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Előszó

Néhány évvel ezelőtt azt jósolták, hogy Barth Károly teológiája hamarosan eltűnik a 
színről. Azt mondták, ez nem több, mint a háborút követő pesszimizmus kifejeződése. Ám 
ahogyan  kihangsúlyozták  Barth  legutóbbi  amerikai  látogatását,  abból  világos,  hogy  a 
huszadik század nagy prófétájának tartják.

Konkrétan  Barth  krisztológiájáról  tartják  azt,  hogy  felszabadítja  napjaink  világát. 
Benne,  mint  mondják,  Istennek az ember  feletti  szuverenitása,  valamint  az ember  melletti 
kegyelmes jelenléte a helyes egyensúlyban vannak.

Ezenkívül  a  Krisztusról  alkotott  nézeteivel  vált  Barth  napjaink  nagy  ökumenikus 
teológusává.  Azzal,  állítják,  hogy  visszatért  az  igazi  református  teológiához  és 
továbbfejlesztette azt, kikövezte az összes valódi protestáns egységéhez vezető utat. Biztos, 
hogy minden protestáns örömmel elfogadja Krisztust, mint kiválasztó Istent és kiválasztott 
embert. Ebben a Krisztusban a menny és a föld kibékülnek egymással. Azaz, Barth teológiája 
gyorsan  a  modern  ökumenizmus  gyülekezőhelyévé  válik.  A  római  katolikusok  és  az  új 
protestánsok egyaránt örvendeznek, mikor Barth lecseréli Luther és Kálvin Krisztusát egy, a 
modern aktivista gondolkodás mintájára megformált Krisztussal.

Azoknak, akik a reformátorokkal  együtt  vallják,  hogy Krisztusnak a történelemben 
lezajlott halálán és feltámadásán át menekülnek meg a bűnösök Isten eljövendő haragjától, az 
a felelősségük, hogy óvják a bibliai keresztyénséget ezzel az új és összehangolt támadással 
szemben.

A szerző azon a véleményen van, hogy a történelmi protestantizmussal való minden 
szóbeli hasonlósága ellenére Barth teológiája valójában annak tagadása. Barth nézetében nem 
létezik történelmi „átmenet a haragból a kegyelembe”. Ez volt a szerző véleménye 1946-ban, 
mikor közreadta  Az új modernizmus  című művét. Barth későbbi írásainak gondos elemzése 
csak megerősítette ebbéli meggyőződését.

Köszönet  illeti  itt  az  alábbi  szerzőket  a  könyveikből  vett  idézetekért.  További 
köszönetet fogalmazunk meg a lábjegyzetekben:

A W. B. Eerdmans Publishing House-t G. C. Berkouwer a The Triumph of Grace in  
the  Teology  of  Karl  Barth  című  művéért,  valamint  más  egyéb  könyvekért  Berkouwer 
dogmatikai sorozatából. A  Harper & Brothers-t Barth Károly  Protestant Thought és  From 
Rousseau  to  Ritschl című  műveiért.  A  John  Knox  Press-t  Barth  Károly  A  Shorter  
Commentary  on  Romans  és  The  Humanity  of  God  című  műveiért.  A  The  Macmillan 
Company-t  Richard  Kroner  The Primacy  of  Faith  című művéért.  A  Princeton  University  
Press-t Sören Kierkegaard Concluding Unscientific Postscript, On Authority and Revelation, 
The Concept of Dread, és The Sickness unto Dead című műveiért. Az University of Chicago 
Press-t  Richard  Kroner  Culture  and Faith,  és  Kant’s  Weltanschauung  című  műveiért.  A 
Johannes Verlag-ot Hans Künig Rechfertigung című művéért. Az Oxford University Press-t 
Sören Kierkegaard  Training in Christianity  című művéért.  A  World Publishing Company-t 
Barth Károly The Faith of the Church című művéért.

Külön  köszönet  illeti  Hendrik  Krabbendamot  a  holland  és  a  német  anyagok 
fordításainak ellenőrzéséért, Dorothy Newkirket a kézirat legépeléséért, Richard von Dolent 
az  index  elkészítéséért,  Rousas  J.  Rushdoonyt  a  kézirat  átolvasásáért  és  nagy  segítséget 
jelentő javaslataiért, valamint Leslie W. Sloatot a kefelevonatok szerkesztéséért.

Cornelius Van Til
1962. július



Bevezetés

1. Barth írásai

Joggal  beszélnek  az  emberek  Barth  Károlyról  úgy,  mint  napjaink  egyik 
legbefolyásosabb  teológusáról.  Ezért  meg  kell  próbálnunk megérteni  őt.  Rövid  személyes 
konferenciák  Barthtal  lényegileg  nem  fogják  eme  célunkat  elősegíteni.  Az  efféle 
konferenciákon Barth mély őszintesége és nyájas keresztyén jellege tehetnek ránk benyomást. 
Sőt, még a teológiájába is  adhatnak némi bepillantást.  De a teológiájának teljes és alapos 
tanulmányozása végett az írásaihoz kell fordulnunk.

Barth írásait a mi céljainkhoz két osztályba sorolhatjuk. Vannak könnyebben érthető, 
és  tudományosabb  írásai.  A  könnyebben  érthető  írásai  között  vannak  teológiájának 
összefoglalói,  amit  Kálvin  katekizmusa,  a  Heidelbergi  Káté  és  az  Apostoli  Hitvallás 
magyarázataiként írt. Az „egyszerű keresztyén” maga is elolvashatja ezeket. S ez nem elég? 
Vajon Barth általános álláspontja nem eléggé fejeződik ki e munkáiban?

A válasz az,  hogy Barth álláspontja  sokkalta jobban és alaposabban fejeződik ki  a 
tudományos munkáiban, mint a könnyebben érhetőkben. Barthnak minden oka meglenne a 
panaszkodásra, ha nézeteit egyedül a könnyebben érthető művei szempontjából próbálnánk 
meg  elemezni,  főleg,  ha  úgy  találjuk,  hogy  szembe  kell  azokkal  szállnunk.  A  Barthtal 
szemben kellő tisztelet megköveteli, hogy alaposan és türelemmel hallgassuk őt, amint a fő 
teológiai  írásaiból  szól  hozzánk.  Még  a  könnyebben  érthető  műveit  is  a  Die  Kirchliche 
Dogmatik és kísérői fényében kell végső soron szemlélnünk.

A  Die Kirchliche Dogmatik  valóban monumentális  munka.  Beleolvasván az olvasó 
Barth iránti bámulata minden határon túl nő. Az illetőnek vissza kell tekintenie az 1927-es 
Keresztény Dogmatikára, sőt a Róma levélhez írt kommentárra, és más egyéb korai munkáira 
ahhoz, hogy követhesse Barth gondolkodásának fejlődését. A Die Kirchliche Dogmatik-ban 
azonban a szorgalmas elmélkedés és kutatás hosszú életének érett gyümölcsével találkozunk.

Barth befolyása főleg ennek a hatalmas munkának köszönhető. Ennek a munkának a 
teológiáját fejtette ki, fejtette ki újból, sőt öntötte egyre könnyebben érthető formába Barth 
megannyi követője és részleges követője. Még ha az „egyszerű hívő” soha nem is olvasott 
egyetlen szót sem Barthtól, vagy alig ismeri a nevét is, valójában az ő teológiájára figyel az 
ország nagyon sok pulpitusáról elhangzottakban.

Ezen a ponton jelentkezik a „hagyományos frazeológia” kérdésének jelentősége. Az 
„egyszerű hívő” túl gyakran kap új bort régi üvegekben. A mi komoly kötelességünk, hogy 
felhívjuk a figyelmét erre a tényre. Ennek a dolognak alapvető a jelentősége és a legnagyobb 
a sürgőssége.

2. Barth és Schleiermacher

Attól fogva, hogy megírta a Róma levélhez írott kommentárját (1918) Barth azon volt, 
hogy elkülönítse teológiáját Friedrich Schleiermacher teológiájától. Schleiermachert gyakran 
nevezik  „a  modern  teológia  atyjának”,  s  a  modern  teológia  hangsúlyát  általában 
immanentistának1 tekintik.  Emil  Brunner  azt  mondja,  hogy Schleiermacher  teológiáját  az 
azonosság-filozófia alapelvei irányítják.2

Barth  maga  is  állandóan  úgy beszél  Schleiermacherről  és  követőiről,  mint  „tudat-
teológusokról”.  Az efféle teológusok, mondja,  az ember  öntudatának tényével,  mint  holmi 

1 Immanentizmus: azon elméletek gyűjtőneve, melyek szerint a világon mindent betölt Isten, vagy egy elvont 
elme, vagy lélek – a ford.
2 Die Mystik und das Wort, Zweite Auflage, Tübingen, 1928.



adott  dologgal  kezdik.  Ezek  a  teológusok  a  saját  öntudatukból,  mint  kiindulási  pontból 
kiindulva folytatják annak kutatását, hogy lehetséges-e bármit tudni Istenről.3 Ezzel a tudat-
teológiával  akarja  Barth  szembeállítani  az  Íge  teológiáját.  Ahelyett,  hogy  az  általános 
lehetőségekről folytatott vitával kezdenénk, állítja, nekünk Isten valóságával kell kezdenünk.

De miképpen beszélhet az ember Istenről? Ez lehetetlen! Isten kiválasztásával, vagy 
predesztinációjával azonban a lehetetlen mégis lehetségessé válik. A valódi teológia tehát a 
kiválasztás  tanítását  fogja  erőfeszítéseinek  központjába  állítani.  Ennek  a  tanításnak  az 
eszközeivel  kell  elszabadulnunk  az  emberi  tudattal  való  minden  viszonylagosságtól,  sőt 
minden viszonytól is.4

De, mondja Barth, a kiválasztás tanítását azonnal Krisztusra kell vonatkoztatni. Jézus 
Krisztus „Isten minden útjának és munkájának kezdete”. Ő egyszerre a „kiválasztó Isten” és a 
„kiválasztott ember”. A kiválasztás tehát mindig kiválasztás Krisztus által és Krisztusban.

Az  egész  keresztyén  teológiát  tehát  krisztológiailag  kell  magyarázni,  mégpedig 
Barthnak  a  krisztológiáról  alkotott  elképzelése  szempontjából.  Schleiermacher  teológiája 
inkább  antropologikus  volt,  semmint  krisztológiai  Ő  tényleg  kijelentette  a  keresztyénség 
abszolútságát. Ebben kétségtelenül őszinte volt.5 De „még a legerőteljesebb tiltakozásainak 
hátterében… is ott áll a tény: az Adresses-ben azt állította, hogy minden egyes vallás alapvető 
szemléletmódja  önmagában  örökkévaló,  mivel  kiegészítő  részét  képezi  általánosságban  a 
vallás  végtelen  egészének,  melyben  minden  dolognak  örökkévalónak  kell  lennie”.6 Azaz 
Schleiermacher  Krisztusa „csak  összehasonlíthatatlanul  többel  rendelkezett  abból,  amit  mi 
magunkban a mi saját keresztyénségünknek látunk…”7

Schleiermacher  teológiája  Barth  által  történt  felmérésének  az  a  végkövetkeztetése, 
hogy minden arra irányuló  vágya  ellenére,  hogy Jézus Krisztust  egyedi  fontosságú helyre 
emelje fel, ez nem sikerült neki. Schleiermacher Krisztusa végső soron nem több, mint az 
ember egyetemes vallásos tudatának a kivetítése.

Mivel nincs valódi krisztológiai teológiája, Schleiermacher az Íge valódi teológiájával 
sem rendelkezik. A „történelmi elem a vallásban, az objektív motívum, az Úr Jézus nehezen 
nevelhető  gyermek”  Schleiermacher  számára.8 Ő  nem  előfeltételezte  „a  Logosz  isteni 
mivoltát”  úgy,  mint  a  reformátorok.9 Schleiermacher  szerint  „Krisztus  csak  annyiban  a 
Kinyilatkoztató  és  a  Megváltó,  amennyiben  ez  a  magasabbrendű  életre  van  kihatással”.10 

Azaz, a vallás objektív momentuma feloldódik a szubjektívben. Schleiermacher szerint nem 
egyedül Krisztus az, Akinél az istenismeretünket kell keresnünk.

Schleiermachernek  a  Szentlélekről  alkotott  tanítása  sem  menti  a  helyzetet.  „A 
Szentlélek  helyes  teológiájában  kérdés  sem  lehet  az  Íge  feloldásáról”.11 Schleiermacher 
azonban a Szentlélek munkálkodását is a vallásos tudat közismert formájában magyarázza.12

Bármennyire  is  vallanunk  kell  tehát,  hogy  „elméjének  bizonyos  mélységében 
Schleiermacher  másképpen  akarta”,13 akkor  is  igaz  marad,  hogy  a  Szentírás  és  Krisztus 
felmagasztalására tett minden erőfeszítésében nem rendelkezett sem az Íge Krisztusával, sem 
Krisztus Ígéjével.

3 Die Lehre vom Worte Gottes, A Die Christliche Dogmatik im Entwurf 1. kötete, München, 1927, ezután 
röviden Dogmatics a Church Dogmatics (Die Kirchliche Dogmatik) című műtől megkülönböztetendő (1932—)
4 Fate and Idea in Theology a Zwischen den Zeiten-ben, 1929, 309. és azt követő oldalak
5 Schleiermacherről szóló cikk a Protestant Thought: From Rousseau to Ritschl-ban, New York, 1959. Ez a Die 
Protestantische Theologie im 19. Jahrhundert tizenegy fejezetének fordítása. Zürich, 1952, 351–352. oldalak
6 Ugyanott, 352. oldal
7 Ugyanott
8 Ugyanott, 342. oldal
9 Ugyanott, 343. oldal
10 Ugyanott, 347. oldal
11 Ugyanott, 352. oldal
12 Ugyanott, 353. oldal
13 Ugyanott



Így tehát, érvel Barth, a mi kiváltságunk és kötelességünk bármennyire vonakodva is, 
de elfordulni Schleiermachertől, és visszamenni a reformátorokhoz. „Lutherrel a Logosz isteni 
mivolta  a  lehetséges  legközvetlenebb  módon  követeli  meg  a  lélek  isteni  mivoltát”.14 A 
reformátorok az embert Krisztus és Ígéje szempontjából magyarázták, amiképpen a Szentlélek 
vezette őket. Térjünk vissza hozzájuk és lépjünk túl rajtuk a lelkületükben.

De  tényleg  elfordult  Barth  a  tudat-teológiától?  Tényleg  visszatért  a  református 
teológia  alapelveihez?  Mielőtt  megválaszolnánk  ezeket  a  kérdéseket,  vizsgáljuk  még  egy 
kicsit Barthnak a teológiai trendekre és tényekre vonatkozó saját elemzéseit.

3. Barth és Feuerbach

A  tizenkilencedik  századi  teológia  áttekintésében  Barth  egy  fejezetet  Ludwig 
Feuerbachnak, a filozófusnak szentel. Ez a fejezet rögtön a Schleiermacherrel foglalkozó után 
következik,  Barth  máshol  is  foglalkozik  Feuerbachhal.15 Újra  és  újra  megjelenik  a  Die 
Kirchliche Dogmatik felszínén.

S miért  van gondja Feuerbachhal?  Mivel joggal egyszerűsítette  le a tudat-teológiát 
szkepticizmusra.  Két híres könyvében (A keresztyénség lényege, 1841 és  A vallás lényege, 
1851) Feuerbach azt mondta a tudat-teológusoknak, hogy az ő teológiájuk pusztán csak rejtett 
antropológia. Isten imádatában, jelentette ki, ők pusztán a saját maguk kivetítését imádták. 
Miért ne ismerjük el őszintén, hogy valamennyien az ember istenítése az, ami után futunk?

Vajon Feuerbachnak egyáltalában nem volt igaza? Nem, amennyire Schleiermacherről 
és  sok  másról  van  szó.  Feuerbach  is  „a  saját  Mária-énekét  énekli”.16 S  az  ő  éneke  sem 
különbözik sokban a tudat-teológia énekétől.

A  tudat-teológia  javítgatása  nem  segít  abban,  hogy  elkerüljük  Feuerbach  hűvös 
mosolyát.  Ahhoz,  hogy megmeneküljünk tőle,  a  szemébe  kell  nevetnünk.  Feuerbach nem 
értette a halál és a gonosz jelentőségét.17 Neki nem volt valódi bűnérzete. Emiatt a tény miatt 
keveri össze Isten természetét az ember természetével. Csak a teológián belüli ténylegesen 
krisztológikus  megközelítés  teszi  számunkra  lehetővé,  hogy  kinevessük  Feuerbachot.  A 
szkepticizmus csak akkor válaszolható meg, ha a teológiánkat Krisztussal kezdjük. Továbbá 
csak az Íge teológiája teszi lehetővé Feuerbach kinevetését: a bűn és a halál problémája csakis 
Istennek a Krisztusban az embernek mondott igen mondásának szempontjából oldható meg.

De vajon tényleg  rendelkezik Barth olyan teológiával,  mely képes megválaszolni  a 
szkepticizmusnak?  Vajon  tényleg  rendelkezik  a  bűn  bibliai  nézetével?  Vajon  tényleg  ad 
válaszokat  az  embereknek,  mint  bűnösöknek  az  Íge  Krisztusa  szempontjából?  Az  efféle 
kérdésekre fogjuk a válaszokat keresni.

4. Barth és Strauss

Itt  csak  röviden  említhetjük  Barthnak  a  D.  F.  Strauss  teológiájával  kapcsolatos 
értekezését. Strauss Leben Jesu, kritisch bearbeitet (1835–36) munkája a figyelem előterébe 
hozta Istennek a történelemben adott kijelentése kérdését.18 Strauss „semmiképpen nem az 
Antikrisztus volt”.19 De korának „egy olyan teológus látását kínálta, aki hitetlenné vált, hogy 
mindenki láthassa, de anélkül, hogy tagadnák”.20 Történelmi információink Jézusról, állítja, 

14 Ugyanott, 343. oldal
15 Cikk Ludwig Feuerbachról, Die Theologie und die Kirche, München, 1928
16 Protestant Thought, stb. 356. oldal
17 Die Theologie und die Kirche, 237. oldal
18 Protestant Thought, stb. 363. oldal
19 Ugyanott, 370. oldal
20 Ugyanott, 368. oldal



„nem teljesek és bizonytalanok”. Strausst magyarázva mondja Barth: „Kizárt, hogy a hit és az 
üdvösség csak olyan dolgoktól függhetnek, amelyeknek csak a legkisebb részei kétségtelenek. 
Az mindenesetre,  elvi  kérdés,  hogy nem lehetséges  efféle  függőség.  ’Pont  amiképpen  az 
ember sorsa egyetemes és mindenki számára hozzáférhető, úgy azoknak a feltételeknek is, 
melyek mellett  véghezvihető… meg kell  adatniuk mindenkinek.  A cél észlelése nem lehet 
véletlen,  holmi  kívülről  jövő  történelmi  észlelés,  hanem  az  értelem  szükségszerű 
felfogóképessége, amit minden ember megtalálhat önmagában’.”21

Itt tehát, érvel Barth, Straussban ugyanazt a szkepticizmust látjuk, mint Feuerbachban. 
A teológusok a történelmi Jézusban bizonyos fokú objektivitást kerestek. De „a világ és az 
emberei történelem afféle részeként, ami olyan abszolút, mint a fakard. Strauss könyve ezt 
nagyon  nyilvánvalóvá  és  közérthetővé  tette,  s  akik  elolvassák,  azok  a  velejükig 
megrázkódnak, mert pontosan a történelem kártyalapjára tették fel vagyonuk legalább felét, a 
másik felét pedig a vallásos tudatéra. S ha valahogy meg is próbáltak elmenekülni Strausstól, 
még mindig nem szabadultak meg Feuerbachtól. Száz évvel ezelőtt ez volt a teológiai viták 
nagyon  zavaró  jellemzője,  a  teológiatörténet  nagyon  zavaró  háttere  a  rákövetkező 
évtizedekben.”22

A Strausséhoz  és  Feuerbachéhoz  hasonló  kritikákkal  a  háttérben  építi  fel  Barth  a 
teológiáját.  Manapság  Rudolf  Bultman  az  első  ebben  a  gondolkodásban.  Vajon  a 
keresztyénség,  mint  közvetlen  kijelentés,  csak  puszta  illúzió?  Vajon  mikor  Istennek  a 
történelembe  történt  belépésével  és  az  evangéliumokban  feljegyzett  eme  belépéshez 
kapcsolódó csodákkal foglalkozunk, csakis mítoszra gondolhatunk?

Barth saját  válasza  ezeknek az embereknek,  valamint  sokaknak másoknak is  újból 
Krisztus szempontjából indul ki. Krisztusban Isten teljességgel kijelentetett. Feltámadása az 
objektív tényszerű alapja a hívő hitének.  Így válaszol Barth Feuerbachnak és Bultmannak. 
Krisztusban objektív  igazsággal  állunk  szemben.  Isten  azonban teljességgel  el  van  rejtve, 
valamint teljességgel ki van jelentve Krisztusban. A mi tárgyilagosságunkat nem kell, és nem 
is lehet megtalálni a történelemben. A tárgyilagosságot elsősorban az eredeti történelemben, 
azaz a Geschichte-ben kell megtalálni.

A  Geschichte elképzelése,  állítja  Barth,  teljességgel  érvényre  juttatja  a tényt,  hogy 
Isten egyszerre teljességgel ki van jelentve, és teljességgel el van rejtve az emberben. Csak 
Istennek  az  emberrel  történő  közvetett  azonosításának  elképzelésében  tartható  fenn  Isten 
elsősége az emberrel szemben.

5. Barth és a katolicizmus

A  katolicizmus  nem  fogja  fel  ezt  a  dolgot.  A  létanalógiáról  alkotott  fogalmával 
kifejlesztette  a  természeti  teológiát.  Ennek a  természeti  teológiának  az  eszközeivel  véli  a 
katolicizmus  az  ember  számára  lehetségesnek  a  közvetlen  istenismeret  megszerzését.  A 
katolicizmus nem fogja fel,  hogy míg a kijelentés történelmi,  a történelem soha nem lehet 
kijelentésszerű. Ennek megfelelően a katolicizmus képtelen érvényre juttatni  a tényt,  hogy 
Isten kegyelme minden emberi elhatározást megelőz. Miképpen lenne képes a katolicizmus 
érvényre  juttatni  az  Istennek  az  ember  számára  adott  kijelentésének  valóban  biblikus 
elképzelését?  A létanalógia,  amiképpen a katolikus teológia felkarolja,  lehetetlenné teszi  a 
csatlakozást  hozzájuk.  Nem  lehet  válaszunk  Feuerbach  számára,  ha  ragaszkodunk  a 
katolicizmushoz.

6. Barth és a reformáció-teológia

21 Ugyanott, 373. oldal
22 Ugyanott, 383. oldal



Barth  tehát  teljes  szívvel  kiáll  a  „reformáció-teológia”  mellett.  S  a  református 
teológusok közül inkább Kálvint, mintsem Luthert követi.

Barth azonban szükségesnek tartja Kálvinon is túllépni.  Úgy véli,  ezt  a reformáció 
alapelve  követeli  meg  tőle.  Ha  valóban  tartjuk  magunkat  az  egyedül  a  hitből  való 
megigazuláshoz,  amint  a  reformátorok  tették,  akkor  Krisztusnak,  mint  Geschichte-nek  a 
szemszögéből kell gondolkodnunk. Vajon a reformátorok, s főleg Kálvin, kellően felfogták 
ezt  a  tényt?  Vajon  a  reformátorok,  önmaguk  dacára,  nem tették  mégis  néha  azt,  amit  a 
katolikusok  is  megtettek,  nevezetesen  nem  azonosították  a  kijelentést  a  történelemmel? 
Valóban  segít  nekünk  a  katolikusok  természeti  teológiájának  elvetése,  ha  nem vetünk  le 
minden, a történelemben adott közvetlen kijelentést is? Tényleg úgy értjük a Szentírást, ahogy 
maga a Szentírás akarja, hogy értsük, ha közvetlenül azonosítjuk a kijelentéssel? S tényleg 
van Krisztusunk, ha közvetlenül azonosítjuk Őt a názáreti Jézussal?

Barth  tökéletesen  nyilvánvalóvá  teszi,  hogy  Kálvin  nem  rendelkezett  megfelelő 
elképzeléssel  az  Isten  és  az  ember  közötti  összes  kapcsolat  közvetett  jellegéről.  Barth 
megpróbál túllépni Kálvinon ugyanúgy, ahogyan túllépett a katolicizmuson is a  Geschichte  
szempontjából.  Egyedül a  Geschichte szempontjából lehetséges a kijelentés és a kegyelem 
ama tényleges elsősége, amit Kálvin keresett, de nem volt képes megtalálni.

A  kegyelem  valódi  elsősége  magában  foglalja  annak  mind  szuverenitását,  mind 
egyetemességét. Isten a Krisztusban mindig az alany, a kegyelem kezdeményezője. Ő hozza 
létre azt, ami teljesen új az ember számára, s amire az ember egyáltalában nem szolgál rá. 
Egyidejűleg azonban Isten mindig a kegyelem tárgya is. Az ő dicsőségének kell megaláznia 
magát  az  ember  felmagasztalásához.  Bármennyire  nyomorult  dolog  is  a  bűn  valósága,  s 
bármilyen  félelmetes  is  Isten  haragja  az  ember  bűne  miatt,  Isten  természete  már  előre 
eldöntötte, hogy az ember, minden ember végül részt vesz Isten lényében. Kálvinnak nem volt 
ilyen nézete Isten kegyelméről. Nekünk tehát túl kell lépnünk Kálvinon. Ő nem látta Krisztus, 
mint Geschichte-t.

