtek. Pál is úgy gondolja, hogy az ember csak ritkán szegi meg a 
Tórát (a szeretet parancsát) egyetlen pontszerű döntéssel; a határ 
másik oldalára nem egyetlen ugrással kerülünk át, hanem lassan, 
mindennapos szeretetlenségeinkkel, reménytelenségeinkkel és vét-
keinkkel, amelyek „ördögi köréből” nem tudunk csak úgy kilépni. 
Amit megteszünk és amit elszenvedünk, azt nem lehet pontosan 
elhatárolni egymástól. Ismét a víz képével élve: valamilyen örvény 
sodrásába kerülünk. Ez az örvény pedig azért tragikus, mert csak 
akkor ismerjük fel, amikor már túl késő, mert már régóta az árral, 
nem pedig az ár ellen úszunk, és azért sejtjük, hogy nekünk is ré-
szünk van abban, hogy idejutottunk. 

Az örvény és a sodrás képe visszautal a kísértésre és a megsza-
badításra vonatkozó kérésekre, amelyek a Miatyánkban szerepel-
nek. Ha a ponérosz tág jelentéstartalmát vesszük alapul, a két kérés 
összekapcsolódásának lényegét talán így fejthetjük ki: olyan felté-
telek határoznak meg minket, amelyeket nem mi kerestünk ma-
gunknak, és nem is vagyunk felelősek értük — az emberi bűnök 
időben előttünk húzódó története, a korábbi szenvedések és sors-
csapások, kétségbeesések és erőtlenségek. Az imádkozó tud e kö-
rülmények hatalmáról, az viszont végső soron homályban rejlik, 
hogy honnan ered és miért engedi meg Isten. A középpontban min-
denesetre az az egzisztenciális tapasztalat áll, hogy bár nem va-
gyunk felelősek ezért a hozzánk képest korábbi hatalomért, bűnö-
sök leszünk az erőterében. Mások kárára próbálunk megoldani 
nehéz helyzeteket, úgy érezzük, állandóan hátrányt szenvedünk és 
nem éljük igazán az életet, s ezért egy idő után csak a saját boldo-
gulásunk kezd foglalkoztatni minket. Ilyen esetekben nem lehet 
egyértelműen kijelölni, kit miért terhel felelősség, sőt számos eset-
ben nem is szabad, hiszen a másik kétségbeesését csak fokozzuk, ha 

10Uo. 158sk.; 161. 
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nem „érezzük át” a helyzetét, hanem azt a terhet rójuk rá, hogy erőt 
kell vennie magán és túl kell lépnie a problémáin. A Miatyánk ké-
rése sem próbálja különválasztani a felelősséget és a kétségbeesést, 
hanem eleve feltételezi, hogy összefonódnak — bár természetesen 
megkülönbözteti őket, és nem vitatja az ember szabadságát. Elsősor-
ban azonban azzal vet számot, hogy mi jelent fenyegetést az emberi 
szabadságra. Eleve számol azzal a tapasztalattal, hogy a Názáreti 
Jézussal ellentétben nem tudjuk megőrizni az Isten megmentő erejű 
közelségébe vetett bizalmat, s engedünk a „kísértéseknek”. Milyen 
remény fogalmazható meg e tapasztalatok ismeretében? 

A bennünket foglalkoztató kérésnek eszkatológiai vonatkozása is 
van, de nem kizárólagosan. Nem azért fohászkodik, hogy a túlvilá-
gon megszűnjön a rossz hatalma, hanem a hétköznapokban megta-
pasztalható cselekvést kér Istentől. Ugyanakkor a szöveg azt sem 
várja, hogy Isten „mesébe illő módon varázsütésre megmentse” az 
embert. „Senki sem számíthat rá komolyan, hogy amíg ebben a meg-
osztott világban élünk, mentesek lehetünk a bűn támadásától és szo-
rításától, s a boldogok szigetén találhatjuk magunkat.”12 A kérés arra 
vonatkozik, hogy „megmentő erejű kapcsolatban lehessünk Isten-
nel”, s ebben a kapcsolatban megtörténjen velünk, „amit mi magunk 
nem tudunk megtenni: nyíljon meg számunkra olyan horizont, ame-
lyen az vonz és az »motivál« minket, ami az életre vezet”.13 A Mi-
 atyánkban kifejeződő remény szerint Isten a rossz, a bűn, a tehetetlen -
ség és a félelem közepette ad jövőt az embernek. Annak mutatkozik, 
aki jelen van és jelen lesz (Kiv 3,14), aki kiment a mélységből meg-
mentő erejű szeretetével, Jézus kereszthalálának és feltámadásának 
szétválaszthatatlan egységében, s részt ad önmagából és a remény-
teljes újrakezdésre képesítő kimeríthetetlen erejéből. 