7. Barth és a protestáns ortodoxia

Az,  hogy  Kálvin  nem  látta  Krisztust  a  Geschichte szempontjából,  főleg  dacára 
önmagának történt. Nem ez a helyzet viszont már a későbbi ortodox teológusokkal. Ők erényt 
kovácsoltak  a  közvetlen  kijelentést  elképzeléséből  a  Szentírásban  és  Krisztusban. 
Természetesen,  még  ha  jól  is  értették,  akkor  is  alapvetően  ragaszkodtak  a  közvetlen 
kijelentéshez. S a közvetlen kijelentés elképzelése profán. Leláncolja a szabadságot, vagy a 
kegyelem szuverenitását. Isten többé már nincs teljesen elrejtve a kijelentésében. Leláncolja a 
kegyelem  egyetemességét  is.  Isten  többé  már  nem  teljesen  kijelentett,  mint  kegyelem 
Krisztusban. Ő lehet valami más is, mint kegyelem egyeseknek, sőt minden embernek.

Ha tehát Feuerbach szemébe kell nevetnünk, azt csak Krisztusnak, mint  Geschichte-
nek, mint Istennek az emberrel való közvetett azonosítása szemszögéből tehetjük meg. Mivel 
ez a helyzet, tovább kell fejleszteni, és újra kell fogalmazni a református alapelvet.

Krisztussal kell kezdenünk, és mind Istent, mind az embert az Ő szemszögéből kell 
értelmeznünk. Minden lehetségességnek és lehetetlenségnek annak a ténynek a fényében kell 
léteznie,  hogy  Ő  ténylegesen  Isten  és  ténylegesen  ember.  Csak  így  rendelkezünk  olyan 
Istennel,  Aki felülről  szól,  de mégis minden ember  számára bizonyosan a Megváltójaként 
jelenik meg. Csak Krisztusnak, mint az ember közvetett azonosításának szempontjából jelent 
ez a halálból  való feltámadás  tényleges  tárgyilagosságot.  Krisztus,  mint  Geschichte nélkül 
Bultmannhoz hasonlóan mi is csak a hit szűznemzésével rendelkezhetünk.

8. A Geschichte és a történelem



Különleges  fontosságú  Barthnak  az  említett  emberekkel  és  mozgalmakkal  való 
elemzéseiben a Geschichte és a történelem közötti viszony kérdése. A történelem alatt Barth a 
történelmet, mint múltat érti, a történelmet, ahogyan azt egy átlagos történész tanulmányozza, 
legyen  keresztyén,  vagy  nem  keresztyén.  Miképpen  kötődik  Barthnak  a  Geschichte-ről 
alkotott  nézete  a közönséges történelemhez? Nyilvánvalóan átfedés van a kettő között,  de 
soha nincs azonosság.

Célunk  ebben  a  könyvben  Barth  alapvető  álláspontjának  elemzése,  amint  az  a 
Krisztus, mint Geschichte általa alkotott elképzelése köré összpontosul.

Az első részben az a célunk, hogy megértsük Barth alapelveit úgy, hogy foglalkozunk 
Krisztusról  és  a  kegyelemről  alkotott  nézeteivel,  a  katolicizmussal,  Kálvinnal,  és  az 
ortodoxiával való viszonyában, s megállapítjuk a saját nézetét a  Geschichte  és a történelem 
viszonyáról.

Ez  elvezet  minket  Barth  megértésének  elképzelésétől  a  teológiája  értékelésének 
kezdetéhez.  Ezért  a  második  részben  azt  kérdezzük  meg,  mit  mondtak  egyes  református 
teológusok és filozófusok Barth teológiájáról. Vajon követnünk kell Barthot, s vele együtt túl 
kell  lépnünk  Kálvinon,  és  az  ortodox  teológián  a  Geschichte-ről  alkotott  elképzelése 
szemszögéből? Mind a keresztyén teológiára, mint a keresztyén filozófiára szükség lesz ennek 
meghatározásához.

A harmadik részben a dialekticizmus alapelvével foglalkozunk. Összehasonlítjuk az 
ókori  dialekticizmust  a  katolikus  teológiára  gyakorolt  befolyásával  együtt  a  modern 
dialekticizmussal, valamint annak Barth teológiájára gyakorolt hatásával.

A negyedik  és  utolsó  részben  Barth  teológiájának  megértése  és  értékelése  elvezet 
minket  az  egyes  modern  gondolkodókkal  való  viszonyának  vizsgálatához.  Konkrétan  ott 
próbálunk  meg  választ  keresni  arra  a  kérdésre,  hogy  vajon  a  Geschichte-ről  alkotott 
elképzelésének  sikerült-e  túllépni  a  teológia  immanentista  nézetén,  amit  olyan  erőteljesen 
próbál  meg  elkerülni.  Talán  Barth  teológiája  végső  soron  a  tudat-teológia  új,  kifinomult 
formája? Mi más lehet, hisz nem úgy kezdi Krisztussal, ahogyan ez a Krisztus a Szentírásban 
található  Isten  közvetlen  kijelentéseként?  Vajon  Barth  Krisztusa  végül  is  nem  a  modern 
rekonstrukció  alapelvei  szerint  megformált  Krisztus?  S ha igen,  beszélhetünk-e  protestáns 
teológiaként róla?



Első rész: Barth fő tanításai

1. fejezet: Barth Jézus Krisztusról alkotott nézete

Közismert,  hogy  Barth  a  teológia  minden  problémáját  krisztológiailag  igyekszik 
megközelíteni. Mikor Istenről és az emberről, valamint a kettőjük kapcsolatáról beszélünk, ezt 
Jézus Krisztusról beszélve kell megtennünk, aki egyszerre igazi Isten és igazi ember. Amíg 
Istenről és az emberről beszélve azt nem az Istenemberen, Jézus Krisztuson keresztül szólva 
tesszük, tiszta elvonatkoztatásokról beszélünk.

1. Krisztus, mint Geschichte

Barth  számára,  mikor  Jézus  Krisztusról  beszélünk  azonnal  az  Ő munkájáról,  mint 
Közbenjáróéról kell beszélnünk Isten és ember között. Ha először a személyéről beszélünk, és 
csak azután a munkájáról, akkor megint csak elvonatkoztatásokról fogunk beszélni. Krisztus 
személye  azonos a megváltói  munkájával.  Ugyanígy,  ha először az Ő isteni természetéről, 
beszélünk,  és  csak  azután  az  emberi  természetéről,  úgy  ismét  csak  elvonatkoztatásokról 
fogunk  beszélni.  Amiképpen  nem  beszélhetünk  Istenről  Krisztustól  külön,  úgy  nem 
beszélhetünk  Krisztus  isteni  természetéről  külön  az  Ő  emberi  természetétől.  Továbbá, 
amiképpen nem beszélhetünk az emberről Krisztustól külön, úgy nem beszélhetünk Krisztus 
emberi természetéről külön annak a Krisztus isteni természetével fennálló kapcsolatától.

Miképpen  beszélhetünk  akkor  igazán,  azaz  konkrétan,  nem  pedig  elvontan 
Krisztusról? Csak úgy,  ha Róla,  mint  Tettről  beszélünk. Az elvont gondolkodás a statikus 
entitásokról való gondolkodás, mint amilyen Isten Önmagában és az ember önmagában. Így 
aztán igazán,  azaz konkrétan gondolkodni Istenről nem más,  mint  élőként,  azaz az ember 
számára  Krisztusban  cselekvőként  gondolni  Rá.  S  igazán,  azaz  konkrétan  gondolkodni 
Krisztusról  nem más,  mint  Tettként,  vagy az  ember  Isten  számára  történő  üdvözítésének 
cselekedeteként gondolni Rá.

Az angol „történelem” szó nem közvetíti kellőképpen, amit Barth a  Geschichte  alatt 
ért. Barth maga is különbséget tesz a Geschichte  és a Historie  között. Utóbbi jelenti a világ 
tényeit  úgy,  ahogy  a  semleges  történész  látja  őket.  Azaz,  Krisztus  feltámadás  utáni 
megjelenései azokkal a tényekkel foglalkoznak, melyeket fizikai szemeinkkel és kezeinkkel 
láthatunk  és  tapinthatunk.  A feltámadást  azonban,  mondja  Barth,  nem szabad azonosítani 
egyetlen ilyen ténnyel sem. Ha ezt tesszük, azzal megfeledkezünk róla, hogy míg a kijelentés 
történelmi, semmiféle történelmi dolog sem kijelentésszerű. Ha ezt tesszük, azzal tagadjuk, 
hogy a Krisztusban levő Isten a feltámadás alanya. Ha ezt tesszük, azzal megfeledkezünk róla, 
hogy  Isten  teljességgel  elrejtett,  még  mikor  teljességgel  kijelentett  is,  illetve  teljességgel 
kijelentett, mikor egyáltalában kijelentett.

A  valódi  feltámadást  tehát  úgy  kell  tekintenünk,  mint  Geschichte-t.  Azaz  ez, 
mondhatni,  egy tényleges esemény.  S mint ilyen,  a hit  alapját  képezi.  A feltámadás,  mint 
Historie csak alárendelt összetevője a feltámadásnak, mint Geschichte-nek. A valódi viszony 
Isten  és  ember  között  Krisztusnak,  mint  Geschichte-nek a  szempontjából  számít.  Egyedül 
benne  juttatjuk  érvényre  azt  az  elképzelést,  hogy  Isten  valóban,  azaz  teljességgel  ember 
Krisztusban. Isten Jézus Krisztus. Egyedül ebben juttatjuk érvényre azt az elképzelést, hogy 
az ember csak a Krisztusban való részvétel által teljességgel ember.

A  Geschichte  és  Historie  között Barth által tett megkülönböztetést tehát észben kell 
tartanunk. Barth azonban gyakran úgy használja a Geschichte fogalmat, mint ami a Historie-t 



is magában foglalja. Csak a sajátságosan kritikus egybeesések, mint például a világ teremtése, 
és Krisztus feltámadása alkotják a különbözőséget közöttük.

2. A Geschichte, mint református alapelv

Krisztusról a Geschichte  szempontjából beszélve Barth két célt próbál meg elérni. A 
Geschichte szempontjából Barth úgy gondolja, hogy a református teológia alapelvét fejezi ki. 
Felfogja azonban, hogy a Jézus Krisztusról, mint Geschichte-ről alkotott nézetében nemcsak 
kifejezi a reformátorok teológiáját, de túl is lép azon. Úgy gondolja, a Geschichte-ről alkotott 
elképzelésével elvégzi a reformátorok teológiájának nemcsak szükséges helyesbítését,  de a 
kiegészítését  is.  A  helyesbítés  főleg  a  reformátorok  ama  tendenciájára  vonatkozik,  hogy 
megpróbálják azonosítani a Geschichte-t a Historie-vel. Nem fogták fel kellőképpen, hogy bár 
Isten kijelentése Krisztusban és a Szentírásban történelmi,  azt  nem lehet mondani,  hogy a 
történelem, mint olyan, kijelentésszerű. Így aztán nem helyesen fogták fel Isten rejtettségét az 
Ő  kijelentésében.  Megpróbálták  belecsökkenteni  Isten  szabadságát  a  történelem  adott 
tényeibe. Azaz, Isten a saját kijelentésével lett megkötözve, és nem volt már többé szuverén. 
Ezzel  szemben  Barth  azt  bizonygatja,  hogy  Isten  teljességgel  elrejtett  az  embernek 
Krisztusban adott kijelentésében. A  Geschichte-ről alkotott elképzelésben felismerjük, hogy 
Istennek  a  Krisztusban  és  a  Szentírásban  adott  kijelentésében,  mint  bizonyságtételben 
Krisztusról, a teljességgel szabad és szuverén Isten beszél.

A  második  gyengeség  a  reformátorok  teológiájában,  mondja  Barth,  megfelel  az 
elsőnek. Nem voltak képesek meglátni, hogy Isten teljességgel kijelentetett Krisztusban, s azt 
sem látták, hogy teljességgel kijelentetettként egyidejűleg teljességgel rejtett is.

A reformátorok, de különösen Kálvin, Krisztuson túl keresték az Istent, mintha Ő nem 
lenne  teljességgel  kijelentve  Krisztusban.  Számunkra  létezett  valamiféle  elvont,  titokzatos 
lény Krisztus mögött,  aki önkényesen választott  ki egyeseket  az üdvösségre, míg másokat 
elvetett. Ez félelmet és bizonytalanságot keltett, ami méltatlan Istenhez és az Ő szeretetéhez 
Krisztusban.

Krisztust,  mint  Geschichte-t látván  megnyílik  a  lehetőség  a  számunkra,  hogy 
megérezzük a tényt: Isten utolsó szava az emberiség számára az Igen, A kegyelem mindenki 
számára kegyelem, vagy egyáltalában nem is kegyelem.23

A  Geschichte elképzelése tehát segít Barthnak egyrészt elérni egy teológiához Isten 
transzcendenciájának  helyes  nézetével,  másrészt  elérni  egy  teológiához  Isten 
immanenciájának helyes nézetével. Isten kijelentése Krisztusban az Isten kijelentése, és az is 
marad.  Ez mindig Isten titka (Geheimnis). Ugyanakkor ez a kijelentés teljességgel kijeleni 
Istent. Az embernek soha nem kell félni attól, hogy ő más, mint Isten kegyelmének tárgya, 
vagy  legalábbis  lehet  más  is.  Krisztusban  Isten  kegyelme  valóságos  kegyelem:  teljes 
mértékben meg nem érdemelt és teljességgel új. Azaz, az ember csak a Krisztusban történő 
szuverén kiválasztás útján üdvözülhet. Egyidejűleg ez a valóban szabad és szuverén kegyelem 
természetesen  leér  az  emberig,  és  minden  emberig.  Eme  aspektusok  közül  mindkettő 
kifejeződik a Jézus Krisztus, mint Geschichte elképzelésében.

3. A Geschichte, mint válasz a kritikákra

A Geschichte elképzelésének a célból történő használata mellett, hogy visszatérjen a 
református teológiához, és túl is lépjen azon, Barth megoldja a problémáját is, és szembeszáll 
annak kritikusaival.

23 Kirchliche Dogmatik, 4:2, 589. oldal (Csak számokkal fogunk utalni erre a munkára.)



Az ő problémája, amint már említettük, az, hogy miképpen lehet olyan teológiánk, ami 
Feuerbach szemébe nevet. Feuerbach azt mondta, hogy a teológia valójában nem más, mint 
kivetítés a teológusok autonóm tudata részéről.

Ez  a  vád  nagymértékben  megállja  a  helyét,  mondja  Barth,  Schleiermacher  és 
követőinek teológiájával szemben. Igaz a hagyományos ortodoxiára is, amely eléggé gyakran 
vezetett  olyan  immanentista  teológiához,  amilyen  Schleiermacher  teológiája.  S igaz Róma 
természeti teológiájára is. Sőt, még Brunner teológiájára is.

Mindezen megközelítésekben alapvetően ugyanaz a hiba, ami nem más, mint hogy az 
illető  alulról  felfelé  kezd el  gondolkodni,  az  ember  tudatából,  mint  a saját  környezetében 
önmagában  is  megérthetőből  kiindulva.  Az  igazi  teológiának  azonban  felülről  lefelé  kell 
kezdenie. Annak Isten Krisztusban adott kijelentése világosságát kell kínálnia, mert egyedül 
ennek szemszögéből  ismeri  önmagát  az ember.  Ha az ember  tudatát  magát  is a kijelentés 
szemszögéből kell értelmezni, akkor a hit és a gondolkodás, vagy a teológia és a filozófia 
problémája meg van oldva,  és Feuerbach szemébe nevethetünk.  Ha magukat  a történelem 
(Historie)  tényeit  is  a  Geschichte  szempontjából  kell  értelmezni,  akkor  a  Historie  
bizonytalanságainak  többé  nem kell  zavarnia  minket,  és  Strauss  megkapta  a  választ.  Ha 
Krisztus  feltámadása  elsősorban  Geschichte,  akkor  tény  és  a  mítosz  problémája  meg  van 
oldva, s nem kell követnünk a demitologizálás folyamatát ahhoz, hogy az emberek higgyenek 
a keresztyénségben. Ha a hitet a feltámadásra, mint a Historie egyik tényére kellene alapozni, 
akkor  Bultmannak  lenne  igaza.  Az  efféle  tények  mindegyike  elveszett  a  viszonylagosság 
tengerében.  Ha azonban a feltámadás elsősorban  Geschichte,  és  csak mellékesen  Historie, 
akkor bátran dicsekedhetünk azzal, hogy hitünk egy tényen alapszik, tényen, mint eseményen, 
nevezetesen Krisztusnak a feltámadás utáni találkozásán az apostolaival.

4. Jézus Krisztus, a Közbenjáró

Most Barthnak a Krisztusról alkotott nézete eme egyetemes kijelentésének hitelesítését 
és megerősítését kell megadnunk.

Ezt megteendő, a kibékülés, vagy engesztelés természetével kezdjük. Jézus Krisztus 
ugyanis  kibékülés.24 Krisztus,  mint  Közbenjáró  létezik  Isten  és  ember  között,25 azaz  úgy 
létezik, mint a közbenjárás ténye Isten és ember között.

Jézus Krisztus azért kibékülés mert ténylegesen Isten és ténylegesen ember. Ő emberi 
személy.26 „Az  Ő  emberi  létezése  az  Ő  munkája.”27 S  az  Ő  munkája  az  összes  ember 
üdvözítésének munkája. Az ember Jézus „Isten eljövendő országa”.28

Jézus azonban azért Isten országa, mert Ő „Isten Ígéjében van”.29 S mint ilyen, azonos 
az  isteni  Alannyal.  S  önmaga  eme  „Isten  és  ember”  azonosításában  Ő  minden  ember 
üdvössége.30

A  kegyelmes  Isten  és  a  kibékült  ember  Jézus  Krisztusban,  mint  Geschichte-ben 
egyek.31 Jézus Krisztusnak, mint igazi Istennek és igazi embernek a létezése alkotja az ember 
Istennel  való  kibékülésének  befejezett  cselekedetét.32 „Az  Ő  lénye,  mint  olyan  az  Ő 

24 4:1, 35. oldal —Jesus Christus ist die Versöhnung.
25 Ugyanott, 135. oldal
26 3:2, 69. oldal —Er ist menschliche Person.
27 Ugyanott
28 Ugyanott, 80. oldal
29 Ugyanott, 80. oldal
30 Ugyanott, 81. oldal. Wie die Geschichte der göttlichen Rettung für alle und jeden Menschen ganz und gar und 
ausschließlich Er ist, so ist Er ganz und gar und ausschließlich die Geschichte der göttlichen Rettung für alle  
und jeden Menschen.… Er ist selbst diese Geschichte.
31 4:1, 138. oldal
32 Ugyanott, 139. oldal



Geschichte-je,  s  az  Ő  Geschichte-je  azonos  az  Ő  lényével.”33 Mivel  Jézus  Krisztus 
teljességgel  Isten  és  teljességgel  ember  a  Geschichte-ben,  Isten  bevégzi  minden  ember 
visszafordítását Önmagához.34 Jézus Krisztus egyszerre a kibékülő Isten és a kibékült ember.35 

Ekképpen született, halt meg és támadt fel újra minden emberért.36 Jézus Krisztusban minden 
ember objektíven megigazul, megszentelődik, és elhívást kap.37

Jézus Krisztusban, mint  Geschichte-ben abszolút azonosság áll fenn Isten és ember 
között.  Ez  az  azonosság  azonban  nem  közvetlen  azonosság.  Barth  nem  akar  azonosság 
filozófiát.  Az  ő  azonossága  élő,  a  Geschichte  azonossága.  Csak  az  efféle  élő,  közvetett 
azonosság eszközeivel remélhetjük, hogy elkerüljük az Önmagában vett Isten és önmagában 
vett  ember  reménytelen  misztériumait  és  elvonatkoztatásait.  Azzal  az  elképzeléssel,  mely 
szerint  Isten  teljességgel  kijelentetett  az  ember  Jézus  Krisztusban,  valamint  azzal  az 
elképzeléssel, hogy az emberiség teljes világosságra jutott ugyanabban az ember Jézusban, a 
palatábla letisztult az előtt a tanítás előtt, mely szerint Isten az ember iránt, az összes ember 
iránt végül kegyelemmel viseltetik.

5. Jézus Krisztus, az Úr, mint Szolga

Mivel azonban az azonosság Isten és ember között Jézus Krisztusban a Geschichte élő 
azonossága, Barth úgy gondolja, képes megadni a helyes hangsúlyt Isten elsőbbségének az 
emberrel  való  viszonyában.  Igazi  különbség  áll  fenn Isten  és  ember  között.  Isten  mindig 
szuverén és szabad mindenben, amit az emberért cselekszik. Isten kegyelme az ember iránt 
öröklötten  egyetemes  kegyelem,  mert  az  azonosság  Isten  és  ember  között  benne  rejlik  a 
Geschichte-ben. S ugyanúgy, ez a kegyelem öröklötten szuverén és szabad a Geschichte-ben 
rejlő különbség miatt. Így tehát Isten cselekedete, mint szabad cselekedet mindig megelőzi és 
kezdeményezi az ember válaszát. Mielőtt elemeznénk Jézus Krisztust, a Szolgát, mint Urat, 
először, mondja Barth, elemeznünk kell Jézus Krisztust, az Urat, mint Szolgát.

Ez  cselekedve  Barth  annak  ismételt  kijelentésével  kezdi,  hogy  a  kibékülés 
Geschichte.38 De  nagyon  speciális  típusú  Geschichte.39 Ez  minden  ember  legeredetibb 
Geschichte-je.40 „A  kibékülés  költőien  kifejezve  Jézus  Krisztus  Geschichte-je,  optikailag 
kifejezve Magának Jézus Krisztusnak a Geschichte-je.”41

Isten Jézus Krisztusban jön le  az emberhez.  Az ember  Jézusban Isten nemcsak „a 
kiválasztó  teremtő,  hanem  a  kiválasztott  teremtmény  is,  nemcsak  a  kegyelmet  adó  (der 
Gnädige), hanem a kegyelmet vevő (der Begnadete) is, nemcsak a parancsoló, de az is, aki az 
elhívást kapta, és köteles engedelmeskedni”.42

Jézus  Krisztus  a  kiválasztott  ember,  mert  az  ember  helyettesítőjeként  Isten  által 
megtagadott. Isten megígérte, hogy igaz, és hűséges lesz hozzá. Ő mégis Isten elutasítása és 
ítélete alatt áll.43

33 Ugyanott, 140. oldal
34 Ugyanott, 143. oldal
35 Ugyanott, 149. oldal
36 Ugyanott, 163. oldal
37 Ugyanott
38 Ugyanott, 171. oldal
39 Ugyanott: Höchst besondere Geschichte.
40 Ugyanott
41 Ugyanott, 172. oldal
42 Ugyanott, 186. oldal
43 Ugyanott, 186. oldal. (Az angol változatban a 173. oldal): „Mivel elutasítja Istent, az Isten által kiválasztott 
ember, az isteni kegyelem tárgya önmagában szükségszerűen és logikusan, és mindazzal, amit ez magában 
foglal, az Isten által elutasított ember. Az is igaz, hogy Isten megesküdött, hogy hűséges lesz, és ténylegesen az 
is, így Isten kegyelme Iránta nem fogy el, hanem fennmarad. Ezeken a határokon belül azonban feltétlenül az a 
helyzet, hogy mint bűnöst, Isten elutasította, hogy nemcsak Isten haragja és vádja alatt áll, hanem mivel ez a 



De  miképpen  lehetséges,  hogy  Isten  Fia  ily  módon  válik  azonossá  az  emberrel? 
Hogyan kerülhet Isten Fia Isten ítélete alá? Vajon Isten Fia nem ugyanúgy változhatatlan, 
mint Maga az Atya?

Az  alapválasz  az,  hogy  Isten  természetéről  Krisztustól,  mint  Geschichte-től (das 
Christusgeschehen)  kell  ismereteket  szereznünk.  Ez  a  pont  mindennél  fontosabb  Barth 
számára.  Ha  Isten  természetéről  nem  a  das  Christusgeschehen-en  keresztül  szerzünk 
ismereteket,  az  egyenesen  visszavezet  minket  a  tudat-teológia  minden  gonoszságához.44 

Konkrétan,  Isten  rejtettsége  (Geheimnis)  hamis  nézetének  az  áldozatává  kell  válnunk. 
Áldozatává kell válnunk az abszolút és változhatatlan Isten abszolút és változhatatlan végzése 
minden önkényességének, félelmének és bizonytalanságának.

Munkálkodhatunk  tehát  visszafelé  az  engeszteléstől  a  megtestesüléshez.  A 
megtestesülés  ugyanis  kibékülés.  A  kettő  közötti  azonosság  ismét  a  Geschichte 
elképzelésében rejlik. Mikor az Íge testté lesz, azzal Isten haragjának alanyává is válik.45 Isten 
Maga válik az emberi kibékülés alanyává a názáreti Jézus Krisztussal való azonosulása által.46

A  kibékülésen  keresztül  Isten  az  embereket  „isteni  mivoltának  belső  Geschichte-
jében” akarja részesíteni.47 A világnak ez az osztozása Isten lényében azonban megköveteli, 
hogy először Isten részesedjék a világ létezésében, nevezetesen hogy „a saját lénye, a saját 
Geschichte-je  munkálja  ki  magát,  mint  világtörténelem  (Weltgeschichte),  tehát  a 
világtörténelem teljes terhe alatt és teljes veszélyében”.48

Ha  mostanáig  statikus  kategóriákban  gondolkodtunk,  most  habozhatunk  ennél  a 
pontnál. Vajon Isten még mindig Isten marad, ha aláveti Magát a Weltgeschichte-nek?

Krisztologikusan  gondolkodva  azt  válaszoljuk,  hogy  Isten  Fiának  természete  Isten 
szabadságának kifejezése.  Isten  a  maga  szabadságában képes  Önmagától  teljesen  eltérővé 
válni, de mégis ugyanaz maradni.49

harag jól megalapozott, a vád pedig igaz, Ő Isten ítélete és büntetése alatt is áll. Isten kegyelme el van rejtve az 
Ő ítélete és büntetése alatt. Az Ő „igen”-je, az Ő „nem”-je alatt. Az Isten által kiválasztott ember az, akit az Ő 
antinómiájával egyetemben Isten nagyobb antinómiája megtört és megsemmisített. Nem képes megállni Isten 
előtt, ezért egyáltalában nem képes megállni. Azt a szabadságot választja, ami nem szabadság. Ő tehát a világ-
folyamat, a véletlen, a mindenható természeti és történelmi erők, de mindenekelőtt Magának Istennek a foglya. 
Megpróbál a Maga ura lenni, s megpróbálja irányítani az Istennel, a világgal, valamint az embertársaival 
fennálló kapcsolatait. De amint ezt teszi, a semmiség támadása győzedelmeskedik vele szemben, ellenállhatatlan 
és érzéketlen módon uralván Őt a halálban, az Ő saját kárára. Ez az emberi helyzet circulus vitiosus-a, ami 
előfeltételezett és kijelentetett Isten kegyelmében és kegyelmével. S nincs ember, akár megtapasztalja, akár nem, 
aki ne ebben az állapotban lenne. Az Isten által kiválasztott ember azonban nemcsak elszenvedi és 
megtapasztalta ezt. Ő tudja ezt. Tudja, hogy el kell vesznie. Felfogja, hogy meg kell halnia. A saját bűne és az 
Isten igazságos ítélete közötti összefüggés állandóan a szeme előtt lebeg.”
44 Ugyanott, 193. oldal. (Az angol változatban a 177. oldal) „Az Ő istenségének jelentése – az egyetlen igaz 
isteni mivolt újszövetségi értelemben – nem szedhető össze egy felsőbbrendű, abszolút, nem evilági lény 
semmiféle elképzeléséből. Ez csak abból ismerhető meg, ami Krisztusban ment végbe. Ellenkező esetben a 
titokzatossága a saját képzeletünk önkényes titokzatossága, hamis titokzatosság lesz. Nem az Íge és Isten 
kijelentése által adott titokzatosság annak bibliai hitelesítésével egyetemben, ami az egyetlen lényeges 
titokzatosság az egyházi dogmatikában. Kicsoda az egyetlen igaz Isten, és mi Ő valójában, azaz micsoda az Ő 
lénye, mint Isten, tehát az Ő isteni mivolta,, az Ő ’isteni természete’, ami Jézus Krisztus isteni természete is, ha 
Ő ugyanaz az Isten – mindezt abból a tényből kell kiderítenünk, hogy Ő teljességgel ember, és részese az emberi 
természetnek, valamint az Ő emberré lettéből, a megtestesüléséből, valamint abból, amit testben elszenvedett, és 
tett. Mert – hogy félreérthetetlenebbül fogalmazzunk – a tükör, melyben megismerhető (és ismert), hogy Ő Isten, 
valamint az isteni természet, az Ő testté lette, és az Ő létezése testben.”
45 Ugyanott, 202. oldal
46 Ugyanott, 217. oldal
47 Ugyanott, 236. oldal
48 Ugyanott, 236. oldal
49 1:1, 337. oldal. (Az angol változatban a 367. oldal) „De legyen bárhogyan is, az Úr, aki láthatóvá válik a 
bibliai kijelentésben, benne foglaltatik Isten abbéli szabadságában, hogy megkülönböztesse Önmagát 
Önmagától, hogy Önmagától eltérővé váljon, de mégis a korábbi Önmaga maradjon. Sőt mi több, az Önmagával 
egyenlő egy Isten legyen, és az egyetlen kizárólagos Istenként létezzen ama tény által, hogy Ő az, így 



Isten  tehát  az  ember  Jézusban  vált  a  számunkra  láthatóvá.50 De  pont  ebben  a 
kijelentésben teljességgel  rejtett  marad.51 Isten  jelen  van  a  történelemben,  de  soha  nem a 
történelem kijelentése.52 Így Isten képes kijelenteni Magát Jézus Krisztusban, és meg is teszi. 
S ezáltal békült meg Isten a világgal.53

Istennek  szabadsága  van  arra,  hogy teremtménnyé  váljon,  és  szabadsága  van  arra, 
hogy  újra  felvegye  isteni  mivoltát.54 Istennek  szabadsága  van  arra,  hogy  felemeljen  egy 
teremtményt  a szó legszorosabb és legtökéletesebb értelmében a saját  isteni  lényével  való 
egységbe. A világgal való viszonyában Isten a totus intra et totus extra. Ő Krisztusban ez.55 

Ami  Istenben  történik,  annak  a  világban  kell  folytatódnia.  A  történéssorozat  Istenben 
öröklötten történéssorozat a mi vonatkozásunkban és bennünk is.56

A megtestesülésben tehát Jézus Krisztus az egységben levő Isten és ember Geschichte-
jét fejezi ki.57 „Aki embert mond, mondja a teremtménységet és a bűnt, a korlátozottságot és a 
nyomorúságot. Neki mindkettőt mondania kell az ember Jézus Krisztusról.” Mindez azonban 
benne foglaltatik Isten természetében. Isten öröklötten ugyanúgy együtt létező, mint létező.58

Krisztologikusan nézve a dolgokat, azaz a megtestesülés,  mint  Geschichte  tényéből 
kiindulva, látjuk, hogy Krisztusban az örökkévalóság idővé válik anélkül, hogy megszűnne 
örökkévalóságnak lenni. Isten örökkévalósága önmagában a kezdet, az egymásutániság és a 
vég. A megtestesülésben Isten aláveti Magát az idő feltételeinek.59

Ha statikusan és elvontan gondolkodunk Isten attribútumairól, akkor elborzadunk ettől 
az igazságtól. Konkrétan, azaz krisztologikusan gondolkodva látjuk, hogy az élő Isten Maga 
az  örökkévalóság.60 „Isten  az,  Aki  az  Ő  kijelentésének  cselekedetében.”61 S  a 
megtestesülésben az idő a teremtésnek az a formája, amely által az alkalmas helyszínné válik 
ahhoz, hogy Isten megmutassa benne a cselekedeteit.62 Ha a teremtés örökkévaló lenne, akkor 
Istent korlátozná annak örökkévalósága, valamint a saját Maga örökkévalósága.63 Isten csak a 
térben és az időben képes kifejezni és fejezi ki saját örökkévaló létezését. A megtestesülésben 

felfoghatatlanul mélységesen különbözteti meg Önmagát Önmagától úgy, hogy Ő nemcsak Isten, az Atya, 
hanem – ebben a vonatkozásban az egész bibliai bizonyságtétel átfogó jelentése ez – Isten, a Fiú is. Az, hogy Ő 
Fiúként is megnyilatkozik, elsődlegesen annak kimondását jelenti, hogy Úrként nyilatkozik meg. Valójában ez a 
Fiúság az Isten úri mivolta az Ő kijelentésében.”
50 Ugyanott, 40. oldal
51 Ugyanott, 42. oldal
52 Ugyanott, 64. oldal
53 Ugyanott, 172. oldal
54 2:1, 354. oldal. (Az angol változatban a 314-315. oldalak) „Istennek szabadsága van arra, hogy elrejtse isteni 
mivoltát a teremtmény elől, sőt arra is, hogy Ő Maga is teremtménnyé váljon, majd utána szabadon ismét 
felvegye Istenségét. Istenként szabadsága van arra, hogy távolságot tartson a teremtménytől, de szabadsága van 
arra is, hogy partneri kapcsolatba lépjen vele, valójában felemelje a teremtményt Önmagához a 
legnyomatékosabb értelemben, egységbe az Ő saját isteni mivoltával, azaz Önmagával.”
55 Ugyanott, 354. oldal
56 Ugyanott, 176. oldal (lásd a következő fejezetet)
57 4:1, 143. oldal
58 2:1, 521. oldal (v. ö. 578. oldal)
59 Ugyanott, 694. oldal. (Az angol változatban a 616. oldal) „A tény, hogy az Íge testté lett, kétségtelenül azt 
jelenti: anélkül, hogy megszűnt volna örökkévalóság lenni a maga erejében, mint örökkévalóság, ez az 
örökkévalóság idővé vált. Igen, idővé vált. Ami Krisztusban történik, az nem egyszerűen azt jelenti, hogy Isten 
időt adományoz nekünk, a mi teremtett időnket, ahogyan a saját létezésünk formáját és a világot, ami egyéként a 
helyzet a teremtéssel és a világnak Isten, mint Ura által történő irányításával. Jézus Krisztusban az történik, hogy 
Isten úgy veszi Magához az időt, hogy Ő Maga, az Örökkévaló válik mulandóvá, s megjelenik nekünk a mi saját 
létezésünk formájában, és a mi saját világunkban: nem egyszerűen felkarolván az időt, és uralkodván rajta, 
hanem alávetvén Magát annak, s megengedvén, hogy a teremtett idő váljék és legyen az Ő örökkévalóságának 
formájává.”
60 Ugyanott, 720. oldal
61 Ugyanott, 288. oldal
62 Ugyanott, 523. oldal
63 Ugyanott, 523. oldal



tehát  Isten  dicsősége  belefolyik  az  időbe.64 A  megtestesülés  Isten  szabad,  szuverén 
cselekedete.  Krisztusban  Isten  kiválasztja  Önmagát,  így  csak  az  összes  ember  el  nem 
vettetésében hihetünk.65 Itt van a mi valódi kezdetünk, mint embereké.66

6. Jézus Krisztus, a Szolga, mint Úr

Barth azt mondja, hogy aktualizálta a megtestesülés tantételét. Az Isten és az ember 
teljes kapcsolata közös Geschichte-jükben rejlik, s ez pedig Jézus Krisztus. Jézus Krisztus az 
ember és Isten kibékülése befejezett cselekedete.67 Azaz az ember, minden ember elsődleges 
viszonya  Istennel  az  ő  egységük  Jézus  Krisztussal.  Krisztus  Istennek  ama  cselekedete, 
melynek során belép a térbe és időbe az emberek üdvözítése végett, s az emberek alkotják az 
Isten lényében Krisztuson keresztül végbemenő osztozás cselekedetét.

Így  tehát  az  isteni  és  az  emberi  természet  egymásba  folynak.  Ezt  a  Geschichte  
szempontjából  teszik.  S  Krisztus  két  állapota  az  embereket  üdvözítő  munkájában,  a 
megaláztatás  állapota,  és  a  felmagasztaltatás  állapota  is  egymásba  folynak.68 S  ezek  is  a 
Geschichte  szempontjából  teszik.  A  kapcsolat  Isten  és  ember  között  mindig  közvetett 
Krisztuson, mint Geschichte-n keresztül.

Mivel tehát Krisztus a kiválasztó Isten, így egyben ő a kiválasztott ember is. S miután 
Istenről Krisztussal kezdve kell szólnunk, így az emberről is Krisztussal kezdve kell szólnunk. 
Krisztussal, és az Ő befejezett munkájával kell kezdenünk.69 Azt kell mondanunk, hogy ez a 
Heilsgeschichte megtörtént. Ő helyettesítőként a helyünkre lépett.70 Ő a Bíró, aki helyettünk 
lett elítélve.71

Krisztussal,  mint kiválasztott  emberrel  kezdeni  valójában azt  jelenti,  hogy egyetlen 
elvetett,  vagy  elutasított  emberként  tekinteni  rá.  „Isten  teljes  szabadsága  és  Isten  teljes 
szeretete azonossá vált ezzel a rendeléssel, Jézus Krisztus kiválasztásával.”72 Ez a kiválasztás 
azonban kettős kiválasztás ( ).73 A kiválasztás negatív oldala az 
elvettetés. Isten ugyanúgy nemet is mond, ahogyan igent.

Ha azonban tényleg ismernünk kell, micsoda az elvettetés, akkor világossá kell lennie 
a  számunkra,  hogy  az  csak  Istent  Magát  sújtja  Jézus  Krisztusban.74 Isten  „nem”-je  más 
embereknek nem mondatik.75

A kiválasztás negatív és pozitív összetevői között tehát nem áll fenn azonos végsőség. 
Az Isten által  az embernek mondott  „nem” az utolsó előtti,  az „igen” azonban mindig az 
utolsó szó.

Isten átadja Magát a veszélynek, de mindig Isten az, Aki átadja Magát a veszélynek. Ő 
tehát biztosan győzelmet arat a bűn és a halál felett.  Az, ami veszély volt Istennek, biztos 
üdvösség az embernek.76 Minden újjá lett.77 Csak egyetlen ember  van,  akiről  elmondható, 

64 2:2, 130. oldal
65 Ugyanott, 184. oldal
66 Ugyanott, 704. oldal
67 4:1, 138-139. oldal. (Az angol változatban a 127. oldal) „De az Ő lénye, mint Isten és ember, és Istenember az 
embernek Istennel való kibékülése befejezett cselekedetében rejlik.”
68 Ugyanott, 145-147. oldal
69 Ugyanott, 250. oldal, objektiv für uns geschehene Heilsgeschichte
70 Ugyanott
71 Ugyanott, 251. oldal
72 2:2, 176. oldal
73 Ugyanott
74 Ugyanott, 180. oldal
75 Ugyanott, 181. oldal
76 Ugyanott, 177. oldal
77 Ugyanott, 289. oldal



hogy  Isten  dicsőségének  a  képmását  hordozza.78 Ez  az  ember  Jézus  Krisztus,  és  Ő  az 
egyházzal  való egységében ilyen.  Ez az ember,  az Ő feleségével,  az egyházzal  az,  Akiért 
Ádám teremtetett.79 Ez az ember Isten országa.80

A többi ember tehát Jézus embertársai. Embernek lenni a többi ember számára annyi, 
mint  együtt  lenni  Istennel.81 Krisztus  az  elvetett  ember,  amíg,  és  amiért  Ő a  kiválasztott 
ember.82 Ennek megfelelően senki más nem lehet tehát elvetett ember.83 Semmiféle bűn nem 
képes kizárni minket a Krisztusban történt kiválasztásból.84

Mi tehát az emberi mivolt alapformája? „Kritériumunk a kérdés megválaszolásához az 
ember Jézus emberi  mivolta.”85 Ennek kimondása nem jelenti  a létanalógia elképzeléséhez 
való  visszaesést.  Ez  inkább  a  viszony  analógiájáról  való  beszéd.86 Isten  alávettetése 
Krisztusban  az  emberi  mivolt  korlátainak,  valamint  az  ember  osztozása  Isten  létezésében 
Krisztusban, mint Geschichte-ben megy végbe. Ebben találja meg bárki Isten és ember valódi 
azonosságát egymással.  S ebben találja  meg bárki  a valódi  különbséget  is  Isten és ember 
között, valamint Isten elsőségét az emberrel szemben.

Ily módon aktualizáltuk, mondja Barth, a megtestesülés tantételét.87 A tiszta mozgás 
fogalmaiban gondolkodva az összes, a megtestesülésre vonatkozó fogalmat átváltoztattuk a 
Geschichte elképzelésébe.88

Ez a Geschichte azonban jelenlét.89 Azaz, mondhatni, ez a Geschichte minden időben 
megtörténik.90 A  Geschichte-ben,  mint  jelenlétben  a  megaláztatás  egyidejűleg  lehet 

78 3:1, 228. oldal
79 Ugyanott
80 3:2, 80. oldal
81 Ugyanott, 161. oldal. Der eine Mensch Jesus aber steht allen Anderen eben so, gerade real, gerade absolut  
gegenüber, weil er, dieser Einzelne, in seiner Eigenart, in seiner Beziehung zu Gott einzig ist: so einzig wie Gott  
selber im Verhältnis zu allen Kreaturen einzig ist. Es ist in der Tat die Einigkeit und damit die Transzendenz 
Gottes, die in ihm, die in diesem Menschen und also in der Mitte aller anderen Menschen ihre kreatürliche 
Entsprechung, Wiederholung und Darstellung findet. Es ist in der Tat der in der vollen Majestät Gottes allen 
Menschen Ungleiche, der als dieser eine Mensch ihnen allen gleich ist. Und so heißt Menschsein, indem es mit  
Jesus zusammen ist: Zusammensein mit dieser Entsprechung, Wiederholung und Darstellung der Einigkeit und 
Transzendenz Gottes, Zusammensein mit diesem Ungleichen. So heißt Menschsein: Sein in diesem, dem realen,  
dem absoluten Gegenüber. Menschsein heißt infolgedessen grundlegend und umfassend: mit Gott zusammen 
sein. Was der Mensch in diesem Gegenüber ist, das ist ja offenbar die grundlegende und umfassende 
Bestimmung seines eigenen Seins.
82 2:2, 389. oldal
83 2:2, 389. oldal
84 3:2, 162. oldal. Gottlosigkeit ist infolgedessen keine Möglichkeit, sondern die ontologische Unmöglichkeit des  
Menschseins. Der Mensch ist nicht ohne, sondern mit Gott. Wir sagen damit selbstverständlich nicht, dass es  
kein gottloses Menschsein gibt. Es geschieht, es gibt ja zweifellos die Sünde. Aber eben die Sünde ist keine 
Möglichkeit, sondern die ontologische Unmöglichkeit des Menschseins. Wir sind mit Jesus, wir sind also mit  
Gott zusammen. Das bedeutet, dass unser Sein die Sünde nicht ein-, sondern ausschließt. Sein in der Sünde, Sein 
in der Gottlosigkeit ist ein Sein wider unser Menschsein.
85 Ugyanott, 269. oldal
86 Ugyanott, 262. oldal
87 4:2, 116. oldal
88 Ugyanott, 118. oldal
89 Ugyanott, 119. oldal.diese Geschichte ist Gegenwart.
90 Ugyanott, 119. oldal (Az angol változatban a 107. oldal). „Mikor azonban erről a történetről beszélünk, azt a 
történelmi eseménysort értjük alatta, ami egyszer, s mindenkorra történt Jézus Krisztus születésében, életében és 
halálában, s először az Ő feltámadásában jelentetett ki. Ennyiben kétségtelenül egy adott időszakhoz tartozik. 
Megtörtént. De bár eme történelmi eseménysorként, Isten cselekedeteként történt meg, nem szűnt meg 
történelem lenni, azaz tovább történni.  Ez a történelmi eseménysor ugyanis nem korlátozódik arra az adott 
időszakra, vagyis nincs abba bezárva. ’Az én beszédeim soha el nem múlnak.’ (Mk13:31) Nem múltak el, nem 
váltak puszta történelmi ténnyé. ’Ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig’ (Mt28:20). 
Kicsoda? Jézus Krisztus. Ez azonban azt jelenti, hogy a történelmi eseménysor, melyben Ő, az Isten Fia történik, 
nem más, mint az Emberfia, Aki azért megy messzire Isten Fiaként, hogy aztán hazajöjjön Emberfiaként. A 
’Jézus Krisztus él’ azt jelenti, hogy ez a történelem ma ugyanolyan módon zajlik, mint tegnap – valójában egy és 



felmagasztaltatás is.91 Miképpen mondhatjuk a  Geschichte-ről, ami egykor (damals) történt, 
hogy most történik, s ami most történik, majd megtörténik ismét?92

A válasz ismét az, hogy minden más eseményről a Krisztus-esemény szempontjából 
kiindulva kell gondolkodnunk. Ebben a Krisztus-eseményben jelen van Isten örökkévalósága, 
sőt alá van vetve az időnek, azaz Krisztus megaláztatásának. Ebben a Krisztus-eseményben az 
ember ideje felvétetik Isten örökkévalóságába. Jézus Krisztus létezésében az isteni és emberi 
létezés közös megvalósításával van dolgunk.93 Az isteni „kimunkálja magát az emberiben”, s 
az emberi „szolgálja az istenit, és bizonyságot tesz róla”.94

Mivel tudjuk, hogy az idő a  Geschichte  segítségével vétetik fel az örökkévalóságba, 
azért  van  a  hitünknek  igaz,  objektív  alapja,  mert  így  rendelkezünk  a  Geschichte  
központjával.95 Ez  nem  más,  mint  az  Önmagát  kijelentő  feltámadt,  és  mennybe  ment 
Krisztus.96

Meg kell hagyni, a feltámadás fizikai, és történelmi, de ez csakis abban az értelemben 
igaz,  hogy  bár  elsődlegesen  Geschichte,  belvilágilag  is  valami.  Ebben  az  értelemben  a 
keresztyénség  nem kizárólagosan  eszkatológiai.  Nem úgy érinti  az  örökkévalóság az időt, 
ahogyan a kör érintője a kört. Isten valóban jelen van a történelemben. Poncius Pilátusnak 
megvan a helye a krédóban. Barth azt mondja, hogy a Róma levélhez írott kommentárjában 
nem kellőképpen emelte ki ezt a dolgot.97

Valójában  Barth  most  azt  vallja,  hogy  csak  a  Geschichte  elképzelésére  alapozva 
kerülheti  el  bárki  a  doketizmust.  Azonban  Barthnak  a  Geschichte-ről,  mint  jelenlétről 
(Gegenwart)  alkotott  nézete  kizárja,  amennyire  csak  tudja  Krisztus  feltámadásának 
azonosítását  a  történelem  egyik  tényével.  Ahhoz,  hogy  ténylegesen  a  Krisztus-esemény 
lehessen, s mint ilyen, eme esemény kijelentésének csúcspontja, a feltámadásnak elsősorban 
Geschichte-nek kell lennie, és csak másodsorban Historie-nek.

Ha a  feltámadást  közvetlenül  azonosítanánk  bármivel  a  Historie-ben,  akkor  amint 
korábban már  jeleztük,  nem létezhetne  valóban objektív  alap  a  hívő  hitéhez.  Csak mikor 
Geschichte-ként látjuk, tehát csak másodlagosan Historie-ként, akkor jelzi a feltámadás Isten 
jelenlétét tettben.

ugyanazon történetként. Jézus Krisztus szól, cselekszik és kormányoz – mindez azt jelenti, hogy ez a történelmi 
eseménysor jelen van. Megvalljuk és elismerjük, vagy sem, ez napjaink hatalmas, döntő eseménye. Ez a pillanat 
legmodernebb történelme. És csak ennyi? Zajlik-e ma, a jelenben? Csak a saját jelen történelmünk 
visszatükröződéseként zajlik? Nem, van visszamenőleges vonatkozása is. Akkor zajlott le a maga idejében, 
mielőtt lettünk, mikor a mi jelenünk még jövő volt. S van előremenőleges vonatkozása is. Ez még mindig a jövő, 
és majd később zajlik le – ’a világ végezetéig’. Más szóval, mikor azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus benne van 
minden korban, azzal azt mondjuk, hogy az Ő története minden korban zajlik. Ő ebben az operatio-ban, ebben az 
eseményben van benne. Ez az új forma, amibe a krisztológiát öntöttük a jelen értelmezésünkben és annak 
továbbfejlesztésében.”
91 Ugyanott, 120. oldal
92 Ugyanott
93 Ugyanott, 126. oldal. (Az angol változatban 113. oldal) „Első pontunk a fő téma vonatkozásában az, hogy ez 
Jézus Krisztus létezése az isteni és emberi lényeg közös aktualizálásában.”
94 Ugyanott, 128. oldal
95 Ugyanott, 146. oldal: zentralen Geschichte aller Geschichte.
96 Ugyanott, 148. oldal. (Az angol változatban 132. oldal) „De ’Jézus Krisztus ebben a jellegben’ Jézus Krisztust 
jelenti, amint kijelenti Magát a feltámadásában és mennybemenetelében. Ennek az eseménynek a jelentőségét itt 
kell megtalálni. Nem található meg az Ő megváltozott formában folytatódó létezésében, ami ennek a 
beteljesedése. Jézus Krisztus lénye tökéletes és teljes volt, és ma is az Ő történelmi eseménysorában, mint Isten 
valódi Fia és Emberfia. Nem kell felülmúlni, vagy fokozni új minőségekkel, vagy továbbfejlesztéssel. Isten 
megaláztatása és az ember felmagasztaltatása, melyek Benne történtek meg, a szövetség befejezett beteljesítését, 
a világ és Isten befejezett kibékülését alkotják.” 
97 Ugyanott, 160. oldal



Krisztusban,  a  feltámadottban,  a  királyiban,  minden  ember  megszentelődött.98 A 
feltámadott  Krisztusban  a  helyettesítő  kibékülés  minden  ember  számára  egyértelműen 
látszik.99 Az Újszövetség beszél az üdvösségtörténetről és az üdvösségidőszakról. Ez Jézus 
Krisztus életének időszaka.100 Ez a Kijelentés ideje. Ez Isten ideje, tehát valóságos idő.101 Ez 
az idő az is egyben, amit történelmi időnek is nevezünk.102 De elsősorban az isteni jelenlét az, 
ami átível a történelmi időn és megérinti azt a múltban, a jelenben és a jövőben egyformán. 
„Isten Ígéje van. Ez sohasem ’még nincs’, vagy ’már nincs.’ Se keletkezés, se elmúlás alapját 
nem képezi, ezért változás sincsen benne. S ez vonatkozik arra az Ígére is, ami testté lett, és 
belépett  az  időbe.”103 Krisztus  valódi  ideje  átveszi  a  helyét  (tritt  and  die  Stelle)  a  mi 
problematikus, nem hiteles időnknek.104 Krisztus ideje győzelmet arat a mi időnk felett.105

Feltámadásában Krisztus tehát legyőzi a mi időnknek való saját alávettetését, valamint 
a javunkra történt elvettetését. Krisztus a helyettesítés az emberek bűneiért, minden emberért. 
Krisztus az, aki körbeveszi az embereket minden oldalról. Mert hol van az az időszak, amikor 
Ő nem Úr? A feltámadásban minden ember részesedik Isten dicsőségéből.106

7. Jézus Krisztus, a hű tanúbizonyság

Krisztus  feltámadásában  minden  ember  üdvössége  megvalósul.107 Nemcsak 
megvalósult  abban,  de tény,  hogy az ottani  megvalósulásáról  csak a Krisztus-eseményben 
tudunk.  Jézus  Krisztus  az egyetlen  prófétánk.  Ő Maga a  mi  vele  kapcsolatos  ismereteink 
alapja. Ő Isten Kijelentője az embereknek, és Ő az élet világossága.