Ezt az erőt már Pál is kegyelemnek nevezi. A teológiai szakkife-
jezés azt jelöli, amit a Miatyánk kérése is kifejez: a reményt, ame-
lyért fohászkodik, az emberek nem tudják önmaguktól létrehozni. 
De akkor hogyan tapasztalhatjuk meg, és hogyan lehet hatékonyan 
jelen az életünkben? E téren Szent Pál a Szentlélekre hivatkozik. 
Isten Jézus Krisztusban adott önközlése Jézus Krisztus Lelke — a 
belső kegyelem (gratia interna) — által tudja megnyerni magának 
az ember belső szféráját, ahol életre tudja kelteni a reményt. A Lélek 
cselekvése nem rendkívüli eksztatikus jelenségekben nyilvánul 
meg, hanem „egészen józanul”, „a hit, a szeretet és a remény for-
mál ta életben”, és már Pál is bizalmatlan volt az ennek a józanság-
nak a jeleit nem mutató „látványos karizmatikusság iránt”.14 Karl 
Rahner ennek a „hétköznapi misztikának” a jegyében mutatta be a 
Szentlélek és a kegyelem lehetséges tapasztalatait. Akkor követ-
keznek be, ha az emberek túllépnek a hasznossági megfontoláso-
kon, s előnyeik mérlegelése helyett vállalják egy olyan remény koc-
kázatát, amelyet saját maguktól nem tudnak alátámasztani. Ha 
valaki „derűsen és higgadtan kibírja a keserű, kiábrándító és szét-
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folyó hétköznapokat, s elfogadja a véget is, olyan erővel, amelynek 
végső forrását már nem tudjuk megragadni és birtokba venni, (…) 
ha elfogadja a kétségbeesést, és olcsó vigasz nélkül titokzatosan 
mégis vigasztalónak tudja tekinteni, (…) ha a hétköznapokban be-
gyakorolja a halált, s úgy próbál élni, ahogyan meghalni szeretne, 
nyugodtan és higgadtan, (…) akkor jelen van Isten és szabadságot 
adományozó kegyelme”.15 A kegyelem e helyütt nem arra vonat-
kozik, hogy Isten megkímél minket a szerencsétlenségektől, a szen-
vedéstől és a bűntől. Ám Jézus Krisztus egyszer s mindenkorra 
megfosztotta erejüktől mindezeket a negatív tényezőket; a Szentlé-
lek oly módon ad részt ebben, hogy nem gyűrnek maguk alá min-
ket a „kísértések”, s nem zuhanunk közömbösségbe és reményte-
lenségbe. 

E ponton azonban felbukkan egy olyan kérdés, amely talán a leg-
súlyosabb nehézsége a teodiceai problémának. Ha Isten minden 
embernek szánja kegyelmét (mert azt akarja, hogy minden ember 
üdvözüljön: 1Tim 2,4), akkor miért nem ér el kegyelme valóban min-
den embert? Miért nem fejt ki hatást Isten belső kegyelme úgy, hogy 
egyetlen ember se nélkülözze a remény távlatát? A teodiceai prob-
lémáról folyó tudományos vitákban az elmúlt évtizedek során 
ismét előtérbe került az emberi szabadságra hivatkozó érv (az úgy-
nevezett free-will-defense keretében). Ha Isten szabadságot ad a te-
remtésnek és az embernek, akkor nem tudja csak úgy megakadá-
lyozni az ember erkölcsi döntéseinek és a világ evolúciójának 
következményeként adódó szenvedést, mert ezzel felszámolná a 
szabadságot. E mellett valóban felhozhatók nyomós érvek, ám míg 
így is nyitva marad egy alapvető kérdés, amely közvetlenül össze-
függésbe hozható a Miatyánk hetedik kérésével: „Ha Isten min-
denhatósága nem más, mint szabadság létrehozására képes hata-
lom, akkor Isten valóban tiszteletben tarthatja a rosszra irányuló 
akaratot (…). De az is feltétlenül együtt jár ezzel, hogy a rossz cse-
lekedeteknek az ártatlanul szenvedőkre háramló következményeit 
is megengedi?”16 Másként fogalmazva: miért nem gondoskodik 
róla Isten belső kegyelme, hogy ártatlanul szenvedők ne kerüljenek 
„kísértésbe”? Miért adódik számtalan esetben olyan szenvedés, 
amely annak ellenére, hogy valaki kész elviselni, mégiscsak tönk-
reteszi és meggyötri, annyira, hogy „elbutítja és rosszá teszi”?17 
Miért nem tapasztalható meg ezekben a helyzetekben Isten meg-
mentő erejű közelsége? 