98 Ugyanott, 173. oldal
99 Ugyanott, 298-299. oldal. (Az angol változatban 269-270. oldal) „Mert mi volt az, ami ténylegesen végbement 
abban az eseményben, amit mi az Emberfiának hazajöveteleként fogtunk fel és írtunk le, azaz az Ő felviteleként 
és felmagasztalásaként az Istennel való közösségre, Isten oldalán, az Ő mindenek felett álló úri mivoltában való 
részesülésként, mint communicatio idiomatum et gratiarum et operationum? Vajon ez csak ennek az egyetlen 
embernek az elszigetelt története volt? Természetesen ez a helyzet, mert ami végbement, és amit ebben a 
Valakiben rejlő isteni és emberi létezés és tevékenység közötti eme kommunikációként kell megemlítenünk, volt 
csak az Istennek és az embernek az Isten saját megtestesülése által történő kibéküléseként az Ő saját története, de 
senki másé, s most is az. De minden egyedisége ellenére az Ő története nem volt magán-történet, és most sem az, 
hanem képviseleti, azaz nyilvános. Ez az Ő története az összes többi ember helyett, az ő engesztelésük 
kivitelezése, az ő Fejük története, amelyben valamennyien részt vesznek. Így tehát a szó legkonkrétabb 
értelmében az Ő története a világ története. Mikor Isten Krisztusban volt, kibékítette Magával a világot 
(2Kor5:29) tehát minket is, valamennyiünket. Ebben a valakiben maga az emberi mivolt, a mi emberi lényegünk 
emeltetett és magasztaltatott fel, és most is ez történik. Hozzánk való tökéletes hasonlóságában, mint a mi valódi 
Bátyánk, Ő annyira egyedi volt, és most is az, s annyira nem hasonlít hozzánk, mint egy valóságos és királyi 
ember. Ahhoz, amiben az ember olyan, mint mindenki más, amitől tehát ember, most hozzátartozik a testvériség 
ezzel ez egy emberrel, azzal a Valakivel, aki annyira nem hasonlít Önmagára és az összes többi emberre. Az 
emberi lényeghez annak minden természetében és romlottságában most hozzátartozik a tény, hogy az egyetlen 
Jézus Krisztusban, aki Isten valódi Fia, de egyben a valódi Emberfia is volt és ma is az, most megismerte ezt a 
felemeltetést és felmagasztaltatást, s részesedett abból. Nincs emberi élet, melyet egyben ne határozna meg és 
jellemezne (mind elsődlegesen, mind véglegesen) a tény, hogy ez csak ebben a testvériségben következhet be. 
Ezért nincs saját ismeret, mely ne foglalná egyben magában, ami ne szükségszerűen elsődleges és végleges 
céljának ne tekintené a tényt, hogy az ember, mint olyan, ennek az egy Embernek a testvére. Ennek valódi 
témája és eredete lehet csak a karácsonyi üzenet kinyilatkoztatása.”
100 3:2, 529. oldal: Es verkündigt die Heilsgeschichte und eben darum und damit die Heilszeit. Die Lebenszeit  
Jesu ist diese Heilszeit.
101 1:2 ,54. oldal
102 Ugyanott, 55. oldal. Deus praesens
103 Ugyanott., 58. oldal
104 Ugyanott, 61. oldal
105 Ugyanott, 62. oldal
106 Ugyanott, 760. oldal
107 4:3, 1, 343. oldal



Miképpen lehet Ő az élet világossága? Mivel Isten módján van jelen velük.108 Ő tehát 
úgy van jelen, mint tiszta cselekedet ( ),109 mint az Önmagát felfogó Isten, így 
életcselekedete azonos Istenével, és Geschichte-je is azonos Istenével.110 Mivelhogy Krisztus 
él,  Ő a Maga nevében beszél.  Ő Maga ismerteti  meg magát  másokkal.111 Az Ő élete  egy 
Geschichte.  S  mint  ilyen,  Heilsgeschichte,  valamint  kijelentés-történet  is 
(Offenbarungsgeschichte).112 Ez  az  Offenbarungsgeschichte öröklötten  világos.113 A 
kegyelem, mint olyan, fényt ad.114

Az egyház, mint Krisztus Teste, Urát az életének és világosságának vallja meg.115 A 
Krisztus-esemény  világossága  az  emberek  végső  világossága.116 Egyedül  ennek 
szempontjából lehet megadni az összes helyes választ és feltenni az összes helyes kérdést.117

Mi más módon ismerhetik  meg az emberek Krisztust,  mint  az Ő hozzájuk intézett 
hiteles  beszéde  által?  „A  Geschichte  az összes  embernek Jézus  Krisztusban megvalósított 
élete, a Geschichte a Benne beteljesedett szövetség.”118 Ez a Geschichte ugyanúgy világosság, 
mint ahogyan élet, s öröklötten átívelő jellegű.119

Ezt a  Geschichte-t,  mint átívelő kijelentést az emberek nem kerülhetik el,120 mert  a 
vele való szembesülésük elkerülhetetlen,  mivel  az ember  a válaszával  egyetemben be van 
burkolva és vonva a Krisztus-eseménybe.121 Azaz, Jézus Krisztus próféciája körülveszi a világ 
teljes történelmét, és minden embert.122

Összefoglalván az ember Krisztusról szóló ismereteinek kérdését, Barth ezt mondja: 
„A világ kibékülése Istennel a maga teljességében a Geschichte”.123 Ez különösen akkor igaz, 
mikor  a  prófécia,  vagy  az  igazság  kérdésével  foglalkozunk.  Ez  áttör  minden  korlátot,  és 
körülvesz mindent, ami történik, hogy átformálja a saját bekövetkezésében való részvételre.124 

Krisztus, mint Geschichte az egész világ, és minden ember kibékülése. Azt akarja, hogy így 
pontosan értsük, és így is fogadja el minden ember.125

Krisztusnak,  mint  Geschichte-nek  az  elismerése  az  emberek  részéről  válik  viszont 
Geschichte-té.  A  Jesus-Geschichte-ből  kisarjadva  ez  is  Heilsgeschichte.  Benne  a  Jézus 

108 Ugyanott, 41. oldal
109 Ugyanott, 42. oldal
110 Ugyanott
111 Ugyanott, 49. oldal
112 Ugyanott, 50. oldal
113 Ugyanott, 87. oldal
114 Ugyanott, 90. oldal
115 Ugyanott, 130. oldal
116 Ugyanott, 182. oldal
117 Ugyanott, 184. oldal
118 Ugyanott, 206-207. oldal
119 Ugyanott, 209. oldal
120 Ugyanott
121 Ugyanott, 213-214. oldalak.Wir hörten: Offenbarung und Erkenntnis Jesu Christi ist die Geschichte, in der 
er den Menschen mit sich selbst konfrontiert, in der also der Mensch und seine Geschichte in die Geschichte  
Jesu Christi einbezogen, in sie hineingekommen wird: eben mit ihm und seiner Geschichte nun aber auch der  
Widerstand, den er ihm entgegensetzt, und konkret: der Widerspruch, in welchem er sich seiner Offenbarung 
und Erkenntnis verweigern, die Obstruktion, in der er sie schon in ihrem Anheben und damit auch in ihrem 
Fortgang und Vollzug verhindern und unterdrücken will. Einbezogen in die Geschichte Jesu Christi wird mit  
dem Menschen und seiner Geschichte also auch das Nichtige, das Böse, das in der noch nicht erlösten Welt  
noch und noch gegenwärtig und wirksam ist.
122 Ugyanott, 225. oldal
123 Ugyanott, 240. oldal
124 Ugyanott, 241. oldal
125 Ugyanott. Sie ist ja die Versöhnung der ganzen Welt, aller Menschen. Aber eben als das muss und will sie  
nun auch von der ganzen Welt, von allen Menschen begriffen und ergriffen werden. Dass das geschehe, dafür 
sorgt sie selber in dieser ihrer dritten Gestalt, in der ihre Wirklichkeit auch Wahrheit, Gottes Tat in Jesus  
Christus auch Gottes Wort, in der das Leben auch das Licht ist.



Krisztusban  megvalósult  Heilsgeschichte  reprodukálja  és  terjeszti  ki  önmagát.126 Ez  a 
kiterjesztési folyamat addig folytatódik, míg „Jézus Krisztus Geschichte-je körül nem veszi a 
világ és minden ember Geschichte-jét”.127 S a Heilsgeschichte eme folytatódása a keresztyén 
ismeretben  maga  Jézus  Krisztus.128 A  hívők  osztoznak  Jézus  Krisztus  lényében  és 
munkájában, s végül minden ember Jézus Krisztus feltámadásának a fényében áll.129 Végül 
senki sem képes tagadni ezt a kiválasztást Jézus Krisztusban. Az igazság ugyanis „azonos az 
élő Jézus Krisztussal”.130 Jézus Krisztusban minden ember kiválasztása az Isten lényében való 
osztozásra a világ megalapítása előtt eldöntetett. Ez az Efézus 1:4 jelentése. 131

8. Geschichte – áttekintés

Krisztus tehát igazi Isten, és igazi ember, és Krisztus személye az Ő cselekedete. A 
cselekedete pedig az összes ember kibékítése Istennel.

Így  Krisztus,  mint  Geschichte  a  kijelentés  ama  cselekedete,  amely  által  Isten 
teljességgel  kijelentetett,  és  teljességgel  rejtett  az  ember  számára.  Az ember  hite  ebben a 
cselekedetben az Isten kijelentésében való részvétellé válik.  De Krisztus, mint kijelentés a 
tényleges  azonosítása az Ő egész isteni  létezésének az ember  Jézussal.  Az ember  Jézusba 
vetett  hite  tehát  az  Ő létezésében,  ezzel  pedig az Isten  létezésében való osztozássá válik. 
Végül Isten, mint a kijelentésével azonos a megtestesülésben, minden ember kibékülésének 
cselekedete. Krisztus, mint  Geschichte az összes ember kibékülése. Az ember hite tehát az 
elkerülhetetlen  válasz  Istennek  a  Krisztusban,  mint  Geschichte-ben  aratott  győzelmére. 
Krisztuson,  mint  Geschichte-n  keresztül  minden  ember  megkapja  Isten  kegyelmét.  Ezért 
Barthnak a kegyelemről alkotott nézetével kell ezután foglalkoznunk.

126 Ugyanott: neuen Geschichte: einer weiteren Geschichte.
127 Ugyanott, 244. oldal
128 Ugyanott 247-248. oldal. Dieses Heilgeschehen ist Jesus Christus und Jesus Christus ist dieses  
Heilgeschichte. Und wenn nun Jesus Christus, der selbst dieses Heilsgeschehen ist, sich selbst und also dieses  
Heilsgeschehen offenbart, wenn er sich und also dieses Heilsgeschehen zum Gegenstand, Grund und Inhalt  
menschlicher, der christlichen Erkenntnis mach, dann heißt das: Er gibt dem seiner Offenbarung teilhaftigen 
und in ihrer Macht ihn erkennenden Menschen eben damit gnädigen Anteil an dem Sein und Tun, das zunächst  
nur eben sein eigenes ist und also an dem Heilsgeschehen, das zunächst nur Gottes in ihm geschehene Heilstat,  
nur eben in seiner Person für die ganze Welt, für alle Menschen Ereignis ist.
129 Ugyanott, 519. oldal
130 Ugyanott, 547. oldal
131 4:3, 2, 556. oldal Zuerst in Gott selbst steht der Mensch schon im Lichte des Lebens. Der Mensch: jeder  
Mensch, alle Menschen! So gewiss des Menschen Erwählung seine Erwählung in Jesus Christus, dem Sohne 
Gottes, ist, den der Vater und der sicht selbst nicht nur für diesen und jenen, sondern für alle Menschen erwählt  
und der nicht nur diesen und jenen, sondern alle Menschen für sich erwählt hat.



2. fejezet: Barth nézete a kegyelemről Krisztusban

A  kegyelem  tantételét  tárgyalva  Barth  újra  és  újra  kihangsúlyozza,  hogy  ezt 
krisztologikusan kell megtennünk.

Krisztologikusan beszélni a kegyelemről nem más, mint Krisztusról beszélni. Ez nem 
azt jelenti, hogy a kegyelem alapelvéről beszélünk, hanem inkább „maga Jézus Krisztus élő 
személyéről”.132 A  krisztológiának  „ ”  annak  kell  lennie,  ami 
megalapozza  az  egész  teológiai  gondolkodásunkat.  Ennek  tehát  konkrétan  irányítani  kell 
minket a bűn és a kegyelem viszonya nézetével kapcsolatosan is.133 Nem tehetjük tehát meg, 
hogy  először  kialakítjuk  az  Istenre,  az  emberre,  a  bűnre  és  a  kegyelemre  vonatkozó 
nézeteinket, majd azokat alátámasztjuk krisztológiai megfontolásokkal. 134

Krisztologikusan gondolkodni a kegyelemről annyi, mint a kegyelem két összetevőjét 
a helyes egyensúlyban tartani. A kegyelem egyrészről öröklötten szabad kegyelem. Szuverén 
kegyelem. Olyan cselekedeteket munkál ki az emberben, melyek újak, komolyan veszi a bűnt, 
és felfoghatatlan. Mikor az ember üdvözül a kegyelem által,  akkor egy igazi hátrafordulás 
megy végbe az életében. Másrészről a kegyelem öröklötten egyetemes kegyelem. Isten ősi, és 
meg nem változtatható viszonya az emberhez a kegyelem Krisztusban, az ember ősi, és meg 
nem változtatható viszonya Istenhez az, hogy a Krisztusban adott kegyelem elfogadója. A bűn 
„lételméleti lehetetlenség” az ember számára. „A valódi ember az a bűnös, aki részesül Isten 
kegyelméből.”135

Ha  a  kegyelemről,  mint  alapelvről  ahelyett,  hogy  egyszerűen  mint  Krisztus 
személyéről  gondolkodnánk,  azt  gondolhatjuk  Barth  teológiájáról,  hogy  az  spekulatív. 
Megfigyelvén  Barthnak  a  kegyelem  szabad  jellegére  helyezett  hangsúlyát,  még  azt  is 
gondolhatnánk,  hogy az  álláspontja  nominalista.  Nem nominalizmus  azt  kimondani,  hogy 
Istennek nincs szüksége a természetére, hogy Ő annyira szabad, hogy képes részt venni az 
ember  létezésében,  majd  bevonni  az  ember  létezését  a  saját  isteni  létezésében  való 
részvételbe?

A kegyelemről,  mint  alapelvről  való  gondolkodás  arra  is  késztethet  minket,  hogy 
Barth álláspontját realistának tartsuk. Vajon nem realizmus azt mondani, hogy minden ember 
üdvözülni  fog,  és  mindig  is  az  üdvösség  állapotában  volt  Krisztusban?  Vajon  akkor  ő 
tulajdonképpen nem platonista?

Barth azt válaszolja mindkét vádra, hogy krisztologikusan beszélni a kegyelemről nem 
jelent egyik irányban sem spekulatív beszédet. Bárki szabadon használhatja bármely filozófiai 
iskola nyelvezetét.136 Az illetőnek azonban, mint teológusnak, mentesnek kell lennie minden 
filozófiai befolyástól.

Ha krisztologikusan gondolkodunk a kegyelemről, mondja Barth, az lehetővé teszi a 
számunkra, hogy a református teológia vonala mentén gondolkodjunk. Ha krisztologikusan 
gondolkodunk a kegyelemről,  azzal  elkerülhetjük a kegyelem és az ember  szabad akarata 
katolikus  megközelítését.  A katolicizmus  a  létanalógia  vonala  mentén  gondolkodik,  s  ezt 
cselekedve nagymértékben a filozófiai spekuláció hatása alatt áll. Ez a filozófiai spekuláció ad 
magyarázatot a természeti teológiája használatára. A katolikus teológiában Krisztus túl későn 
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jön a képbe: csak később kerül bele, s az, hogy Krisztus csak később kerül a képbe azt jelenti, 
hogy egyáltalában bele sem kerül.

Ezzel szemben a reformátorok krisztologikusan gondolkodva megadták Istennek az 
emberrel  szembeni  tényleges  elsőbbséget,  valamint  a  kegyelemnek  az  ember  abban  való 
részvételével szembeni tényleges elsőbbségét is.

A  reformátorok  azonban  nem  munkálták  ki  következetesen  a  kegyelem  és  a  bűn 
viszonyát  a  krisztológiai  vonalak  mentén.  Képtelenek  voltak  felfogni  a  kegyelem 
szuverenitásáról alkotott saját elképzelésük teljes horderejét. Nem fogták fel, hogy Isten az 
embernek Krisztusban adott kegyelme teljes szabadsága és dicsősége kifejeződik abban az 
egy elképzelésben, hogy Ő az, aki elszenvedi Isten haragját az ember helyett.

Emellett  a  reformátorok,  s  főleg  Kálvin  nem  értette  meg  teljesen  azt  a  bibliai 
egyetemességet, ami a kegyelem valódi elképzelésében foglaltatik benne. Nekünk ezért túl 
kell lépnünk a reformátorokon mind a teljes szuverenitás, mind a kegyelem természetének 
teljes egyetemessége kihangsúlyozásával.

Azonban  ahelyett,  hogy  így  túlléptek  volna  a  reformátorokon,  a  későbbi  ortodox 
teológusok  gyakran  estek  vissza  a  természeti  teológiába,  valamint  a  történelemben  adott 
közvetlen kijelentés  elképzelésébe.  Azaz ismét  megpróbálták az ember  tudatát  önmagában 
függetlennek elképzelni.  S ezzel  ugyancsak  túl  gyakorta  váltak Schleiermacher  és követői 
tudat-teológiájának előfutáraivá.

Ez viszont előkészítette az utat ama teológia számára, ami valójában, mint Feuerbach 
megjegyezte, nem volt több titkos antropológiánál.

Ha tehát ki akarjuk munkálni a teológia valódi református alapelvét, s ezzel el akarjuk 
kerülni  a  katolicizmus  szinergikus  nézeteit,  akkor  krisztologikusan  kell  gondolkodnunk  a 
kegyelemről. S ha el akarjuk kerülni a gonosz ortodoxia szűklátókörűségét, valamint a tudat-
teológia  szubjektivizmusát,  akkor  krisztologikusan  kell  gondolkodnunk  a  kegyelemről. 
Végezetül, ha valóban élvezni akarjuk Isten a Krisztusban minden ember számára megadott 
kegyelmének  teljes  bizonyosságát,  s  ezzel  Feuerbach  szemébe  akarunk  nevetni,  akkor 
krisztologikusan kell gondolkodnunk a kegyelemről.

1. A kibékülés, mint Geschichte

Krisztologikusan  beszélni  a  kegyelemről  annyi,  mint  Geschichte-ként  beszélni  a 
kegyelemről. Krisztus ugyanis Geschichte.

Krisztusban, mint  Geschichte-ben Krisztus azonos a cselekedetével, és a cselekedete 
pedig  az  összes  ember  üdvözítése.  Barth  újra  és  újra  kihangsúlyozza  ezt  a  „bibliai 
univerzalizmust”,  ahogyan  ő  nevezi.  Bibliai  univerzalizmusként  különbözik  a  filozófiai 
univerzalizmustól.  A bibliai univerzalizmus, mondja Barth, nem az ember öröklött jóságán 
alapszik. Benne semmi sem emlékeztet Leibniz és mások filozófiai optimizmusára. A bibliai 
univerzalizmus komolyan akarja venni a bűnt.

Az ember önmagában rendkívül méltatlan. Ő Isten haragja alatt van. Ő vak.137 Az ő 
ideje „problematikus és nem hiteles”.138 A saját hatalmával dicsekszik.139 Nem ismeri el, hogy 
el van veszve, és Isten kegyelméből kell élnie.140 Mint vallásos lény beszél, de nem figyel 
Isten  kijelentésére.  Sőt,  beszéde  és  gondolkodása  hatalmi,  így  Isten  kijelentésének 
ellentmondó.141 Bálványokat fabrikál,142 s azért teszi, mert azt hiszi, hogy képes birtokolni az 
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igazságot,  de  nem veszi  észre,  hogy „nincs  igaz  vallás”.143 Krisztuson  túl,  és  Krisztustól 
függetlenül keres Istent, s nem fogja fel, hogy Isten csak Isten által ismerhető meg.144 Isten 
tudásának hasonlatosságát keresi a saját tudásában, nem fogván fel, hogy ő nem, csak Isten a 
hiteles személy.145 Mikor Istenre gondol, elvontságokra gondol. Inkább a szabadságra gondol, 
mintsem a szabad Istenre.146

Mindebben az ember önmagát adja, és úgy gondolkodik, mint egy hitetlen, mint egy 
bűnös, Isten Krisztusban adott kegyelme ellenében gondolkodva és cselekedve. Ő „a teremtett 
lénye ellen” vétkezik.147 Azt választja, amit Krisztusban történt kiválasztásának megfelelően 
lehetetlen  választania.  A  „sátáni  lehetőséget”  választja.148 „S  mivel  a  kegyelem  isteni 
kiválasztása, mivel Jézus Krisztus Isten minden útjának és cselekedetének kezdete, az ember 
azt választja, ami önmagában véve semmi, mikor visszatér ehhez a sátáni lehetőséghez, mikor 
az elszigetelődést választja Isten vonatkozásában. Választása tehát önmagában nulla. Úgy, és 
azt választja, amit nem választhat. Úgy választ, mintha képes lenne másképpen is választani, 
nemcsak a kiválasztásának megfelelően.”149

Az ember önmagában a kegyelem ellen vétkezik. Nem fogja fel, hogy a saját valódi 
lénye, mint emberé az Ő Krisztusban kiválasztott lénye. Berkouwer mondja: „Valószínűleg 
senki sem kockáztat egy próféciát azt az irányt illetően, amelyben Barth majd továbbfejleszti 
a gondolkodását. Központi tézisét azonban nagyon is lehetséges dióhéjban összefoglalni. Ez 
pedig  a  következő:  a  kiválasztás  győzelme  központilag  és  meghatározóan  mindenki 
kiválasztásának a priori isteni rendelését jelenti Krisztus kiválasztásában.

Ez az a priorizmus, mint az egyház nyilatkozatának tartalma, Barth számára közvetlen 
következményként  magában  foglalja  a  bűn  lételméleti  lehetetlenségét.  Mert  nem  ez  a 
hitetlenség  a  szembeszegülés  azzal,  ami  –  nevezetesen  az  Isten  kiválasztása  –  legyőzi  a 
legkeserűbb szembeszegülést?150

Az  ember  bűne  tehát  a  lázadás  cselekedete  Krisztus,  mint  kiválasztó  Isten  és 
kiválasztott ember ellen. Krisztus, mint kiválasztó Isten és kiválasztott ember az Isten összes 
embert üdvözítő Geschichte-je. Az ember bűnének megértéséhez ennek megfelelően meg kell 
jegyeznünk, hogy ez Isten és az Ő a megtestesülésben kifejeződő kegyelme ellen irányul.

2. Jézus Krisztus, a kiválasztó Isten

A bűn természete csak Krisztus keresztje szempontjából érthető meg, ahol káosz felett 
győzelmet arató Krisztus legyőzte. S Krisztus azért győzte a káosz felett, mert valódi Isten, és 
valódi ember. Ő a kiválasztó Isten és a kiválasztott ember.

Barthnak a bűnről és a kegyelemről alkotott krisztológiai nézete megértéséhez legjobb, 
ha Krisztussal, mint a kiválasztó Istennel kezdjük.

Nekünk azonban, mondja Barth,  nem szabad megpróbálni  túlmenni  ezen a ponton. 
Nem szabad beszélnünk Istenről önmagában, Krisztustól külön, és a priori. Így nem szabad 
beszélnünk Isten rendeléséről sem, mint az ember kiválasztásának forrásáról. A „decretum 
absolutum”-ot ugyanis a „decretum concretum”-mal kell helyettesíteni.

Ha  a  kiválasztás  tantételét  önmagában  a  Krisztust  megelőző  Isten  elrendelésére 
alapozzuk,  akkor  értelmetlen  titokzatosságba  keveredünk,  mivel  magát  az  Istenről,  mint 
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hármas  Istenről  alkotott  elképzelésünket  is  annak  a  kijelentésnek  a  szempontjából  kell 
kinyilatkoztatnunk, amivel Jézus Krisztusban rendelkezünk.151

Beszélhetünk, sőt beszélnünk is kell, mondja Barth, immanens Szentháromságról. Ezt 
a  megkülönböztetést  azonban csak annak kihangsúlyozása  érdekében kell  megtenni,  hogy 
Isten cselekedetei a kegyelem cselekedetei.152 Istent tehát a Krisztusban adott kijelentésével 
azonosként kell elképzelni.  Helyesen beszélni a hármas Istenről annyi,  mint beszélni az Ő 
szabad úri mivoltáról önmaga és a teremtményei felett. „A Szentháromság tantétele nem több, 
mint annak a megvallásnak a továbbfejlesztése, hogy Jézus a Krisztus, vagy az Úr.”153

Ha így, krisztologikusan értelmezzük a Szentháromságot, felismerjük, hogy Isten a mi 
Teremtőnk, mivel először is Ő Atyánk, s azért az Atyánk, mert először is a Fiú Atyja. A Fiú a 
kibékítő Isten. A Fiún, és csakis a Fiún keresztül szól az Atya.154 Azaz, a kijelentés rejtettsége, 
a  kijelentésé,  mint  kibékülésé  Jézus  Krisztuson,  mint  Úron  keresztül  jut  közöttünk 
kifejeződésre.155 Krisztus, mint az Íge, teljesen kijelenti,  és teljesen elrejti a hármas Istent. 
„Ugyanaz a kijelentés tehát egyszerre késztet arra, hogy válasszuk szét Istent és az Ő Ígéjét, 
valamint  hogy  egybekombináljuk  mindkettőt.”156 Csak  így  juthatunk  el  ahhoz  az 
elképzeléshez, hogy Jézus Krisztus egyszerre teljességgel kijelentetett, és teljességgel elrejtett 
Isten.  S  csak  ha  megértjük,  hogy  Isten  Krisztusban  teljességgel  kijelentettként,  de  mégis 
teljességgel elrejtettként van kijelentve, akkor tudjuk azt is megérteni, hogy Isten kegyelme 
egyetemes és szuverén.

„Mivel  ez  az  Íge,  ami  Maga  Isten  örökkévaló  módon  gondolkodik,  vagy  beszél 
Önmagáról, s melynek tartalma ezért semmivel sem lehet kevesebb, mint Maga Isten – Jézus 
Krisztus, mint Isten létezésének második módja, Maga Isten. Itt azonban nem kell vakoknak 
lennünk arra a tényre sem, hogy ez a nyelvezet a mi szánkban és a mi fogalmainkkal nem 
elégséges nyelvezet. Nem tudjuk, mit mondunk, mikor Jézus Krisztust Isten örök Ígéjének 
nevezzük. Valóban nem ismerünk ilyen Ígét, ami a beszélőtől elkülönítve mégis tartalmazza 
és  reprodukálja  a  beszélő  egész  lényegét.  Nem  ismerünk  Logoszt  a  Nusz megfelelő 
kiegészítésével, sem Nuszt, ami egy Logoszban kimerítően kifejeződik, sem gondolatot, vagy 
nyelvezetet, ami maga mögött hagyná az ismeret és a létezés közötti ellentétet, legyőzvén azt 
egy szintézissel. Röviden, nem ismerünk igazi Ígét. Ezért nem ismerjük a valói Ígét sem a 
valódi  szó  felett,  az  Isten  Ígéjét!  Ismét  csak  azt  kell  mondanunk,  amit  az  Atya-Fiú 
kapcsolatról  mondtunk:  az  igaz  Íge  számunkra,  akik  a  teremtettség  és  a  bűnösség  kettős 
leplével  borított  szférájában  gondolkodunk  és  beszélünk,  az  örök  Íge  szigorúan  és 
kizárólagosan szólva el van rejtve Istenben, Magában Jézus Krisztusban. Nem az a helyzet, 
hogy  teremtményi  gondolkodásunknak  és  beszédünknek  kell  létrehozni  egy  efféle 
teremtményi  logoszt a  teremtményi  gondolkodásunk  viszonylatában,  melynek  önmagában 
rendelkeznie kellene az allegória ama ismeretével, mely alátámasztaná állításunkat, hogy az 
igazságot  gondoljuk  és  szóljuk,  mikor  Jézus  Krisztust  az  Isten  Ígéjének  nevezzük.  De 
megköveteli  a  kijelentést  és a hitet,  megköveteli  az  örök Íge megtestesülésének folytonos 
kegyelmes cselekedetét, valamint a Szentlélek kitöltetését újra és újra, hogy az allegória olyan 
ismeretére ébressze és emelje fel azt, amit az Ígeként ismerünk, hogy igazsággá váljon mikor 
Jézus Krisztust az Isten Ígéjének nevezzük.”157

Ezen  az  alapon  fogjuk  fel,  állítja  Barth,  hogy  Isten  elválaszthatatlanul  kegyelmes 
minden  emberhez.  Mi  ugyanis  nem  a  szeretet  alapelvével,  vagy  a  kegyelem  alapelvével 
foglalkozunk.  Jézus  Krisztussal  foglalkozunk.  „Az  Atya,  Önmagában  létezve  az 
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örökkévalóságtól fogva szüli Önmagát, mint Fiút az örökkévalóságtól fogva. Fiúként létezve 
az örökkévalóságtól fogva Önmagából lép elő, mint Atya. Ebben az örök Önmaga szülésében 
és Önmagából történő előlépésben harmadszor, mint Szentlélek jelenti ki Magát, azaz mint 
Önmagát  Önmagában  egyesítő  szeretet.”158 Ezt  kell  most  megmutatni  a  következő 
alfejezetekben.

A. Isten létezése

„A  szeretet  az  Isten,  a  legmagasztosabb  törvény  és  a  végső  valóság,  mert  Isten 
szeretet,  és  nem  vice versa.”159 Ehhez tartjuk magunkat  szorosan,  mondják,  mikor  először 
vesszük fontolóra Isten létezésének az elképzelését.

S mivel Isten, a hármas Isten szeretet,  azért „tagadja Magában az örökkévalóságtól 
fogva  az  Ő  végső  egyszerűségében  a  létezést  a  magányban,  az  önállóságban,  a 
függetlenségben”.160 S mivel Isten lénye az Ő Krisztusban adott kijelentése, az Ő kijelentése 
pedig a kibékülés, ezért az ember is az Istennel Krisztusban kibékült  lényében létezik. „A 
Szeretet, mely a kibékülésben, attól visszatekintve pedig a teremtésben fogad minket, azért és 
azáltal  Szeretet,  a  legmagasztosabb  törvény  és  a  végső  valóság  tehát,  mert  Isten  már 
megelőzően  Önmagában  Szeretet.  Nem  pusztán  az  elválás  és  a  közösség  kapcsolatának 
legfelsőbb rendű alapelve, hanem Szeretet, mely akar és kijelent, megkeresi és megtalálja az 
elválásban a másik dolgot, a Másik Személyt a közösségben is azért, hogy akarja és kijelentse, 
keresse és megtalálja a Vele való közösséget az elválásban is. Mivel az Isten már megelőzően 
Önmagában  Szeretet,  ezért  létezik  és  áll  fenn továbbra  is  a  szeretet  Isten  valóságaként  a 
kijelentés  cselekedetében  és  a  teremtés  cselekedetében.  Ő  azonban  már  megelőzően 
Önmagában  Szeretet  azzal,  hogy a  Fiú  Atyjaként  jelenti  ki  Magát.  Ez  a  magyarázata  és 
bizonyítéka a qui procedit ex Patre-nak.”161

Alapvető  tehát  Isten  létezésének  megértéséhez  a  tény,  hogy  Ő  Cselekedet.  Ő 
Geschichte. „Isten az, Aki az Ő cselekedeteiben.” Meg kell hagyni, „Ő az, is, Aki, nemcsak az 
Ő cselekedeteiben.”  De hogy Ő micsoda  Önmagában,  az  nem különbözik  attól,  ami  Ő a 
cselekedeteiben. A cselekedeteiben Ő Maga jelentetik ki annak, ami.162

A  korábbi  teológia,  beleértve  a  protestáns  ortodoxiát  is,  nem  vette  észre  ezt  az 
alapvető dolgot. Nem volt igazán krisztológiai a megközelítésében. A Szentháromságról szóló 
tanításának  formális-logikai  alapjait  Istennek  a  Krisztusban  adott  kijelentése  hátterében 
kereste.163 Ezzel  szemben  nekünk  ahhoz  kell  ragaszkodnunk,  hogy  „Isten  az,  Aki  a 
kijelentésének  cselekedetében”.164 Így  van  dolgunk  az  élő  Istennel,  és  nem  holmi  elvont 
lényeggel.165 Csak  így  foglalkozunk  Istennel,  mint  Személlyel.166 S  csak  így beszélhetünk 
Istenről, mint „önműködő lényről”.167

Itt rendelkezünk a kegyelemnek ama alapjával, ami ténylegesen szuverén kegyelem, 
mert  a szuverén Isten kegyelme.  „Isten kijelentése  a tekintélyét  és a bizonyítékát  abból a 
tényből  meríti,  hogy  önmagában  minden  emberi  alaptól  független  alapon  áll.  Isten 
parancsolata,  Isten kegyelme,  és Isten ígérete egyedi erővel rendelkeznek,  mert  semmiféle 
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utalás sincs bennünk emberi erőre, vagy gyengeségre. Isten tevékenysége azért győztes, mert 
nem kötődik a mi tevékenységünkhöz, hanem a maga módján előzi meg és követi azt, ami 
lehet  a  mi  tevékenységünk  módja  is.”168 „Minden  kijelentésnek  arról,  hogy  Isten  mi,  és 
minden magyarázatnak arról, miképpen Isten, ki kell jelentenie, és meg kell magyaráznia mi 
és miképpen Isten Ő az Ő cselekedetében és döntésében.”169

Az  egyetlen  önműködő  Személyként  Isten  az  egyetlen  valóságos,  vagy  hiteles 
Személy. „A valódi személy nem az ember, hanem az Isten. Nem Isten a személy kiterjesztés 
által, hanem mi. Isten az Ő cselekedetében létezik. Isten az Ő saját döntése. Isten Önmagából, 
és Önmaga által él.”170

B. A megtestesülés

Most  azonban  ennek  az  ön-elhatározó  Istennek  a  kijelentésével  kell  folytatnunk, 
amiképpen ez a kijelentés megmutatkozik az Atya, a Fiú és a Lélek nevekben.171 Anélkül, 
hogy  így  járnánk  el,  csak  tautológiánk  lenne.  De  az  Önmagában  zajló  cselekedet  Istene 
egyidejűleg az Önmagán kívül zajló cselekedet Istene is. Isten keresi és felállítja a közösséget 
az  emberrel.  Istennek  nincs  szüksége  erre  a  közösségre.  Teszi  ezt  szabadon.  „Az  hogy 
hozzánk  fordul,  úgymond  magában  foglalja  az  Ő  lényének  túlcsordulását.  Nekünk 
természetesen  úgy  kell  tekintenünk  ezt  a  túlcsordulást,  mint  ami  önmaga  illik  az  Ő 
lényegéhez, hozzátartozik az Ő lényegéhez. Ez azonban olyan túlcsordulás, amit semmiféle 
szükség,  kényszer,  vagy  kötelezettség  sem követel  meg,  vagy  előfeltételez,  a  legkevésbé 
kívülről, vagy bármiféle törvény, ami Istent is megköti, vagy kötelezi.”172 „Ez a keresés és 
megtalálás a koronáját és a végső megerősítését az emberiség jövőbeli sorsában találja meg, 
mint  Jézus  Krisztusban  megváltottban,  az  Ő  örök  üdvösségre  és  életre  rendeltetésében. 
Mindaz, amit Isten ebben tesz, az Ő Maga: s Ő nem más, mint mindaz, amit ebben tesz.”173 

„Ő semmi más módon nem akar Önmaga lenni, mint ami Ő ebben a viszonyban.”174 Isten 
jósága oly hatalmas, hogy jóságként túlcsordul felénk, mint emberek felé.

Azon  az  alapon,  ami  az  imént  hangzott  el  Istenről,  mint  cselekedetről,  Akinek  a 
döntése az Ő lénye,  és akinek a lénye,  mint  döntés szabadon túlcsordul  az emberrel  való 
közösségbe, visszavezettük a kegyelem két összetevőjét az Istenben levő végső forrásukhoz.

Isten  kegyelme  szuverén,  vagy szabad.  Isten  kegyelme  öröklötten  kiterjed  minden 
emberre. A kegyelem eme két összetevője azon a tényen alapszik, hogy Isten az Ő minden 
embert üdvözítő cselekedete Krisztusban.

A kegyelem szuverenitása, vagy szabadsága azon a tényen alapszik, hogy Isten saját 
lénye  a  saját  döntése  alapján  létezik.  „Neki  nem ’kellhet’  a  saját  létezése,  mert  abban  a 
lényben hagyja azt jóvá, aki Ő Maga.”175 Ez aztán a valóban szuverén Isten. Ez a szuverén 
szabadság, mely által Isten kiválasztja a saját lényét,  az alapja az embereknek a Vele való 
közösségre történő szuverén, vagy szabad kiválasztásának. Ha Isten szabad, vagy szuverén a 
saját  lényének  kiválasztásában,  akkor  természetesen,  s  ha  lehet  még  inkább,  szabad  az 
emberek és az ő üdvösségük kiválasztásában. Ha Isten a saját lényét szabadon választja, ő 
természetesen a saját lényének, vagy lényegének túlcsordulását is szabadon választja.

168 Ugyanott, 303. oldal, (Az angol változatban a 291. oldal)
169 Ugyanott, 305. oldal. (Az angol változatban a 272. oldal) Es gibt kein Moment im Wesen Gottes oberhalb 
dieser Tat und Entscheidung.
170 Ugyanott, az angol változatban is
171 Ugyanott, 306. oldal
172 Ugyanott, 307. oldal. (Az angol változatban a 273. oldal)
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175 Ugyanott, 344. oldal. (Az angol változatban a 306. oldal)



Másrészről  viszont  Isten  lényének  nincs  szüksége  Isten  kiválasztásának  a 
megerősítésére. „Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az Ő lényének szüksége van erre a 
megerősítésre.”176 Nem  Istennek,  hanem  csak  a  teremtményének  van  szüksége  Isten 
megerősítésére. „Mikor azt mondjuk, hogy Istennek szabadsága van létezni, azzal nem azt 
mondjuk,  hogy  Isten  mondhatni  felemeli  Önmagát  a  nemlétezésből  a  létezésbe,  hogy 
szabaddá teszi Magát a létezésre. Azt mondjuk, hogy az a létezésmód a megfelelő a Számára, 
ami  mentes  a  nemlétezése  lehetőségének  bármiféle  korlátjától.  Ő  az,  Aki  Önmagában  a 
Létező. Ezen a módon létezve Ő nincs alávetve semmiféle szükségességnek, mintha először 
léteznie kellene ahhoz, hogy az legyen, Aki. Az Ő létezésével egyszerűen csak megerősíti 
Önmagát.”177

Itt  van  tehát  az  öröklötten  egyetemes  kegyelem  alapja.  Az  Önmagát  szabadon 
kiválasztó Isten „Létezőként” választja ki Magát. „Létezőként” nem fenyegeti a nemlétezés. 
Csak a teremtményeit fenyegeti a nemlétezés. Létezésüknek tehát minden bizonnyal az Isten 
szuverén  kegyeleme  által  való  létezésnek  kell  lennie.  Isten  létezése  ugyanis  az  Ő 
kegyelmének kijelentése. Így az ember létezésének is az Isten lényében való részvétel általi 
létezésnek kell lennie, aminek nincs szüksége az Isten megerősítésére. Isten szabad, de úgy 
szabad, mint Isten, akinek a természete a közösség keresése az emberekkel.

C. Isten attribútumai

Egy olyan Isten valóságában, aki a szeretetében szabad, azonnal benne foglaltatik az 
az elképzelés is, hogy Isten attribútumait tárgyalva mindig alá kell rendelnünk azokat, melyek 
az embert elítélik azoknak, melyek üdvözítik őt.

Isten  szent.  Mikor  Isten  szentségéről  beszélünk,  az  ember  bűne  feletti  ítéletéről 
beszélünk. Isten azonban kegyelmes még a harag Isteneként is. „Isten az, aki az Ő Fiában, 
Jézus Krisztusban minden gyermekét szereti, az Ő gyermekeiben pedig minden embert, s az 
emberekben  az  Ő  egész  teremtését.  Isten  lénye  az  Ő  szeretete.  Ő  mindaz,  ami  Ő,  Aki 
szeret.”178

Isten igazságos. Az Ő ítélete alatt állnak a bűnös emberek. Ez az ítélet, vagy harag 
önmagában is Isten kegyelmének egy formája. A harag valóságos, de csak mint a kegyelem 
módozata.179

D. Krisztus, mint az ember helyettesítője

Ez nem azt jelenti, hogy az ember bűne büntetlen marad. Ez inkább azt jelenti, hogy 
Isten természetesen Magára fogja venni  a bűn büntetését.  Azaz,  ezzel  a büntetéssel  Jézus 
Krisztust  sújtja,  aki  valóságos  Isten  és  valóságos  ember.  Így  tehát  az  elképzelés  Jézus 
Krisztusról,  mint  az  ember  helyettesítőjéről,  közvetlenül  benne  foglaltatik  a  szabad  és 
egyetemes kegyelem elképzelésében.

3. Jézus Krisztus, a kiválasztott ember

Isten kegyelmének tantételét annak a ténynek a megfontolásával is tanulmányoznunk 
kell, hogy Jézus Krisztus ugyanúgy a kiválasztott ember, mint ahogyan a kiválasztó Isten. Az 
emberek  amiatt  nem  látták  meg  a  kegyelem  szabad  mivoltát  és  egyetemességét,  mert 
elmulasztották  Krisztust,  mint  kiválasztó  Istent  szemlélni.  Azután  belenéztek  annak  az 

176 Ugyanott, 344. oldal. (Az angol változatban a 306. oldal)
177 Ugyanott. Nicht weil er dieser Bestätigung bedürfte, sondern weil er es damit faktisch bestätigt.
178 Ugyanott, 394. oldal. (Az angol változatban a 351. oldal)
179 4:1, 545-546. oldal



Istennek a félelmetes  arcába,  Aki,  Krisztuson túl,  kiválaszthatja,  vagy ki nem választhatja 
őket. Az efféle önkényesség nem valódi szabadság. Az efféle önkényesség azt okozta, hogy 
az  emberek  félelemben  éltek.  S  az  efféle  önkényesség  kizárta  a  kegyelemnek  mind  az 
egyetemességét, mind a szabad mivoltát.

Hasonlóképen, ha elmulasztunk Krisztusról, mint kiválasztott emberről gondolkodni, 
az is a se nem szabad, se nem egyetemes kegyelem elképzeléséhez vezet.

Gondolkodjunk hát Barthtal együtt Krisztusról, mint a kiválasztott emberről.
Ez, mint korábban megjegyeztük, először is azt jelenti, hogy Krisztus, és egyedül csak 

Ő az elvetett ember.
Mint korábban megjegyeztük, Isten haragját le kell csillapítani. A bűn valóságos. A 

bűnt meg kell büntetni. Isten haragja azonban az Ő kegyelmének egyik módja.
Ettől  kezdve az ember bűnének büntetését  Jézus Krisztusra, mint istenemberre  kell 

helyezni. Isten haragja teljes mértékben Rá zúdul. Ezért a többi embert először is úgy kell 
tekinteni, mint akiknek a bűne Krisztusban, mint az ő helyettesítőjükben megbocsáttatott.

Sőt  mi  több,  mivel  Jézus  Krisztus,  a  kiválasztó  Isten  azonos  Jézus  Krisztussal,  a 
kiválasztott emberrel, ebből következik, hogy az Ő munkája, mint az emberek helyettesítőjéé, 
öröklötten benne foglaltatik Krisztusban, mint az örökkévaló Fiúban. A kiválasztás az egyház 
örökkévaló kiválasztása Jézus Krisztus által és Őbenne.180

Jézus  Krisztus  helyettünk  fogadta  el  Isten  kegyelmét.  Istennek  az  ember  iránti 
jóakarata körülveszi az ember Isten iránti jóakaratát Krisztusban.181 „A Szentlélekben, mint az 
Atya és a Fiú Lelkében, Isten magasságában nincs ’ellenünk’, csak ’értünk’, ami kimondatott, 
és egyszer, s mindenkorra igaz. S pontosan azért, mert ez így van, és nem másként ebben a 
magasságban, Isten magasságában, azért nem lehet másként a mi mélységünkben sem. Melyik 
mélység  lehet  annyira  mély,  hogy  ki  lenne  vonva  az  alól,  ami  igaz  és  érvényes  Isten 
magasságában,  hogy  valami  más  lenne  benne  igaz  és  érvényes  úgy,  hogy  minden,  ami 
megpróbál  benne  igaz  lenni  önmagában és  önmagától,  az  ne lenne  azonnal  hazugságként 
leleplezve ebből a magasságból? Így közöttünk és Isten között is, bármi történjék is velünk, s 
bármekkora  is  legyen  ellenségességünk  a  kegyelmemmel  szemben,  nem  lehet  küzdelem. 
Ellenségességünk tehát  felül  van múlva,  és le van győzve.  Ezért  a világ kibékült  Istennel 
(2Kor5:19). S ez ugyanolyan bizonyos, mint az, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek alkotják 
az egy örök és mindenható Istent, s hogy a Fiú és az Atya között a magasságban nincs viszály, 
hanem csak békesség és  egység  a  Szentlélekben az örökkévalóságtól  az  örökkévalóságig. 
Azaz  minden,  ami  elmondható  a  mi  részvételünkről  Jézus  Krisztus  személyében  és 
munkájában itt  lenn, a mélységben, az helyesen csak ekképpen fogalmazható meg: Az ott 
Istenben történő dolog természetében rejlik, az időben befejezett kibékülés és kijelentés örök 
folytatásában,  hogy teljesen  valóságosan  megtörténik  itt  és  bennünk –  azzal  szemben,  és 
annak dacára, hogy mik vagyunk mi magunkhoz viszonyítva és önmagunkban, amennyire az 
’ott’  és  ’itt’  még  mindig  két  külön  dolgot  jelentenek.  Ezt  a  mi  részvételünket  Krisztus 
személyében és munkájában nem második dologként kell hozzátenni. A még elvégzendő egy 
dolog ugyanis már teljesen és véglegesen elvégeztetett Őbenne.”182

Látjuk  tehát,  hogy  a  kegyelem  szabadsága  és  egyetemessége  Krisztusban,  mint  a 
kiválasztott  emberben  foglaltatnak  benne.  Ő  ugyanis  az  örökkévalóságtól  fogva  az,  Aki 
elhordozta  Isten  haragját  minden  ember  számára.  Így  áll  rendelkezésünkre  a  megváltás 
munkájának  objektív  befejezése  minden  ember  számára  egyszer,  s  mindenkorra,  mert 
Krisztusban végeztetett el az örökkévalóságtól fogva.

180 2:2, 215. oldal
181 Ugyanott, 167. oldal
182 Ugyanott, 176. oldal. (Az angol változatban 157. oldal)



A bűn tehát lehetetlen lehetőséggé válik a többi ember számára. Az embert úgy kell 
meghatározni,  mint  Isten  kegyelmének a tárgyát.183 A valódi  ember  az,  aki  a  káosz felett 
győztes Krisztusban osztozik. Az emberek Jézus Krisztussal együtt társ-kiválasztottak.184 Isten 
már előre  (zum vornherein)  megvédi  őket  a káosz (das Nichtige)  hatalmától.185 Az ember 
lénye  a  Jézus  által  megalapozott  Geschichte-ben  van.186 Embernek  lenni  annyi,  mint 
megtapasztalni a megváltást, mint Isten kegyelme által megőriztetni.187 „Az Íge, Isten minden, 
és minden egyes embernek szóló elhívása az ember Jézus létezése.” Isten kegyelme az ember 
Jézus jelentése,  és Isten kegyelme  az,  ami Benne irányul  minden ember  felé.  Az,  ami  az 
emberek létezését alkotja, nem más, mint az a tény, hogy van közöttük egy ember, az ember 
Jézus, Akinek Isten azt mondja: kegyelmes Hozzá.188

Barth a kiválasztással kapcsolatos nézetét megtisztított szupralapszarizmusnak nevezi. 
Azért  nevezi  így,  hogy kiemelje a tényt:  a kegyelem egyszerre  szuverén és egyetemes.  A 
megtisztított  szupralapszarizmus  attól  az  elképzeléstől  függ,  hogy  Krisztus  egyszerre  a 
kiválasztó Isten, és a kiválasztott ember. Helyes nézetet alkotva a kegyelemről nem ismerünk 
olyan embert, vagy az emberek olyan osztályát, akiket Isten véglegesen elvetne. Az elvetettek 
formája mulandó és eltűnő.189 Mikor egy elvetett sorsáról gondolkodunk, minden attól függ, 
hogy nem tulajdoníthatunk  annak  többet,  mint  nem hiteles  és  függő  létezést.190 Úgy kell 
gondolnunk rá, mint árnyékformát öltöttre, ami elhalványul, elmúlik és eltűnik.191

Jézus Krisztus volt egyedüli igaz emberként, akit Isten elvetett.192 Ezért az összes többi 
ember elvettetését Isten eleve elvetette.

„A szupralapszarista  nézet  támogatása Barth által”,  mondja Berkouwer,  „nem más, 
mint a bűn lételméleti lehetetlenségének másik oldala”.193 Igaz az is, hogy a szupralapszarista 
nézet a kegyelem szabad, vagy egyetemes mivoltáról alkotott nézetéből fakad. A kegyelem 
szuverenitása és egyetemessége mindig is egymásban foglaltatnak Barth számára.

183 3:2, 34-35. oldal
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193 The Triumph of Grace, stb. 256. oldal



3. fejezet: Túl a katolicizmuson

Barth  Istennek  a  Krisztusban  adott  kegyelmével  kapcsolatos  nézete  megértésében 
segítségünkre  lesz,  ha  megnézzük,  miképpen  állítja  azt  szembe  a  római  katolicizmussal. 
Abban az időben,  mikor  Barth  elkezdte  publikálni  a  Kirchliche  Dogmatik-ot,  ezt  mondta: 
„Egész  munkám  egy  olyan  evangelikál  teológia  elérésének  kétségbeejtő  kérdésével 
foglalkozik, mely méltó módon megállhat a római katolicizmussal szemben, amit én hatalmas 
eretnekségnek tartok”.194 S ama munka első kötetének a bevezetőjében úgy gondolkodik az 
analogia entis katolikus elképzeléséről, mint az Antikrisztus felfedezéséről.