A teodiceai kérdés tehát problémásnak tünteti fel annak a kérdés -
nek az értelmét, hogy Isten mentsen meg a gonosztól. A teológiá nak 
szembe kell néznie ezzel a nyomással, máskülönben ugyanis nem 
tudja megvilágítani korunk emberének az imádság értelmét. Ehhez 
a teodiceai kérdés elemzését nagyobb mértékben összefüggésbe 
kellene hoznunk Isten cselekvésének elemzésével, mint ahogyan 
eddig szokás volt. Magát a cselekvés fogalmát is pontosabban meg 
kellene világítanunk, mert hiába használjuk nagyon gyakran, nincs 
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kellőképpen meghatározva a tartalma. E helyütt nem vállalkozha-
tok erre. Már csak egyetlen szempontot tudok érinteni, amely révén 
a kérés kontextusában tovább tudjuk gondolni a felvetett problé-
mát, bár egyértelmű megoldáshoz ettől még nem jutunk el. 

Az elmúlt évtizedek teológiai reflexiói részletesen kifejtették, hogy 
Isten és az ember kapcsolata személyes szabadságok viszonyaként 
fogható fel. Az alapgondolat szerint Isten nem közvetlenül cselek-
szik a világban, hanem a történelmen és a szabadságon keresztül —
szövetségi keretek között, azaz nem nélkülünk tesz valamit velünk, 
hanem velünk együtt cselekszik, ahogyan Karl-Heinz Menke hang-
súlyozza.18 Jóllehet Isten cselekvése szabad és irányíthatatlan, s 
ezért kizárólag kegyelemből fakad, mégis szabadon az ember sza-
badságához köti magát. Istennek a világban és a történelemben 
megvalósuló jelenléte az emberi cselekvés által ismerhető fel és ta-
pasztalható meg. 

Az isteni cselekvés történelmi és szabad közvetítésének szerke-
zete annál az eseménynél is érvényesül, amely a keresztény hit sze-
rint végérvényesen megfosztja hatalmától a rosszat: a Jézus törté-
netében adott személyes isteni önközlés esetében. Az önközlés a 
zsinati és a zsinat utáni teológia egyik kulcsfogalma. A személyes 
szeretet és a feltétlen jóindulat eseményének tartalmát fejezi ki 
egyetlen szakkifejezéssel. A szeretet eseménye ugyanis valóban ön-
közlés, hiszen aki szeret, valóban közli és megosztja saját énjét a 
másikkal, s annyira hozzáköti magát, hogy nem akar nélküle „ön-
maga” lenni. Ezzel analóg módon Isten cselekvése is szenthárom-
sági valóságának önközléseként fogható fel. Szintén nem közvetle-
nül, hanem közvetve valósul és nyilvánul meg — az ember 
Názáreti Jézus szabadságán keresztül. Jézus teljességgel az Atyá-
hoz fűződő viszonyából meríti életét, s azokban a helyzetekben 
teszi hatékony erővé az Atyával fennálló kapcsolatát, amelyekben 
kapcsolatnélküliség, kétségbeesés és magány uralkodik, s az em-
berek már nem várnak semmit. 