Hogyan kell hát találkoznunk az Antikrisztus eme lelkületével? Természetesen nem 
úgy, hogy a katolicizmus filozófiájával szembeállítunk egy másik, keresztyénibb filozófiát. A 
filozófia  alulról  felfelé  halad.  Úgy  gondolkodik  az  ember  lelkiismeretéről,  mint  önálló, 
önmagában  megérthető  valamiről.  Mindenféle  filozófiával  szemben  azonban,  beleértve  a 
sajátunkat  is,  nekünk  felülről  lefelé  kell  haladni.  Krisztussal  kell  kezdenünk.  Benne,  és 
egyedül  csak  Benne áll  fenn  a  létezés  és  a  tudás  azonossága.  Egész  megközelítésünknek 
krisztologikusnak kell lennie.

Természetesen  a  római  katolikus  teológia  is  krisztológiai.  Vajon  nem  vallja  a 
kalcedoni  hitvallást?  S  vajon  ezt  a  hitvallást  vallva  nem  tartja  fenn  a  helyes  ortodox 
tantételeket  Krisztus  isteni  és  emberi  természetei  viszonyának  vonatkozásában?  Hiányzik 
tehát bármi a katolikus krisztológiából?

Hát  persze!  Az  igazi  krisztológiának  annak  kell  lennie,  amely  Krisztusról,  mint 
Cselekedetről, mint Geschichte-ről beszél. „Isten az, Aki Ő az Ő cselekedeteiben.”195 Valóban 
elfoglalhatjuk magunkat Isten lényével. De nem szabad úgy gondolkodnunk a lényről, mint 
ami megelőzi a cselekedetet.

Azután, s ez Barth számára alapvetően fontos, aktualizálnunk kell a megtestesülést is. 
A Kalcedoni  hitvallást  Krisztus  két  természete  vonatkozásában  úgy kell  értelmezni,  hogy 
megengedje  Krisztusnak,  mint  a  Geschichte-tel  azonosnak az  elképzelését.  Amint  az  első 
fejezetben  megjegyeztük,  ez  azt  jelenti:  Krisztusban  Isten  szabadon  alávetheti  magát  a 
teremtmény korlátainak, s az ember felemelhető az Isten lényében való osztozásra.

A  megtestesülés  aktualizálása  azt  is  jelenti,  az  Ő  munkája  a  felmagasztaltatás 
lépéseiben nem követi a történelemben az Ő munkáját a megaláztatás lépéseiben. Krisztus, 
mint  Geschichte magában  foglalja  a  velünk  való  kortársiasságát.  Isten  az  Ő  lényének 
teljességében  egyszerre  teljességgel  kijelentett  és  teljességgel  rejtett  az  Ő  döntésének 
cselekedetében  Jézus  Krisztusban.  „Isten  lényében  egyetlen  momentum  sincsen  ezen  a 
cselekedeten és döntésen kívül.”196

Ennek a Krisztusnak, mint Isten cselekedetéből és döntéséből kiindulva száll szembe 
Barth a katolicizmussal. Egyedül ebből a Krisztusból kiindulva mutatkozik meg a kegyelem 
jellege a maga szuverén egyetemességében. Ebből a Krisztusból kiindulva lehet az embert 
felülről értelmezni.

Pontosan  itt  lehet  megtalálni,  mondja  Barth,  a  katolicizmus  alapvető  tévedését.  A 
katolicizmus az embert főként önmagából kiindulva értelmezi. A katolicizmus azt állítja, hogy 
bizonyos fokig tudatában van annak, micsoda az Isten Krisztustól külön. Ez mondhatni azt 
jelenti, hogy természeti teológiája van. Azt is állítja, hogy bizonyos fokig ismeri, micsoda az 
ember Krisztustól külön. Az emberrel kezdi, mint megérthető valamivel. Isten kegyelme tehát 
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nem kapja meg a megfelelő helyét az ember értelmezése sorrendjében. Innen származik az 
állítása,  mely  szerint  az  ember  képes  együttműködni  Isten  kegyelmével.  Röviden,  ebből 
származik a szinergizmusa. S innen származik az az állítása is, hogy az ember már azelőtt 
ismeri a bűn természetét,  hogy ismerné a kegyelmet.  De ebből származik az az állítása is, 
hogy ismeri az Istennel, az emberrel, sőt még a Krisztussal kapcsolatos igazságot is. Röviden, 
ebből fakad a büszkesége. S ebből származik az az állítása is, hogy egyedül az egyház ismeri 
az igazságot.  Így ebből származik az az állítása,  hogy nincs üdvösség az egyházon kívül, 
amiképpen az egyházat értelmezi. Röviden, ez az oka a kizárólagosságának.

Barthnak  a  katolicizmussal  szemben  megfogalmazott  mindezen  ellenvetéseinek  a 
központja,  mondhatni,  az  analogia  entis  elképzelésében vannak.  Erről  úgy beszél,  mint  a 
katolicizmus  „kardinális  tantételéről”.197 Róma  Mária-imádása  nem  más,  mint  ennek 
kifejeződése.  Az  analogia  entis  elképzelésében  találjuk  az  egész  Isten-ember  viszony 
félremagyarázását.

Nem azt  jelenti  ez,  hogy Barth el  akarja  vetni  az  analógia  elképzelésének minden 
formáját.198 S ahogyan Istenről, mint Krisztusban kijelentettről akar nekünk beszélni, úgy akar 
nekünk beszélni az emberről, elsősorban, mint akinek hite van Krisztusban. Ő tehát le akarja 
cserélni a létanalógiát a hit analógiájával. Ezt a hitanalógiát a viszony analógiájának is nevezi. 
Az embert felülről kell értelmezni azon a viszonyon keresztül, amit Krisztussal tart fenn. Az 
ember csak úgy juthat helyes istenismeretre, ha rendelkezik ezzel az ismerettel Krisztusban.199 

Az ember „felvétetik Isten kegyelme által,  és az Isten kijelentése szavahihetőségében való 
osztozásra rendeltetik”.200 Az ember csakis akkor ismeri igazán Istent, miután Isten kegyelme 
legyőzte őt. S csak Krisztusban, mint az ő helyettesítőjében ismerheti meg az ember igazán 
Istent. Krisztusban azonban teljességgel biztos, hogy minden ember ismeri Istent.

Így tehát Krisztusnak, mint  Geschichte-nek a szempontjából  elemzi Barth az egész 
katolikus teológiát, s konkrétan a létanalógia elképzelését.

1. A hit analógiája

A létanalógia elképzelése elsődlegesen azt jelenti, hogy az ember kezdheti a dolgok 
objektív állapotával.201 Ezzel szemben Barth azonban azt hangoztatja, hogy még a hit, mint az 
ember megtapasztalása sem nevezhető valódi tapasztalatnak. „Tartsuk magunkat a tényhez, 
hogy a hit megtapasztalás, ennek, vagy amannak az embernek a konkrétan rögzíthető időbeli 
cselekedete,  röviden,  az  elfogadás  cselekedete.  Az  azonban  magától  értetődő,  hogy  a 
megtapasztalás  valódi  tapasztalat,  az  Isten  Ígéjének  megtapasztalása.  De  egyetlen 
megtapasztalásról sem lehet ezt elmondani, legyen bármennyire tökéletes is annak a formája. 
Ezért nem tapasztalatként hit a hit,  mármint valóságos tapasztalatként,  noha természetesen 
tapasztalat.”202 Meg  kell  jegyezni,  hogy  Barth  belefoglalja  az  igazság  elfogadásának 
elképzelését a megtapasztalás általa adott leírásába. „Vagy, az elfogadás cselekedete nem az 
Isten Ígéjének elfogadása.  S nem is az a tökéletesség bármekkora fokánál fogva, amellyel 
elérhető. Az Íge, Krisztus az, Akihez a hit viszonyul, mivel Ő adja Magát annak tárgyaként, s 
Ő az, Aki a hitet hitté, valódi megtapasztalássá teszi.”203
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A hit tehát nem az emberben öröklötten benne rejlő lehetőség. „A hit abszolút, vagy 
feltételen  kezdete  Isten  Ígéjében  rejlik,  függetlenül  az  ember  veleszületett,  vagy  öröklött 
jellemzőitől és lehetőségeitől…”204

Látszólagos  utalással  Emil  Brunnerre,  Barth  ezt  mondja  a  hitről:  „Nem  tudjuk 
rögzíteni, úgymond, avégett hátat fordítva Isten Ígéjének, hogy megvizsgáljuk önmagukat, és 
felfedezzünk  önmagunkban  egyfajta  nyitottságot,  egy  pozitív,  vagy  legalább  negatív 
kapcsolódási pontot Isten Ígéje számára”.205

Csak  mikor  Krisztusban  ténylegesen  halljuk  az  Ígét,  akkor  rögzül  a  meghallás 
lehetősége. Krisztusba vetett hitünk „pusztán a valódi tudás tárgyában keletkezik, és abban 
foglaltatik”.206 Hitünk, mint megtapasztalás, legfeljebb ha sejtés arról az objektumról, amihez 
kötődik.  Ahol  Isten  jelen  van  az  Ő  kijelentésében,  ott  mindig  el  van  rejtve.  Abban  a 
pillanatban, mikor úgy kell tekintenünk a hitet, mint bármi módon hozzánk tartozót, el kell azt 
veszítenünk.207

Ezen a ponton közel kerülünk ahhoz a precíz megkülönböztetéshez, amit Barth a lét 
analógiája és a hit analógiája között tesz.

Minden  arra  a  tényre  helyezett  hangsúlyunknak,  hogy  Krisztusba  vetett  hitünk 
lehetségességének  a  tárgya,  nevezetesen  Krisztus  valódiságán  kell  alapulnia,  nem szabad 
minket  annak  a  ténynek  a  tagadására  késztetni,  hogy  a  hitben  válunk  Isten  számára 
megfelelőkké. Barth mondja: „Valóban megértve Isten Ígéjét hitben, Ő tette azt ténylegesen 
alkalmassá a felfogásra. Ha ezt tagadnánk, többé nem jellemezhetnénk és tekinthetnénk a hitet 
az ember cselekedetének és megtapasztalásának, vagy az embert a hit alanyának. Ha azonban 
az Isten Ígéje felfogásának képességét tulajdonítjuk az embernek – ami nem saját, hanem a 
hitben neki kölcsönzött, nem kigondolt, csak használandó a hitben, mindazonáltal képesség – 
akkor nem tehetjük meg, hogy nem beszélünk a hozzá kötődő hasonlóságról Istennel a hitben. 
Isten  Ígéjének  felfogása  nem  lehetséges  ott,  ahol  ebben  az  eseményben,  és  azzal 
párhuzamosan  nincsen  valami  közös  a  beszélő  Isten  és  a  hallgató  ember  között,  egy 
hasonlóság,  vagy  hasonlatosság,  mert  minden  különbözőség  az  Isten  és  ember  közötti 
különbségben egy ’kapcsolódási pont’ – most már ezt a fogalmat is használhatjuk – Isten és 
ember között.”208

Akkor,  kérdezi  Barth,  miképpen  különböztethetjük  meg  a  mi  „hasonlóságunkat 
Istennel”  a létanalógia  katolikus  elképzelésétől?  „A ’hasonlóság Istennel’  volt  a név, amit 
Isten  Ígéje  megértése  lehetségességének  adtunk.  Ezt  fejezi  ki  az  imago  Dei  fogalma  is. 
Nekünk nagyon világosan meg kell értenünk, hogy ez az analogia entis katolikus tanításának 
csak hajszálnyira levő közelségébe vezet el minket. De még ebben a közelségben is, illetve 
miatta, a mi tantételünknek teljesen különböznie kell attól.”209

A hit  analógiájában  tehát  azt  az  elképzelést  hangsúlyozzuk  ki,  hogy ez  az  ember 
döntése,  ami  hasonló  Isten  döntéséhez.  Csak  így  lehet  elkerülni  az  ember  istenítését.  Az 
ember  döntése  mindig  is  Isten  előzetes  döntésén  alapszik.  „A  hitben  az  ember  hasonlít 
Istenhez,  azaz  képes  felfogni  Isten  Ígéjét,  a  saját  döntésében  képes  erre,  ami  úgy  áll 
összhangban az Istennek az Ígében róla hozott döntésével, hogy Isten Ígéje most az általa 
meghallott Íge, s ő maga most ezáltal az Íge által megszólított ember. Ezt a képességet nem 
szabad a hozzá tartozó maradék lehetőségek között keresni: a hitben levő, a Krisztus lélekben 
lakozásával kapcsolatos kijelentést nem szabad antropológiai kijelentéssé átalakítani”.210
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Itt  van  a  dolgok  szíve.  Az  ember  hite  valóságos.  Ez  az  ő  saját,  tényleges 
megtapasztalása. De nem csak úgy valós és tényleges megtapasztalás, hanem mint Krisztus 
kijelentésének  hordozója.  S  Krisztusnak  ez  a  kijelentése,  vagy  jelenléte  az  emberben 
teljességgel el van rejtve az ember hitében. „Újra, majd újra és újra: amit itt el kell mondani, 
az  nem  tekinthető  a  jelen  valóság  elemzéseként,  mert  ebbéli  minőségében  meghaladja  a 
felfogásunkat  és  a  tudásunkat,  hanem  szigorúan  csak  az  ígéret  emlékeztetőjeként,  és  a 
jövőbeni  beteljesülés  reményeként.  Ebben az  esetben  és  ezen  a  módon  azonban  az  isteni 
Logosz és az ember  összekeveredése,  sőt  egysége a hitben se nem hallgatható el,  se nem 
tagadható. Ez az összekeveredés, vagy egység az Isten Ígéjének megismerhetősége, az egyház 
igehirdetésének  lehetségessége,  mind  az  igehirdető,  mind  a  hallgató  szempontjából,  ezzel 
tehát  a  dogmatikai  lehetségessége is.  Azzal,  hogy az egyház  biztosítja  az  igehirdetést,  mi 
pedig  tanulmányozzuk  a  dogmatikát,  megvalljuk  az  ebbe  a  lehetőségbe  vetett  hitünket. 
Minden okunk megvan arra, hogy kellően világosak legyünk ebben a dologban az analogia 
entis,  a  miszticizmus,  az  azonosság-filozófia  és  minden  más  ’úgynevezett’  létező  veszély 
fenyegető közelsége ellenére.”211

Azaz, „az emberről a valódi hit eseményében kell gondolkodnunk, felülről megnyitva, 
úgymond.  Felülről,  és  nem  alulról!”212 „A  felülről  történő  megnyitás,  ami  a  valódi  hit 
eseményében következett be, ugyanúgy rejtve marad előttünk, mint maga ez az esemény, és 
Maga Isten.”213

A hit  rejtettségének ebben az elképzelésében felismerjük  az Isten teljes  másságára 
helyezett hatalmas hangsúlyt Barthnak a Róma levélhez írott magyarázatából. Barth azért veti 
el  az  analogia entis  elképzelését,  mert  annak nincs meg a megfelelő helye  Isten elsősége 
számára  az  emberrel  való  viszonyában.  S nincs  meg  a  megfelelő  helye  Isten  szabadsága 
számára sem az ember iránti kegyelmében.

Berkouwer  fogalmazza  meg  ezt  a  dolgot  nagyon  látványosan  Karl  Barth  című 
könyvében.214 Ebben a könyvben az egyik fejezet Barth alapmotívumával foglalkozik. Vajon 
nem áll  fenn annak veszélye,  kérdezi  Berkouwer,  hogy a  saját  sémánkat  húzzuk rá Barth 
munkájára? Nem áll fenn a veszélye annak, hogy túlságosan leegyszerűsítjük Barth átfogó és 
összetett nézeteit?

Berkouwer  azt  válaszolja,  hogy  nincs  itt  valódi  veszély.  Barth  egyetlen  témán 
munkálkodik szünet nélkül. „Ez a téma, melyben Barth teológiájának minden vonala fókuszba 
kerül,  az Isten szabadsága,  szuverenitása és valódisága az Ő kijelentésében.”215 Ez a  pont 
mutatkozik  majd  alapvető  fontosságúnak,  mikor  a  következő  fejezetben  választ  keresünk 
Barth és a reformátorok viszonyának kérdésére. Most azonban azt kell jeleznünk, hogy Barth 
ugyanúgy  igyekszik  kihangsúlyozni  Isten  az  embernek  adott  kijelentésének  valódi  és 
egyetemes jelenlétét, mint ahogyan a szuverenitását kimutatni.

Ez igaz még a Róma levél magyarázatánál is. Mikor minden erőnkkel kihangsúlyoztuk 
a történelem értelmetlenségét, akkor kezdjük megérteni, hogy „az Isten és az ember közötti 
pozitív kapcsolat, ami egy abszolút paradoxon, csakugyan létezik”, és számunkra ez válik „az 
evangélium  témájává…  amit  félelemmel  és  reszketéssel  hirdetnek,  de  a  szükség  olyan 
nyomása alatt, amely elől nincs menekvés. Ez eseményként hirdeti az örökkévalóságot.”216

Isten kegyelmének ez az ellenállhatatlan, univerzalista összetevőjét hangsúlyozza ki 
Barth a  Kirchliche Dogmatik-ban.  Barth azonban maga mondja, hogy ez pusztán hangsúly 
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kérdése,  és  nem  az  alapmotívum  megváltozása.  Azt  mondja:  kezdettől  fogva  azt  akarta 
kimutatni, hogy a kegyelem nemcsak öröklötten szabad, de öröklötten egyetemes is.

Az  egyetemesség  elképzelése  benne  rejlik  a  szuverenitás  elképzelésében.  A 
szuverenitás elképzelése főleg a közvetlen kijelentés tagadásában fejeződik ki. Ha Istennek a 
történelemben adott  kijelentését  a  történelem bármely tényével  azonosítanánk,  akkor  ez  a 
kijelentés ipso facto néhány ember tulajdonává válna, de nem mindenkié. Mivel azonban Isten 
kijelentése  teljességgel  el  van  rejtve  a  történelemben,  így  Isten  nincs  korlátozva  a 
kegyelmének  kijelentésében.  Isten  kegyelme  közlésének  közvetettsége  Barth  számára 
magában  foglalja  az  egyetemességet  Isten  Igenjének  az  eredetisége  miatt  minden  ember 
számára.

A  kegyelem  igazi  krisztológiai  magyarázatát,  amit,  ahogyan  Barth  mondja, 
világosabban látott 1932 után, mint előtte, megköveteli mind az abszolút szuverenitást, vagy 
szabadságot, mind az abszolút egyetemességet.  De mindkét ellem benne volt  már a Róma 
levél magyarázatában is, ahogyan ő maga mondja. Berkouwer elismeri ezt a tényt, de második 
könyvében nagyon kihangsúlyozza Barth teológiájának univerzalista, vagy „győztes” jellegét. 
Most úgy gondolkodik erről a győztes jellegről önmagában, mint Barthnak az evangéliumról 
alkotott  nézete  fő témájáról.  Azonban Isten egyetemes Igenjének elképzelése előfeltételezi 
szuverenitásának  és  szabadságának,  vagy  rejtettségének  az  elképzelését.  Ha  Isten  a 
történelemben adott közvetlen kijelentéshez kötődött volna, amit csak néhány embernek adott, 
akkor nem mondhatná az Igen szót minden embernek mindenfelé.

A kegyelem szuverenitása, vagy szabadsága és egyetemessége viszonyának kérdése 
most  csak  annyiban  érdekel  minket,  amekkora  hatást  gyakorol  Barthra,  mikor  a 
katolicizmussal foglalkozik.  Teljesen lehetetlen megérteni,  miért  veti  el  Barth az  analogia 
entis elképzelését, ha úgy gondolkodunk Barth saját nézetéről, mint akár a szuverén, akár az 
egyetemes kegyelem nézetéről. A hittel kapcsolatos értekezésében Barth mindkét összetevőt 
kihangsúlyozza. A szuverén kegyelem mindaddig nem szuverén, amíg egyben nem egyetemes 
is.  Az egyetemes  kegyelem nem egyetemes,  amíg  egyben  nem szuverén  is.  S  azért  ez  a 
helyzet, mert Krisztussal, mint Geschichte-tel foglalkozunk. Az ember azért ismer, mert Isten 
ismeri. „Az ember hit által cselekszik, de a tény, hogy cselekedet által hisz, Isten cselekedete. 
Az ember a hit alanya. Nem az Isten az, Aki hisz, hanem az ember. De maga a tény, hogy az 
ember így alkotja a hit alanyát, úgy helyezi mellé Istent, mint alanyt és állítmányt. Pontosan 
úgy, ahogyan a Teremtő felöleli a teremtményét, a könyörületes Isten a bűnös embert. Azaz, 
nincs módosulás az ember  alanyi  mivoltában,  s maga ez a dolog,  az ember  „Én”-je, még 
mindig csak az Alany, Isten „Te”-jéből származtatható.”217 Itt a hit analógiája.218

Barth nézetei az ember tudásáról és az ember akaratáról természetesen hasonlóak az 
ember hitéről alkotott nézetéhez. Mindhármat szembeállítja az analogia entis elképzelésével.

A római katolikus egyházban a molinisták, például G. Pohle, voltak a scientia media 
bajnokai. A tomisták, például F. Diekamp, voltak a heves ellenzőik. Kettőjük között álltak a 
B. Bartmannhoz hasonló emberek.219 De mindhárom nézőpont közös tévedése az  analogia 
entis-ről  alkotott  elképzelés  volt.  Ennek  megfelelően,  Isten  és  ember  viszonyának  helyes 
fogalma  soha  nem  jutott  kifejeződésre  a  katolikus  egyházban.  Viszonylagosan  szólva,  a 
tomisták álláspontja jobb, mint a molinizmusé. De az analogia entis-hez való ragaszkodásával 
még a tomizmus is a gondolkodás olyan Isten-ember sémájával rendelkezik, mely jellegében 
öröklötten  spekulatív.  „Tamás  iskolája ugyanis  sokkal  többet  tett  ellenfeleinél  azért,  hogy 
megszilárdítsa a jezsuitákkal közös bázisát, az analogia entis nagy tévedését, mint a katolikus 
gondolkodás és tanítás alapmintáját. A legbiztosabb alap ennek a mintának a számára Maga 
Aquinói Tamás, így minden lépés, amit egy tomista tesz, még ha elvinni is látszik őt a jezsuita 
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ellen-tézistől,  valójában implicit  módon  arra  szolgál,  hogy előre  igazolja  ezt  az  ellentétes 
elméletet.”220

Ha  tehát  a  tomisták  hatékonyak  lennének  a  scientia  media  általuk  történő 
elutasításában, protestánsokká kellene válniuk. Mert bár sok protestáns teológus alacsonyabb 
szintű nézeteket vallott, mint a tomisták, a protestantizmus géniuszának kell kijavítania a saját 
hibáit. A molinizmussal szembeni tényleges protestáns szembenállás csak akkor lehetséges, 
ha „a teológia merészel teológia, és nem lételmélet lenni, s a teremtmény szabadságának ama 
kérdése,  mely feltételeket  teremt Istennek,  többé nem merül  fel.  Ez azonban csakis akkor 
történhet meg, mikor a teológia Isten kijelentéséhez, azaz a krisztológiához igazodik.”221 A 
tomizmus  teológiája  azonban  mégis  mindössze  lételmélet.  Csak  a  protestáns  nézettel 
rendelkezünk olyan teológiával, ami nem lételmélet.

Így tehát az ember hitének, szabadságának, akaratának és tudásának jelentését mind-
mind felülről kell meghatározni. Az ember hite, akarata és tudása azért azok, amik, mert a 
tárgyuk Krisztus.

Csak így tartható fenn a kegyelem szuverenitása az emberrel való viszonyában. „Csak 
akkor képes a teológia úgy gondolkodni és beszélni az isteni és a teremtményi  szférákról, 
mint automatikusan megkülönböztetettekről, és oly módon kapcsolódókról, ami teljességgel 
lehetetlenné  teszi  az  A-B  sorrend  felcserélését  a  B-A  sorrenddel,  ha  Jézus  Krisztus 
ismeretével  kezdődik.  Teljességgel  és  a  legelső  kezdetektől  fogva  kell  a  kijelentés  és  a 
kegyelem teológiájának, krisztológiai teológiának lennie, nemcsak pusztán véletlenül, vagy 
utólag,  ha  erről  a  dologról  döntően  és  hatékonyan  kíván  szólni.  Ha  nem  ez,  vagy  nem 
abszolúte ez, akkor a szembeszállás a megfordítással túl későn kezdődik, és soha nem lehet 
hatékony.”222 „A  scientia  media  tanításával  való saját  szembeszállásunk kiindulópontjának 
tehát annak egyszerű elismerése kell legyen, hogy a viszony Isten és a teremtmény között a 
kegyelem, az isteni könyörület szabad cselekedete. Ez igaz egyetemesen, így tehát igaz az Ő 
mindentudó tudása és a szabad teremtményi cselekedetek közötti viszonyban is.”223

2. A kegyelem egysége

Az analogia entis kérdését tárgyalva Barth hatalmas hangsúlyt fektet Isten elsőségére 
az  emberrel  szemben  Krisztusban.  Az  ember  nem  rendelkezik  semmiféle  tudással,  vagy 
akarattal,  melyből  kiindulva  képes  lenne  bármilyen  formában  együttműködni  Istennel.  Az 
együttműködés,  a  sákramentumok,  és a Mária-imádat  katolikus  nézeteit  mind elítéli,  mert 
ezek  mindegyike  jelzi  az  ember  abbéli  képességét,  hogy tud választani  Isten  kegyelmétől 
függetlenül is.

A  kép  másik  oldalát  sem  szabad  azonban  elfelejteni.  Ha  az  ember  nem  hozhat 
döntéseket  Krisztustól  függetlenül,  az  nem  azt  jelenti,  hogy  nem  hozza  meg  ezeket  a 
döntéseket Krisztusban. Valójában az ember azért tud és azért hisz, mert Krisztusban teszi 
mindezeket. Az embernek megvan a valós választási lehetősége, de ez a választási lehetőség 
Krisztusban van.

Amint az előző fejezetben megjegyeztük, a bűn egy lehetetlen lehetségesség az ember 
számára, mert az ember, mint ember Krisztusban ki van választva az Isten aszeitásában való 
részvételre.224

Ez a „biblikus egyetemesség” szintén fenntartandó a katolicizmussal szemben. Csak 
így tudjuk elvetni a hamis katolikus megkülönböztetéseket a kegyelem területén. Sok ilyen 
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létezik. Például, a katolicizmus beszél a gratia praeveniens-ről, és a gratia concomitans-ról. 
De miképpen lehetne más a kegyelem,  mint  megelőző kegyelem?225 Aztán a katolicizmus 
különbséget tesz a gratia sufficiens  és a gratia efficax  között. Utóbbi az előbbihez adatik és 
„kölcsönzi  neki  a  szükséges  erőt”.  „Megkérdezzük:  vajon  a  kegyelem,  mint  olyan,  lehet 
valaha  is  sufficiens  (elégséges)  anélkül,  hogy  efficax  (hatékony)  lenne?  Vajon  mindig 
hatékony objektíven anélkül, hogy szubjektíven hatékony lenne?”226 Hogy ne is említsük a 
többi  megkülönböztetést,  amit  a  katolicizmus  a  kegyelem  elképzelésében  tesz.  A 
legfigyelemreméltóbb  ezek  között  a  gratia  Christi  és  a  gratia  Dei,  vagy  a  gratia  
supernaturalis, és a  gratia naturalis. A katolicizmus azt állítja, hogy a  gratia Dei  a  gratia  
sanitatis,  „ami  az  embernek  a  Paradicsomban  adatott  meg,  még  mikor  semmilyen 
vonatkozásban sem volt arra pozitívan méltatlan”. S még a bukás után is marad valamennyi 
ebből a gratia sanitatis-ból a gratia naturalis formájában.

Akkor hát,  kiált  fel Barth, vajon a Krisztus kegyelme „csak az összes többi fajtájú 
kegyelem valamiféle általános neve, vagy valóban az Ő egyetlen kegyelme? S ha azokat azért 
nevezik  úgy,  mert  ténylegesen  azok,  akkor  elegendő-e  azt  mondani,  hogy  azok  Krisztus 
érdemeiből léteznek és alkotják a szétosztásuk lehetségességét és előfeltételét”?227

El az efféle elvonatkoztatásokkal! A kegyelem Krisztusban helyesen nem nevezhető 
még megelőző kegyelemnek sem, mert „önmagában csak ez az igazi kegyelem, és minden, 
ami kegyelem”.228

A  kegyelem  római  katolikus  tantételének  alapvető  hibája  tehát  az,  hogy  nem 
krisztologikusan fogják fel a kegyelmet. Emiatt a katolicizmus nem képes érvényre juttatni a 
kegyelmet,  mint  öröklötten  felülről  adottat,  és  mint  öröklötten  egyetemeset.  „A kegyelem 
katolikus tantételének szíve és vezérelve a kegyelem egységének tagadása, mint mindig az 
Isten által az embernek adott kegyelemé, mint az Ő szuverén cselekedetéé, ami mindenhol új, 
és ismeretlen, és szabad”.229

A katolicizmus barthi kritikája tehát minden ponton összhangban van az ő alapelvével, 
mely szerint Isten Krisztusban nem kötődik a történelemben adott kijelentéséhez. Krisztus a 
kiválasztó Isten. Nincs Isten, és nincs isteni dekrétum Krisztuson túl. Krisztus a kiválasztott 
ember  is.  Nincs ember,  ha nem Krisztusban levő ember.  S az ember  nem választhat Vele 
ellentétesen semmiféle  végleges módon. Az ember  létezése felvétetik  „egységbe” Krisztus 
„Isten-létezésével”.230 „Jézus Krisztus a hajtóerő, mely minden embernek megadatott az örök 
életre.”231 Isten minden cselekedetének abban a kegyelemben van az eredete, ami Krisztusban 
van.232 Mivel Krisztus a kiválasztó Isten, és a kiválasztott  ember,  a kegyelem áramlása az 
ember  felé  „örök  áradás,  ezért  olyan,  amely  körülveszi  az  embert  az  ő  végességében  és 
mulandóságában”.233

Minden ember kiválasztatott Krisztusban. S mivel a teremtés a szövetség külső alapja, 
így minden ember  Krisztusban teremtetett  és  Krisztusban üdvözül.  Barth szerint  csak így 
tudjuk érvényre juttatni az Ef1:4-et.
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4. fejezet: Túl a reformátorokon

Kétségtelen,  hogy  Barth  református  teológiát  próbál  megalkotni.  A  reformáció 
alapelve  szempontjából  veti  el  a  katolicizmust,  mondja.  Megpróbál  Luther  és  Kálvin 
teológiájára  építeni.  Ezt  általánosan  elismerik.  „Mindenki  elismeri,  hogy  Barth  volt 
napjainkban a vezetője a reformáció teológiája lelkületének úgynevezett megelevenítésében, s 
hogy ez a számára elsődlegesen református teológiát jelent.”234

A második pont ugyanolyan fontos. Tény, hogy Barth nemcsak összhangban próbál 
meg munkálkodni a reformátusok teológiájával, de megpróbál azon túl is lépni. Vahanian így 
fejezi ki ezt a dolgot: „Ami talán meglepő, hogy maga Kálvin soha úgy nem kényszerített 
minket arra, hogy az övétől eltérő utakat járjuk, mint mikor Barth magyarázatán keresztül 
hallgatjuk őt. Meg fogjuk látni, hogy Isten élő valóságának egyenlő és közös hűsége kedvéért 
Barth  képes  csodálatosan  mentes  lenni  Kálvintól.  El  tudja  őt  vetni  az  engedetlenség 
mindennemű érzése nélkül.”235

Most  annak  feltárásával  kell  foglalkoznunk,  hogy  miért  és  miképpen  akar  Barth 
túllépni a reformátorokon. Vajon azért, mert nem ért egyet egyik, vagy másik tanításukkal? 
Úgy tűnik,  igen.  Mikor Kálvinnak az Apostoli  Hitvallással  kapcsolatos  katekizmusáról  ír, 
vajon nem ért egyet nagy fokban Kálvinnal? Vajon Lutherral és Kálvinnal egyetemben nem 
beszél  Isten  Krisztusban  adott  kijelentéséről,  mint  az  egyetlen  mércéről  a  teológiában?236 

Barth azt  mondja,  hogy Kálvin számára  „Jézus Krisztus van a középpontban.  Nincs Isten 
szeretetének  valami  ’lényege’,  amit  valaki  megismerhet,  majd  ennek  a  szeretetnek  a 
’megnyilvánulása’,  melynek  kiváló  képviselője  Jézus  Krisztus.  Nincs  különbségtétel  az 
alapelv és a személy között, az üzenet és az üzenet hordozója között. Jézus Krisztus az, amit 
előad. Ő az Isten kegyelme, Ő az Isten szeretete, Ő az Isten nyitott szíve.”237

Ekképpen kezdvén Istennek a Krisztusban adott kijelentésével, Kálvin megadja a hit 
megfelelő  helyét,  ami  azért  az,  ami,  mert  a  tárgya  Jézus  Krisztus.  „Kálvin  nem  annak 
kimondásával kezdi, hogy: Ilyennek kell lennetek! Először azt mondja: Lehetőségünk van rá, 
hogy egész életünket Isten kezébe tegyük Jézus Krisztuson keresztül.”238

Kálvin krisztologikusan gondolkodik ezért a kegyelmet szuverénnek, vagy szabadnak 
tartja.  Krisztologikusan  gondolkodva Kálvin  még  azt  is  gondolja  a  kegyelemről,  hogy az 
objektív módon vált valóra Krisztusban, tehát egyetemes. Az Apostoli Hitvallás nem említi a 
poklot, csak az örök életet.239 Ez a helyzet azért, mondja Kálvin, „mert a hit semmihez sem 
ragaszkodik, csak ami kegyesek lelkének vigasztalását segíti elő.”240

A  Keresztény dogmatikában  szintén kijelenti,  hogy a katolicizmus hamis nézeteivel 
szemben a reformátorok kidolgozták a kegyelem helyes nézetét.241

A közvetlen  fontosságú kérdés az,  hogy vajon a  reformátorok értették-e teljesen a 
kijelentés kettősen közvetett természetét?242 Megértették-e, hogy az Isten és az ember között 
végbemenő teljes tranzakció Jézus Krisztus, mint az Isten közvetett azonosulása az emberrel 
egyetlen cselekedetében fejeződik ki?
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Kálvin követői  biztosan  nem.  Ők a Szentírás  lezárt  kánonjában hittek.  Így tehát  a 
közvetlen  kijelentésben  hittek.  Röviden,  az  Offenbartheit-ben,  azaz  az  Inspiriertheit-ben 
hittek. Ezzel pedig a katolikusokénál nem jobb álláspont mellett kötelezték el magukat.

A kérdés Barth szerint az, hogy vajon Kálvin eme követői találtak-e valamilyen alapot 
a  Kálvinnal  kapcsolatos  hamis  gondolkodásukhoz.  A  tizenhetedik  század  szélsőséges 
ortodoxiája nem látta, hogy a Biblia „nem ’az’, még csak nem a legmagasabb ’Igazság’.”243 

Nem fogták fel, hogy a Biblia „nem a közvetlen közlés eszköze”.244 Tanításuk a Szentírás 
megérthetőségéről  messze  esik  a  Szentírás  igazi  elképzelésétől.  „Akkor  tudjuk,  mint 
mondunk,  mikor  a  Bibliát  csak  akkor  nevezzük  Isten  Ígéjének,  mikor  az  isteni 
tökéletességével szemben felfogjuk emberi tökéletlenségét, s emberi tökéletlensége ellenére 
az isteni tökéletességét.”245

Mi a helyzet Kálvinnal ebben a dologban? Vajon ő felfogta, hogy a Biblia nem az 
isteni  Offenbartheit könyve?  Felfogta,  hogy  „a  Biblia  sebezhetősége,  azaz  képessége  a 
tévedésre kiterjed a vallásos, vagy teológiai tartalmára is?” Vajon Kálvin ténylegesen vallotta, 
hogy Isten egyszerre teljességgel ki van jelentve, és teljességgel el van rejtve Krisztusban és a 
Szentírásban?246

Barth  válasza  az,  hogy  Luther  és  Kálvin  helyreállították  a  misztérium  igazi 
elképzelését a kijelentés valódi elképzeléséhez. Ez az elképzelés a reformációt megelőzően 
nagymértékben veszendőbe ment. „Ami a tizenhatodik században végbement, az magának az 
egyház megreformálásának bizonyult azáltal a tény által, hogy a Biblia tekintélyének és úri 
mivoltának  a  helyreállításával  az  egyházban  egyben  kialakult  a  Szentírás  olvasásának, 
megértésének  és  magyarázásának  új  módja,  összhangban  ezzel  a  tekintéllyel  és  úri 
mivolttal.”247

A reformátorok átvették a Szentírás verbális ihletettségének elképzelését. Számukra a 
Biblia  Szerzője  Isten.  Esetenként  felhasználták  a  bibliai  szerzőkön  keresztüli  diktálás 
elképzelését.  De  felfogták,  hogy  a  Szentírásnak  a  Szentlélek  általi  ihletettsége  „nem 
valamiféle csoda”.248 „Ez a bibliai tanúk és a bizonyságtételük nagyon konkrét tartalmának a 
viszonyára támaszkodik.”249 A Szentírás tartalma Krisztus. És Krisztus nem fogható fel, mert 
Ő  Isten,  mondja  Luther.  Megértvén  Isten  felfoghatatlanságát,  „a  Biblia  ihletettségének 
tanítása helyreáll az isteni misztérium tanításaként, amit nem vagyunk képesek megragadni, s 
ami ezért igaz, és megváltó.”250 Ennek megfelelően, „számukra [a reformátorok számára] a 
szó  szerint  ihletett  Biblia  egyáltalán  nem  a  jóslatok  kijelentett  könyve  volt,  hanem 
bizonyságtétel  a  kijelentéshez,  amit  a  témájából  kiindulva  és  annak  figyelembe  vételével 
kellett magyarázni, összhangban azzal a témával.”251

Kálvin252 olyan  fogalmakat  használ  az  ihletettséggel  kapcsolatosan,  ami  kételyeket 
ébreszt  bennünk,  hogy  valóban  megőrizte-e  a  kijelentés  misztériumát?  Olyan  fogalmakat 
használ, melyek látszólag a közvetlen kijelentés irányába mutatnak.  De „dacára ezeknek a 
fogalmaknak,  a  bibliai  ihletettség  sem  jóslati-mechanikus,  sem  doketikus  felfogása  nem 
található meg Kálvin gondolkodásának aktuális szférájában.”253

Így  tehát  az  új  tartalom,  és  az  új  szövegösszefüggés  a  legfontosabb,  amiben  a 
reformátorok  a  Szentírás  tanítását  helyezik.  Ez  a  tartalom és  szövegkörnyezet  a  Krisztus-
243 1:1, 141. oldal
244 1:2, 562. oldal
245 Ugyanott, 564. oldal. (Az angol változatban az 508. oldal)
246 Ugyanott, 565. oldal. (Az angol változatban az 509. oldal)
247 Ugyanott, 577. oldal. (Az angol változatban az 519. oldal)
248 Ugyanott, 577. oldal. (Az angol változatban az 520. oldal)
249 Ugyanott, 578. oldal. (Az angol változatban az 520. oldal)
250 Ugyanott
251 Ugyanott
252 Institúció 1.7.1
253 Ugyanott, 578. oldal. (Az angol változatban az 520. oldal)



esemény.  „Ha  összevonjuk  Luthert  és  Kálvint,  mondhatjuk,  hogy  az  Isten  fenségének 
megfelelő utat az ihletettség egyetemes és mozgó nézetéhez, ahogyan magában a Szentírásban 
találjuk,  a  reformáció  nyitotta  meg  ismét.  Az  ihletettség  református  tanítása  tiszteletadás 
Istennek, és Isten szabad kegyelmének. A kijelentés, miszerint  a Biblia Isten Ígéje ezzel a 
nézettel nem korlátozás, hanem ama szuverenitás észlelésének feltárása, amelyben Isten Ígéje 
leereszkedett, hogy testté legyen a számunkra Jézus Krisztusban, s az emberi szó a próféták és 
apostolok  bizonyságtételében  az  Ő  megtestesülésének  bizonyságai.  Az  ő  ajkukon  és 
értelmükben ez a valódi kijelentés a Bibliával kapcsolatosan, ami mindig nélkülözhetetlen az 
egyház számára.”254

A  reformátorok  tudták,  miképpen  kell  helyesen  beszélni  azokról  a  hátra-,  és 
előremutató  kapcsolatokról,  melyekbe a Szentírást  bele  kell  helyezni.255 Nem úgy hittek a 
Szentírásban, mint „papírpápában”, amint azt a későbbi ortodoxia tette. S mivel látták, hogy a 
Szentírás  a  Krisztus-esemény  mellett  tesz  bizonyságot,  képesek  voltak  tényleg  vitatni  a 
katolicizmust.  Mert  csak  akkor  lehet  vitatni  a  katolikus  teológia  közvetlen  kijelentésének 
elképzelését,  ha  fenntartjuk  az  Isten  kijelentésének  igazi  misztériumát  Krisztusban  és  a 
Bibliában. Ha a Bibliának ténylegesen az egyház felett álló mércének kell lennie, akkor úgy 
kell felfognunk, mint Isten kijelentésének cselekedetét Krisztusban.

Ideje  rátérni  Barthnak  a  Szentírás  tartalmával  kapcsolatos  elemzésére  a 
reformátorokkal összefüggésben. Mint megjegyeztük, Barth azt mondja, hogy a reformátorok 
fenntartották  a  Szentírás  misztériumának  helyes  nézetét.  Ezt  azért  tették,  mert  a  helyes 
dolgokat mondták a tartalmáról, azaz Krisztusról. S tették ezt visszafelé és előre is.

Ugyanakkor,  ha  megnézzük  Barth  elemzését  arról,  hogy  mit  mondott  Kálvin 
Krisztusról,  valami  egészen  más  tűnik  fel.  Helyesen  beszélni  a  Szentírásról  annyi,  mint 
helyesen  beszélni  Krisztusról,  mint  kiválasztó  Istenről  és  kiválasztott  emberről.  Kálvin 
egyiket sem tette meg. Hitt a kiválasztó Krisztus mögötti kiválasztó Istenben. Abszolút Istene 
volt,  abszolút  rendeletekkel.  Ennek  megfelelően  Kálvin  hitt  az  állandó  elválasztásban 
bizonyos emberek között,  akik ki lettek választva,  illetve mások között,  akik nem.256 Nem 
fogta fel, hogy minden ember elsődleges viszonya az ő kiválasztása Krisztusban.

Először Krisztusnak, mint a kiválasztó Istennek a kérdésre térünk rá.

1. A visszamenőleges szövegösszefüggés

A kiválasztással kapcsolatos fejezetének bevezetőjében Barth ezt mondja: „Jobbnak 
láttam  Kálvin  predesztinációs  tanítását  sokkal  szorosabban  követni,  semmint  radikálisan 
eltávolodni attól”.257 S ez fontos, mert a kiválasztással foglalkozva az evangélium summájával 
foglalkozunk.258 Itt juttatjuk a kifejeződésének csúcsára azt a tényt, hogy Isten szabadon lehet 
kegyelmes minden emberhez. Semmi sincs az Ő természetében, még az igazságosság sem, 
ami visszatartaná az Ő kiválasztó kegyelmét attól, hogy az minden embert felkaroljon.

A  kiválasztás  alapját  tehát  nem  szabad  egy,  Krisztus  mögött  álló  „Istenben, 
általánosságban”  keresni.259 Az  ember  Istennel  való  viszonyának  kérdéseit  az  elsőtől  az 
utolsóig egyedül  Krisztus szempontjából  kell  megválaszolni.  Mi más módon szerezhetünk 
biztos ismereteket Istenről, és önmagunkról?260

Nos, a református teológusok tényleg megkíséreltek megszabadítani minket Aquinói 
Tamás  haszontalan  spekulációitól,  valamint  a  Krisztusról,  mint  speculum  electionis-ról 
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alkotott  elképzelésétől.261 „Ezzel  a  krisztológiai  hivatkozással  a  református  teológia 
kijelentette és megvédte az isteni önkijelentés tisztességét és fennköltségét az ember minden 
arra  irányuló  kísérletével  szemben,  hogy  a  saját  maga  tanítója  legyen  az  Istennel  és 
önmagával kapcsolatos dolgokban.”262

A református teológia azonban nem ragaszkodott ehhez a vonalhoz. „A krisztológiai 
utalást  lelkesen  és  látványosan  alkották  meg,  de  azután  lógni  hagyták  a  levegőben.”263 

Bullinger nem tulajdonítja a kiválasztó Isten funkcióját Krisztusnak. Számára Krisztus csak „a 
szerv, amely Isten kiválasztó akaratát  szolgálja, mint eszköz, a felé a végkifejlet felé, ami 
eleve  elrendeltetett  a  választottak  számára”.264 „János  evangéliuma  szerint  az  Atya 
kiválasztása és a Fiú kiválasztása egy, és ugyanaz. S az Ef1:4 szerint mi nemcsak elhívattunk 
és megváltattunk Krisztusban, de ki is választattunk az elhívásra és az üdvösségre. Bullinger 
nemcsak hogy semmit  nem mond erről,  de az említett  formulában kifejezetten tagadja is, 
jóllehet soha nem tér vissza ehhez a háttérigazsághoz.”265 Luther is beszél a kiválasztásról 
Krisztustól  függetlenül.266 Az  egész  De servo  arbitrio-val  kapcsolatos  munka  Istennek  a 
Krisztus  mögött  álló  fenséges  akarata  tárgyalásának  van  szentelve.267 Dacára  minden 
ellentétes  figyelmeztetésének,  Luther  tehát  csak  az  Istennel  kapcsolatos  viszonylagos 
igazsággal  foglalkozik.  „Dacolva  az  összes  efféle  figyelmeztetéssel  és  tiltással,  vajon egy 
napon majd  nem merül  fel  a  rejtett  Isten  kérdése úgy,  mint  az  igaz  Istené?”268 „Nincsen 
valami  szükségszerűen  görcsös  és  mesterkélt  a  Jézus  Krisztusra  való  utalásban,  mikor 
valójában  egészen  különböző  voluntas  maiestatis  társul  mellé?  S  ugyanezt  meg  kell 
kérdeznünk Kálvintól is.”269

Meg  kell  hagyni,  Kálvin  azokra  az  emberekre  utal,  akik  kiválasztottak,  hogy 
Krisztussal kapcsolatban vegye fontolóra a kiválasztásukat. „De mire gondol Kálvin, mikor 
azt  mondja,  hogy az Ő oldalán Isten  a se ipso  (ellentétben az  a Christo-val) kezd, mikor 
kiválaszt minket, azaz mikor az Atya a Fiának ad minket, mikor arra predesztinál, hogy az Ő 
Testének tagjai legyünk, s részesei az Ő örökségének? S mi ez a gratuitum beneplacitum, ami 
itt  világosan  megelőzi  Krisztus  lényét  és  munkáját,  s  felette  áll  azoknak?  A  kiválasztás 
kérdése valójában ennek a gratuitum beneplacitum-nak a kérdése. S az utalás Krisztusra, mint 
arra, Aki elvégezte ezt a  beneplacitum-ot csak akkor válasz a  beneplacitum  kérdésére, ha a 
beneplacitum  Krisztusé, ha Krisztusra már nem pusztán a kiválasztásban az ember számára 
elrendelt  isteni  eljárás  végrehajtásának  eszközeként  gondolunk,  hanem  mint  magának  a 
kiválasztásnak  az  Alanyára.  Kálvin  azonban  nem  állt  készen  arra,  hogy  ekképpen 
gondolkodjon Róla.”270 „ A tény, hogy az Ef1:4 szerint az  electio Patris-t, ami megelőzte a 
donatio-t, úgy kell elképzelni,  mint  in Christo  végbementet,  olyasvalami, amit Kálvin nem 
fogad el. Ő pont az ellenkezőjét mondja: Qui ad Christum accedunt, iam filii Dei erant in eius  
corde’ et quia praeordinati erant ad vit am, Christo dati sunt.271 Elkerülhetetlen volt, hogy 
dacára a krisztológiai utalásnak, a kálvinista tanítás fő hangsúlya végeredményben nyugalmi 
helyzetbe jusson ezen az utaláson a titkos  electio Patris-ra. De akkor miképpen lehetne az 
első  utalásnak  bármiféle  ereje?  Egyetérthetünk  vele,  de  elkerülhetetlen,  hogy  a  titkos 
elégedetlenség elvezessen a lecseréléséhez arra a valódi igazságra, amit az in Deo incipiente a 
se ipso-ban találhatunk meg, a  beneplacitum gratuitum-ban, ami Krisztus előtt,  mögött,  és 
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felett volt. Elkerülhetetlen volt tehát, hogy kevés jelentőséget tulajdonítsanak a kijelentésnek, 
mikor  nem volt  arra  szükség,  hogy szigorúan ragaszkodjanak hozzá.  Elkerülhetetlen  volt, 
hogy  még  a  kijelentésen  belül  is  főleg  ne  a  viszonylagos  igazsággal,  hanem  minden 
tartózkodás  és  vonakodás  nélkül  ezzel  az  Istenre  vonatkozó  valódi  és  belső  igazsággal 
törődjenek.”272

Mindent  összevetve,  a  református  teológusok  elmulasztották  megadni  Krisztusnak, 
mint  kiválasztó  Istennek  a  helyes  értelmezését.  A  korai  egyházban  egyes  teológusok, 
nevezetesen Athanasius,  megtették  Jézus Krisztust  „az egész isteni  kiválasztás  örökkévaló 
alapjának”.273 Várható  volt,  hogy  a  későbbi  katolikus  teológia  elveszíti  ezt  a  helyes 
krisztológiai  bepillantást.  Azonban a reformátorok is teljességgel figyelmen kívül hagyták. 
Kijelentették,  hogy  Jézus  Krisztus  számunkra  a  lumen,  vagy  speculum  electionis.  De 
elegendőnek vélték ezt a hitet Jézus Krisztusra, mint a kiválasztottak közül az elsőre alapozni 
az Ő emberei természete szerint. Ugyanazzal a kizárólagossággal korlátozták magukat erre az 
alapra, mint Aquinói Tamás. Figyelmen kívül hagyták a tényt, hogy ez az alap teljességgel 
elégtelen az Ef1:4-ben szereplő εν αυτω megmagyarázásához”.274

A  reformátorok,  és  különösen  Kálvin  abbéli  hibája,  hogy  nem  gondolkodott 
Krisztusról, mint kiválasztó Istenről, hamisra cseréli a misztérium igazi elképzelését. A hívő 
többé nem nézhet Jézus Krisztus szemébe üdvbizonyosságért.  Isten Krisztuson túli szerető 
kegyességének kijelentéseivel és bizonyosságával a hívő nem elégedhet meg. „Mi más módon 
lehet  bizonyosságunk a saját  kiválasztásunkat  illetően,  mint  Isten Ígéje által?  S miképpen 
adhat még Isten Ígéje is bizonyosságot ebben a dologban, ha ez az Íge, ha Jézus Krisztus 
valójában nem a kiválasztó Isten, nem a kiválasztás maga, nem is a mi kiválasztásunk, hanem 
csak kiválasztott eszköz, amely által a kiválasztó Isten – aki máshol, és valami más módon 
választ – végrehajtja azt, amit elrendelt azokkal kapcsolatosan, akiket – máshol, és valami 
más módon – kiválasztott? Az a tény, hogy Kálvin nemcsak nem válaszolta meg ezt a kérdést, 
de  még  csak  észre  sem  vette,  alkotja  a  döntő  ellenérvet,  amit  fel  kell  hoznunk  a 
predesztinációs tanításával szemben. Kálvin kiválasztó Istene egy  Deus nudus absconditus. 
Nem Deus revelatus, aki mint olyan, a  Deus absconditus, az örök Isten. Kálvin tanításának 
minden kétséges jellemzője abból az alapvető tévedésből fakad, hogy végső soron elválasztja 
egymástól  Istent  és Jézus Krisztust,  azt  gondolván,  hogy ami  kezdetben  Istennél  volt,  azt 
valahol máshol kell keresni, nem Jézus Krisztusban. Így a kegyelem isteni kiválasztásának 
minden erőteljes és lenyűgöző elismerésével mégis elmegy Isten kegyelme mellett, ami Jézus 
Krisztusban jelent meg.”275

Úgy tűnik,  mind  Barth,  mind  Kálvin  az  ember  Isten  által  történő  kiválasztásával 
kapcsolatosan  beszél  a  misztériumról.  De  ennek  a  misztériumnak  a  természetét  illetően 
különböznek.276 Barth szerint Kálvin arra vezeti az embereket, hogy nézzenek túl Krisztuson 
annak  az  Istennek  a  felfoghatatlan  sötétségébe,  Aki  önkényesen  kiválaszt  egyeseket,  míg 
másokat nem. Ezzel aztán el is veszi a kiválasztás vigasztalását. Így pedig megsemmisíti a 
kegyelem biblikus elképzelését.