Innen kiindulva pontosabban meg tudjuk határozni, hogyan ér-
vényesül Isten hatalma a történelemben. Azt mondhatjuk, Isten úgy 
hatalmas, hogy „mindenestől kész és mindenestől képes a kapcso-
latkialakításra”.19 Isten szeretete oly módon hatalmas, hogy önálló-
sággal hatalmazza fel az emberi szabadságot, és saját kudarcának 
kockázatát is kész vállalni, bár a kudarc sohasem semmisíti meg. 
„Isten szabadon arra határozta el magát, hogy az emberi szabad-
ság határozza meg, ami azonban (…) nem fogyatékosságának és hi-
ányosságának jele, hanem olyan szeretet következménye, amely-
nél nagyobb nem gondolható el.”20 Ezzel egyáltalán nem mondunk 
le Isten mindenhatóságáról, hanem, éppen ellenkezőleg, közelebb-
ről meghatározzuk a lényegét. Kézenfekvő lenne az ellenvetés, és 
fel is szokott merülni, hogy nem adja-e fel, vagy legalábbis nem kor-
látozza-e mindenhatóságát Isten, ha az említett módon ilyen nagy 

 

 

 

 

 

4. Isten cselekvése: 
a szabadságon és a 

történelmen keresztül 
 

 

18Karl-Heinz Menke: 
Was ist das eigentlich: 

„Gnade”? Sechs Thesen 
zur Diskussion. Theologie 

und Philosophie, 84 
(2009), 356–373., 360. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19Jürgen Werbick: 
Von Gott sprechen 

an der Grenze 
zum Verstummen. LIT, 
Münster, 2004, 129sk. 

 

20Thomas Pröpper: 
Erlösungsglaube 

und Freiheitsgeschichte. 
Eine Skizze zur 

Soteriologie. Kösel, 
München, 19913, 178. 

340



szerepet szán az emberi szabadságnak?21 A fentebbi szempontok 
azonban másként közelítik meg a kérdést: az isteni és az emberi sza-
badság nem vetélytársa egymásnak (minél több mindenhatóság, 
annál kevesebb emberi szabadság), hanem megfelel egymásnak. Isten 
mindenhatóságának az a tartalma, hogy kész és képes a kapcsolat-
kialakításra, szabaddá teszi, tiszteletben tartja és saját cselekvésébe 
bevonja az emberi szabadságot. 

És hogy mit jelent ez a belső kegyelem fentebb bemutatott ta-
pasztalataira nézve? Ezek is azokhoz a történelmi helyzetekhez kö-
tődnek, amelyekben bizonyos tényezőkön keresztül valósulnak 
meg. A belső kegyelem és a külső kegyelem nem választható el egy-
mástól. Mivel Isten cselekvése a szabadságon és a történelmen ke-
resztül valósul meg, az ember reményében olyan társadalmi és kul-
turális tényezők is szerepet játszanak, amelyeket nem tart kézben. 
Nem mindegy ugyanis, hogy a Miatyánk kérése csak egy másik, 
jobb világ vigaszával szolgál-e, vagy a bizalom, a remény és a szere-
 tet olyan alapjára irányul, amely meg tudja változtatni a tényleges 
és konkrét körülményeket. 

A történelmi közvetítés formája ennyiben visszautal az egyház li-
turgiájára, amelyben a Miatyánk kérése is elhangzik. Az egyház 
ugyanis pontosan az a társas közeg, amelyben a hívők „szimbolikus 
módon és soha ki nem meríthető formában tanúsítják és közvetítik 
mások felé, amiben részesültek, amiben folyamatosan részesülnek, 
és amit a Jézus történetében már megvalósulni kezdő ígéret alapján 
remélnek is”.22 Karl-Heinz Menke pontosan ezzel a gondolatisággal 
értelmezett olyan alapvető fogalmakat, mint amilyen a szakramen -
talitás: nézete szerint az fejeződik ki benne, hogy kifelé irányuló 
küldetése nélkül az egyház nem lehet önmaga, hanem csak akkor, 
ha reményét továbbadja a világnak (nemcsak egyszer, hanem fo-
lya matosan).23 A teremtményi szabadság ajándéka ebben az eset-
ben azt jelenti, hogy minden ember páratlan módon „jele és esz-
köze” (Lumen gentium 1) lehet ennek a küldetésnek. Az emberek 
megjeleníthetik egymás számára a reményt (bár nem lehetnek önálló 
alapjai a reménynek): ha valaki nem hagyja sorsára a reményvesz-
tett vagy bűnbe bonyolódott másikat; ha valaki jóindulattal viszo-
nyul a másikhoz, bár a másik úgy érzi, nem érdemelte meg; ha va-
laki támaszául szolgál a szenvedő és beteg másiknak, bár ezzel a 
saját élethelyzete is rendkívül nehézzé válik. Az ilyen helyzetekben 
átélhető, hogy az ember szabad lesz a szabadságra (Gal 5,1): új le-
hetőségek adódnak számára, s az értelem és a remény olyan távla-
tai nyílnak meg előtte, amelyeket önmagától nem tudna elérni. 
Menke ezt szintén a víz metaforájával világítja meg, amelyet azon-
ban pozitív előjelűként használ. Isten feltétlen szeretete olyan, mint 
a víz, amely élettel akarja megtölteni a kiszáradt talajt, de csak 
akkor, ha megnyílnak előtte a „pórusok” (vagyis ha megnyílik rá 
az emberi szabadság). Menke így fogalmaz: „Minél több pórus (…) 
nyílik meg, annál többet tud elérni a víz a talajban, bármit is akarjon 
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elérni. E kép alapján nem azt kérjük Istentől, hogy legyen kedves; el-
végre Isten eleve abszolút és felülmúlhatatlan szeretet. Mindig is azt 
akarja tenni, ami megfelel a feltétlen szeretetnek. Csakhogy sem-
mit nem tud kikényszeríteni, mivel a szeretet feltétlenül megőrzi a 
másik máslétét (a szabadságát). A szentháromsági szeretet minden 
értelmetlenséget fel tud karolni alulról, mindent át tud alakítani, át 
tud fényesíteni, le tud győzni. De csak akkor, ha a lehető legtöbb 
pórus a lehető leginkább megnyílik számára.”24 

Ez a „megnyílás” olyan valóságra irányul, amelyet csak remélni 
tudunk, saját erőnkből megvalósítani nem. Isten cselekvésének tör-
ténelmi és szabad közvetítése tehát nem azt jelenti, hogy az emberi 
cselekvés az isteni cselekvés helyébe lép. Ez ugyanolyan félreértés 
lenne, mint az az elképzelés, hogy Isten úgy avatkozik be az ese-
ményekbe, mint egy varázsló, kiiktatva az emberi szabadságot. 
Mindkét elképzelés szerencsétlen következményekkel jár: az első 
esetben az emberek saját kezükbe próbálják venni Isten országának 
megvalósítását, a második esetben úgy vélik, hogy Isten akarja, ami 
éppen történik (és amit ők is tesznek). A veszély mindkét esetben 
az, hogy az ember isteni legitimációt tulajdonít saját cselekvésének. 
A szakramentalitás kategóriája azonban úgy kapcsolja össze az is-
teni és az emberi szabadságot, hogy egyúttal a különbözőségüket is 
megóvja. A Názáreti Jézussal „már most” elnyeri végérvényes for-
má ját Isten feltétlen szeretete, de „még nem” jutott el a beteljesedés -
re. Még nem karolt fel alulról minden értelmetlenséget; a remény, 
amelynek életet ad, még nem érvényesül mindenhol. 

A mondottakkal még egyáltalán nem adtunk kimerítő választ a 
teodiceai kérdésre, éppen ellenkezőleg. A vázolt megfontolások 
talán rávilágítnak ugyan arra, hogy Isten cselekvése miért nem fog-
ható fel közvetlen beavatkozásként és minden mást szigorúan ki-
záró tevékenységként. Arra azonban nem adnak választ, miért nem 
tapasztalható meg Isten közelsége a szenvedésben (különösen az 
ártatlanok szenvedésében) úgy, hogy megtörjön a tehetetlen két-
ségbeesés, a bűnösség és a folyamatos elfojtás ördögi köre. Ezért 
Isten önközlésének végérvényessége még élesebbé fokozza a már 
amúgy is eleve igen hangsúlyos rhüszai ige tartalmát. Pontosan 
ilyen „fokozódásként” értelmezhetők a liturgiában a Miatyánk után 
elhangzó (felszólító módban megfogalmazott) kérések („szabadíts 
meg”, „adj kegyesen békét”). Ennyiben a Miatyánk hetedik kérése 
nem csak emlékeztet arra, ami még várat magára. A panasz hang-
ján könyörög Isten megmentő erejű jelenlétéért, azon Isten jelenlé-
téért, akinek megváltó cselekvése már megtapasztalható volt a tör-
ténelemben, s ezért azt olvassuk róla, hogy egykor minden arcról 
letörli majd a könnyeket (Iz 25,8). 
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