Vajon efféle Krisztust prédikál Kálvin a Szentírás tartalmaként? Ez a Krisztus az, aki 
pusztán  eszköze a  mögötte  álló  Isten önkényes  parancsai  kivitelezésének?  Biztos,  mondja 
Barth, hogy még a Biblia sem beszélhetne nekünk ilyen Krisztusról. Az egyetlen Krisztus, 
amelyről  az Szentírás beszélhet,  érvel Barth,  az,  Aki a kiválasztó Isten.  Ezért  az egyetlen 
helyes mód, mellyel Kálvin megőrizhette volna a Szentírás, mint Krisztus tanúbizonyságának 
helyesen  aktív  elképzelését,  olyan  Krisztus  által  történhetett  volna,  akiben  Barth  szerint 
Kálvin nem hisz.
272 Ugyanott, 71. oldal. (Az angol változatban a 67. oldal)
273 Ugyanott, 118. oldal. (Az angol változatban a 110. oldal)
274 Ugyanott
275 Ugyanott, 119. oldal. (Az angol változatban a 111. oldal)
276 Ugyanott, 158. oldal



Ha tehát komolyan kell  vennünk Barthnak a Kálvin nézete szerinti  Krisztus,  és az 
Istennel való kapcsolata élénk elvetését, akkor nem vehetjük komolyan korábbi, Krisztusra és 
a  Szentírással  fennálló  kapcsolatára  vonatkozó kijelentését.  Barth  szerint  Kálvin  helytelen 
nézetet vallott a misztériumról. Kálvinnak a misztériumra vonatkozó nem krisztológiai nézete 
a  forrása  Isten  minden  statikus  és  önkényes  döntésének.  A  kiválasztó  Isten  efféle  nem 
krisztológiai  nézete  tökéletesen  illik  a  Szentírásnak,  mint  Offenbartheit-nek  az 
elképzeléséhez.  Nem  egyeztethető  össze  azonban  Barthnak  a  kijelentésről  alkotott  saját 
aktivista nézetével.

Barth  szempontjából  Kálvin  nem  adta  meg  a  helyes  szövegösszefüggést 
visszamenőlegesen Istennek a Krisztusban adott kijelentése rejtettségének elképzeléséhez. Az, 
amit Kálvin valójában kínál ebben a dologban, az teljes mértékben megsemmisítő a szuverén, 
egyetemes kegyelemre nézve.

2. Az előremenőleges szövegösszefüggés

Mit mondhatunk hát a Szentírás előremenőleges  szövegösszefüggéséről?  Kálvinnak 
helytelen  nézete  volt  a  misztériumról,  mert  elmulasztott  úgy  gondolni  Krisztusra,  mint 
kiválasztó Istenre. Vajon ennek ellenére helyes a misztériumról alkotott nézete, ha Krisztusra, 
mint kiválasztott emberre tekint?

A kérdés megválaszolásához először is Barth antropológiával kapcsolatos munkájához 
fordulhatunk.  Benne megadja,  mit  gondol  helyes  előremenőleges  szövegösszefüggésnek  a 
Szentírás,  mint  a  kijelentés  bizonyságtétele  elképzelésével  kapcsolatosan.  Barth  őszintén 
elmondja nekünk, hogy az ember tantételének megalkotásával még messzebb távolodott „a 
dogmatikus hagyománytól”, mint mikor a predesztinációt tárgyalta.277

A  kiválasztás,  mondja  Barth,  öröklötten  egyetemes.  Isten  szokásos  szava  az 
emberiséghez  az  Igen.  Kálvin  ezt  nem  látta  meg.278 Ő  az  emberek  két  osztályában  hitt. 
Szerinte  Isten haragja  örökre rajta  marad  ezek közül  az egyiken.  Csak bizonyos  emberek 
vannak kiválasztva Krisztusban. Csak bizonyos embereket üdvözít Krisztus.

Ezzel szemben Barth azt állítja, hogy minden ember végleges elvettetését Isten vette 
Magára  Krisztusban.  Jézus  Krisztus  az  egyetlen  elvetett.  Mivel  Krisztus  elhordozta  Isten 
elvettetését  minden  ember  számára,  még  azok  sem  képesek  elkerülni  végül  a  saját 
kiválasztásukat Krisztusban, akik szembeszegülnek Vele.279

A teremtés  és az ember  tantételeit  ezzel  az alapelvvel  összhangban dolgozta  ki.  A 
teremtést tekinti a szövetség külső alapjának, míg a szövetségről azt mondja, hogy a teremtés 
belső alapját képezi. Minden ember eredeti viszonya tehát az ő kiválasztása Krisztusban.

Krisztus  az egyetlen  valóságos emberként  megelőzi  Ádámot.280 Így az ember  Isten 
általi elfogadása bevégzett tény már a teremtés előtt. Megváltása már azelőtt bekövetkezett 
Istenben,  mielőtt  létezett  volna:  „Az,  hogy  Maga  a  Teremtő  akarta  eltűrni,  s  el  is  tűrte, 
valamint még mindig tűri az ellentmondást a teremtményi életben, az első dolog, amit meg 
kell jegyezni az Ő önkijelentésének kijelentett alapjában. A valóságos Isten valóságos jósága 
ugyanis az, hogy a teremtés ellenmondása nem maradt idegen a számára. Elsődlegesen és a 
legteljesebben  tette  azt  a  Magáévá,  s  csak  azután  művelte,  hogy  visszatükröződjön  a 
teremtmény  életében.  Öröme  és  bánata  megelőzte  a  miénket.  Mert  mielőtt  a  világosság 
megörvendeztethetett  volna,  a  sötétség  pedig  kínozott,  Ő  mindkettőnek  a  tudatában  volt, 
elválasztván, ezáltal koordinálván azokat. Mielőtt üdvözölt az élet, s fenyegetett a halál, Ő 
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volt az élet és a halál Ura, s mindkettőt egy csomóba kötötte. S mindezt nemcsak úgy tette, 
hogy puszta fölényben szembesült  velük,  így számára mindez idegen és külső dolog volt, 
hanem oly módon,  hogy Istenségének teljes  fenségében részt  vett  eme ellentétekben  és  a 
kapcsolatukban,  örökkévaló  kegyelemmel  megtéve  azokat  belsőknek  Önmaga  számára,  s 
eredetüket pedig a saját  Lényében feltalálva.  Így kell  nekünk is ezeket kifejezni, ha az Ő 
önkijelentésének alapján azt állítjuk, hogy az emberrel kötött szövetsége a jelentése, a célja, 
tehát az elsődleges alapja a teremtésnek. Ha pedig ez így van, úgy már akkor Magához vette a 
teremtményét, mielőtt meglett, nevezetesen a saját Fiában, aki emberként akart élni és halni 
minden emberért, teremtményként minden teremtményért. Így tehát Magához vette még az 
ellentmondásaiban is. A sajátjává tette mind a veszélyét, mind a reménységét. Nem kímélte 
Önmagát.  Először  is  a  létezés  kettős  aspektusa  törvénye  alá  vetette  Magát.  Micsoda  az 
általunk ismert és megtapasztalt ellentmondás összes szigorúsága és könyörtelensége ahhoz 
képest, amivel Önmagát, a saját szívét büntette már azelőtt, hogy Teremtőként tevékenykedett 
volna?”281

Tehát  a  teremtés  Krisztusban  van,  mert  a  kiválasztás  Krisztusban  történik.  A 
Krisztusban történő kiválasztás helyes nézete magában foglalja a Krisztusban történő teremtés 
eme  elképzelését.282 Ezen  okból  a  Genezis  beszámolóját  a  teremtésről  nem  tekinthetjük 
historische  Geschichte-nek.283 „A  teremtés  története  ’nem  történelmi’,  vagy  pontosabban 
fogalmazva  ’nem  történelem  előtti’  történelem.”284 A  teremtésben  semmi  sincs,  ami 
manipulálható  lenne  az  emberi  érzékszervekkel  és  fogalmakkal.285 Ha  így  lenne,  Ádám 
megelőzné Krisztust. Csak az összes ember kiválasztásának, tehát teremtésének elképzelése 
Krisztusban kerülheti el a hamis misztériumot.286

Milyen  mértékben  ismerte  fel  Kálvin  helyesen  a  tényt,  hogy  minden  ember 
Krisztusban  van  kiválasztva  és  megteremtve?  Valóban  a  krisztológiára  alapozta 
antropológiáját? Felfogta-e, hogy nem Krisztusnak kell részesednie az emberi természetből, 
hanem inkább az emberi természetnek Krisztusból?287

A válasz a következő: Az Institúció elején Kálvin eleinte Istennel hozza rokonságba az 
embert. Nem világos azonban, hogy ezt milyen szempontból teszi.288 Ki ez az ember, aki csak 
Istenben képes fennmaradni? S ki ez az Isten, Akinek ismerete annyira nélkülözhetetlen az 
ember  tudása  számára?  Mivel  nincs  világosságunk  ezeket  a  dolgokat  illetően,  Kálvin 
kijelentéseit egyenesen a Jézus Krisztussal kapcsolatos ismereteink alapjára kell állítanunk.289

A saját  krisztológiai  alapjainkra  állva,  mondja  Barth,  képesek  vagyunk  Kálvinnál 
valami pontosabbat is mondani.

S Barth a „pontosabb” kijelentést az alábbi hat pontban teszi meg:

3. Túl Kálvinon

(1)  A valódi  antropológiában  elsőbbséget  kell  adni  Jézus  Krisztusnak.  Azért  ez  a 
helyzet, mert rájöttük, hogy önmagával való azonosságában megtaláljuk Isten azonosságát is 

281 3:1, 436. oldal (Az angol változatban a 380. oldal)
282 Ugyanott, 57. oldal
283 Ugyanott, 84. oldal (Az angol változatban a 78. oldal) – „Emiatt ez nem történelem történelmi értelemben, s 
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önmagával.290 Az  ember  Jézus  Istennel  való  azonosságán  keresztül  minden  ember  is 
rokonságban van Istennel. Emiatt az azonosság miatt állnak Istennel elsődleges kapcsolatban.

(2)  Pontosabban  szólva  hozzá  kell  tenni,  hogy  az  ember  Jézussal  fennálló  eme 
azonosság miatt aktív Isten természete minden ember számára és minden emberben.291 Isten 
azonos  az  Ő  Jézus  Krisztusban  adott  kijelentésével.  Az  Ő  jelenléte  az  embereknél  egy 
cselekedet.  Ennek a  cselekedetnek  jelentése,  vagy célja  van.  S  ez  a  jelentés  az  üdvösség 
(Rettung).292 A  Jézus  Krisztussal  való  azonosságában  Isten  jelenléte  az  emberekben  és 
közöttük az ő üdvösségük cselekedete.  Az emberek öröklötten részesek Jézus Krisztusban, 
mint  az  üdvösség  Geschichte-jében minden  ember  számára.  Azaz,  a  kegyelem öröklötten 
egyetemes.

(3)  A kegyelem  azonban  öröklötten  szabad  is.  Isten  azonossága  Jézus  Krisztussal 
ugyanis önmagában is a szabadság cselekedete. Az ő természete, hogy ugyanúgy együttlétező, 
mint létező. Az Ő dicsősége fejeződik ki ebben a végső megaláztatásban. Így Isten léte, mint 
Geschichte Krisztus  léte,  mint  Geschichte.  S  ezt  a  Geschichte-t  „a  priori isteni-emberi 
Geschichte-nek kell tekinteni”.293 Az ember azért az, ami, mert osztozik ebben a Geschichte-
ben, mint a Jézus Krisztusban adott szuverén, vagy szabad kegyelemben.

(4)  Az  ember  tehát  ebben  az  Isten  számára  való  szabadságban  bírja  a  létezését 
Krisztuson keresztül.  Az ember azért,  és annyira létezik, amennyire  jelen van benne Isten, 
mint  minden  ember  Megváltója.  Az  ember  soha  nem  kerülheti  el  Krisztus  úri  mivoltát 
önmaga felett.294

(5) Így tehát az ember az isteni alannyal való eme közvetett azonosságában létezik.295 

Egyrészről a minden ember üdvösségének Geschichte-je teljességgel és kizárólagosan azonos 
Jézus  Krisztussal.  Másrészről  Jézus  Krisztus  teljességgel  és  kizárólagosan  azonos minden 
ember  üdvösségével.296 A  Krisztus  és  a  többi  ember  minden  különbözősége  mellett  a 
lényegüknek a benne való osztozásuknak kell lennie.297

(6) Végül, az ember osztozásának Krisztus  Geschichte-jében aktív osztozásnak kell 
lennie. Az ember Isten számára való lény.298 Nevezhetjük ezt kölcsönösségnek. De olyan ez, 
ami Isten benne végzett munkáját fejezi ki. Az ember azért ember, mert Isten munkája foglal 
benne helyet, mert Isten országa jön el benne, s Isten szava hallatszik rajta keresztül.299 Ez 
mindenekelőtt Krisztusban igaz. De igaz minden emberben is, mert minden ember a Krisztus 
munkájában történő aktív osztozásán keresztül ember. Az ember, mint ember, Istent szolgálja 
Krisztusban.300

Egy dolog nyilvánvalónak látszik a most tárgyalt hat pontból kiindulva, nevezetesen 
hogy Barth szerint Kálvinnak az emberről alkotott nézetre ugyanolyan téves, mint az Istenről 
alkotott  nézete.  Kálvin  semmivel  jobban  nem  gondoskodott  Istennek  Krisztusban,  a 
Szentíráson keresztül adott kijelentése rejtettségéről előremenőleg, mint visszamenőleg.

A maga szempontjából Kálvin végső soron nem adta meg a Szentírás, mint Krisztusról 
szóló  bizonyság  helyes  krisztológiai  szövegösszefüggését  sem  visszamenőlegesen,  sem 
előremenőlegesen.  Miután  elmulasztotta,  hogy  Krisztusról,  mint  kiválasztó  Istenről 
gondolkodjon,  elmulasztotta  azt  is,  hogy  Krisztusról,  mint  kiválasztott  emberről 
gondolkodjon.
290 Ugyanott, 79. oldal (Az angol változatban a 85. oldal)
291 Ugyanott
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Hogyan várhatnánk tehát, hogy Kálvin meglássa: a bűn lételméleti lehetetlenség?301 

Miképpen  láthatta  volna  meg,  hogy  a  bűn  és  a  hitetlenség  már  eleve  legyőzetett  (zum 
vorherein)?302 Önkényesen kiválasztva a Krisztus mögött álló Istent, miképpen láthatta volna 
meg  Kálvin,  hogy  minden  ember  lényege  az  ő  kiválasztásuk  Krisztusban?303 Miképpen 
láthatta  volna  meg,  hogy  Isten  utolsó  szava  az  emberhez,  mint  emberhez  az,  hogy  Ő 
kegyelmes hozzá?304 Ha Kálvin az Istenről alkotott nézetében a misztérium hamis elképzelését 
vallja, mi mást várhatnánk tőle, mint a misztérium hamis elképzelését az emberről alkotott 
nézetében?

Tekintettel Barth Kálvinnak az Istenre és az emberre vonatkozó nézetének elemzésére 
senki nem tehet mást, mint felteszi a kérdést: miképpen gondolhatja Barth a reformátorokról, 
s különösen Kálvinról, hogy bármely kielégítő értelemben képesek vitatni a katolikus teológia 
hibáit. Barth a katolicizmust Krisztus, mint Geschichte szempontjából vitatja. Mikor azonban 
Barth elemzi Kálvinnak az Istenről és az emberről szóló tanításait, azokban ugyanazokat a 
hibákat találja, mint a katolicizmusban. Kálvin azt a kettős gondolkodási hibát követi el, hogy 
Istenről Krisztustól függetlenül, valamint az emberről Krisztustól függetlenül gondolkodik. A 
helyes  krisztológiai  alapok  ugyanúgy  hiányoznak  Kálvin  gondolkodásában  az  Istent  és  a 
embert illetően, mint a katolicizmusban. A helyes krisztológiai megközelítés hiányában, azaz 
Krisztusnak,  mint  isteni-emberi  Geschichte-nek  az  elképzelése  nélkül  nem  lehetséges 
megérteni Krisztusnak sem a szuverén, sem az egyetemes természetét. Ezért azt az egyszerű 
kijelentést kell tennünk, hogy Kálvin nem rendelkezik a kegyelem helyes nézetével. S nem 
értvén  Krisztusnak,  mint  Geschichte-nek  a  valódi  természetét,  Kálvin  nem  volt  képes 
fenntartani a kijelentés követettségének elképzelését, ami az igazi református alapelv jele.305

301 Ugyanott, 162. oldal (Az angol változatban a 174. oldal)
302 Ugyanott, 175. oldal
303 Ugyanott, 193. oldal — Sein Sein aber ist ein Sein in der von Jesus begründeten Geschichte.
304 Ugyanott, 196. oldal
305 2:2, 119. oldal (Az angol változatban a 111. oldal)



5. fejezet: Az ortodoxia ellenében

Barth  azt  állítja,  hogy  teológiáját  a  reformátorokéra  építette.  Azt  is  állítja,  hogy 
túllépett rajtuk. De ami a z ortodoxiát illeti, Barth egyszerűen csak ellenzi.

Ez nem azt  jelenti  Barth szerint,  hogy az ortodox teológusok nem ragaszkodtak a 
kegyelem  tantételéhez.  Azt  sem  jelenti,  hogy  nem  voltak  időként  formálisan  helyesek  a 
szavaik vonatkozásában, melyeket a kegyelem leírására használtak. Sőt, még azt sem jelenti, 
hogy a szabad, egyetemes kegyelem tantétele nem ragyogott időnként keresztül a szavaikon. 
De azt igenis jelenti, hogy központi tanításuk nem megsemmisítő Krisztusra, mint kiválasztó 
Istenre és kiválasztott emberre, azaz Krisztusra, mint isteni-emberi Geschichte-re nézve.

Az  ortodoxia  alatt  Barth  főleg  a  tizenhatodik  és  tizenhetedik  századi  teológusok 
teológiáját érti. Létezik, mondja, lutheránus és református ortodoxia.

Kálvin követői gyorsan elfelejtenek az élő Krisztus szempontjából gondolkodni. Ők 
úgy gondolkodtak  az  üdvözítő  kijelentésről,  mint  a  múlt  egyik  eseményéről.  Számukra  a 
kijelentés  közvetlen  helyet  foglalt  el  a  történelemben.  Nem  látták  a  kijelentés  kettős 
közvetettségét. Hittek az Offenbartheit-ben. A Biblia vonatkozásában ez volt az Inspirietheit. 
Azt mondták, hogy „van kijelentés”, és hogy „van hit”. Hittek a „profán ’van’-ban”.306

Isten  személyes  viszonya  az  emberrel  Krisztusban  csak  a  tiszta  cselekedet 
szempontjából fejezhető ki. Nemcsak a baloldali, de a jobboldali teológusok sem vették észre 
ezt a tényt.307 „A baloldalon ezt mondjuk: az egyház lényege az  actus purus, az önmagával 
kezdődő  isteni  cselekedet,  a  saját  bepillantásának  forrása  és  eszköze,  ezért  antropológiai 
alapon kiszámíthatatlan cselekedet. A jobboldalon ezt mondjuk: az egyház lényege az actus  
purus, a szabad cselekedet, nem egy állandóan jelen levő viszony. A kegyelem a személyes 
megközelítés eseménye,  nem a lélek átruházott,  megtapintható állapota. Bal, vagy jobb, az 
első kérdésünk csak az lehet, hogy miképpen lehetne másképp, ha az egyház lényege azonos 
Jézus Krisztussal.”308

A  kijelentés  mindig  a  jelenben  zajlik.  A  Szentírás  nem  akarja,  hogy  azonosnak 
tekintsük a kijelentéssel.  Nemcsak a heterodoxia, de a „hiper-ortodoxia” is tévedett,  mikor 
ekképpen gondolkodott.309

Sajnos, az ortodoxia hivatkozhatott Kálvinra ebben a dologban. Ő sem értette igazán a 
Szentírás „kettős közvetettségének” a tényét.310 Nem értette helyesen azt a tényt sem, hogy 
Isten kijelentése belép a világba, melyben teljességgel rejtettnek kell lennie. Egyszerűen nem 
lehetséges Istennek olyan kijelentése, melyben Ő ne volna teljességgel rejtett. „Rövidre fogva, 
csak azért lehetséges a leleplezés, mivel létezik Isten leplezése, s csak ezáltal a leplezés és 
leleplezés által lehetséges Isten önközlése.”311

Ennek az egymással kölcsönhatásban álló leplezésnek és leleplezésnek (Enthülling és 
Verhüllung)  a  szempontjából  tudunk  szembeszállni  a  katolicizmus  kihívásával,  mert  ez  a 
kölcsönhatásban állás fejezi  ki a hit analógiájának elképzelését.  S csak a hit  analógiájával 
tudunk hatékonyan szembeszállni a létanalógia katolikus elképzelésével.312

A kijelentést a Szentírással azonosnak tekintve, az ortodoxia azt is gondolta, hogy az 
ebbe a kijelentésbe vetett hit megköveteli az emberektől, hogy mindet igaznak tartsanak, amit 
a  Biblia  tartalmaz.  Az  ortodoxia  úgy  hitt  a  Szentírás  csodáiban,  mint  amelyek  Isten 
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vonatkozásában közvetlen kijelentésszerűek. Nem fogta fel, hogy a Szentírás csodái csak jelei 
annak a kijelentésnek, amelyről bizonyságot tettek.313

Az ortodoxiának különösen a vallásról alkotott elképzelése volt téves. Az ortodoxia 
számára  a  vallás  abban  foglaltatott,  hogy  a  Szentírás  összes  különféle  tanítását  igaznak 
tartotta. Itt is, mint másutt, túl sok volt a katolicizmusból.

Igaz, még Aquinói Tamás sem gondolkodott valójában úgy a vallásról, mint általános 
fogalomról, amelynek a keresztyén vallásnak alá kell rendeltetnie.314 Ami Kálvint illeti, még 
ha humanista stílusban is beszélt a teológia tárgyáról, mint christiana religio-ról, teológiáját a 
Szentírásból  vette.315 „Ezért  a  religio,  mint  általános  és  semleges  forma,  nem rendelkezik 
alapvető jelentőséggel a keresztyénség kálvini elképzelésében és magyarázatában. Számára a 
religio az  x  entitás,  amely csak annyiban kap tartalmat  és formát,  amennyiben  egyenlővé 
tétetik  a  keresztyénséggel,  azaz  mivel  felvétetik  a  kijelentésbe,  és  általa  ölt  formát.”316 A 
„régebbi ortodox” teológusok közül sokan követték Kálvint ebben a vonatkozásban. Közéjük 
sorolhatjuk „A Polanus,  Synt.  Theol.  1609, 3694 és azt  követő oldalak”.317 Ugyanakkor  J. 
Wollebnél (Christ. Theol. comp, 1626, 2 4, 1) megtalálhatjuk pont azt a dolgot, amit Polanus 
szemlátomást igyekezett elkerülni. El van rejtve, és a szövegösszefüggés ártalmatlanította, de 
ugyanúgy  ott  van:  a  ’religion’  általános  és  semleges  meghatározása  (Religio  generali  
significatione omnem Dei cultum, specialiter cultum Dei immediatum, specialissime vero aut  
internum solum aut externum et internum simul denotat), amelynek a  vera religio  fogalma 
fajtaként alárendelhető”.318

A „Polanus dán tanítványa, Anton Walaeus”-ban, és a „Synopsis purioris Theol.”-ban, 
(Leiden,  1624)  találunk  a  Szentírás  igazságát  támogató  apologetikát  a  vallás  általános,  a 
lelkiismeretből, vagy a természetből ismerhető formájára történő hivatkozás formájában.319 Ez 
önmagában nem volt túl komoly.  „Walaeus és a leideniek számára ugyanis valójában nem 
jelent túl sokat. Mi azonban már láthatjuk, hogy minek fog majd egy napon megfelelni.”320

Láthatjuk ezeket  az  eredményeket  A.  Heidannál,  aki  „hasonlóan teológus  kortársai 
közül sokakhoz, különösen Hollandiában”, azt a célt tűzte ki maga elé, hogy „egyesíti Kálvint 
és Descartest”.321 Természetesen Heidan, és rajta kívül erőteljesebben senki más, ragaszkodott 
ahhoz,  hogy  „a  hitnek  és  a  teológiának  a  kijelentésen  kell  alapulnia”.  „Ezután  azonban 
Heidannak eszébe jutnak korának ateistái, és kartéziánus szíve hevesebben kezd verni.” Ezért 
beszél  a  minden  emberben  benne  rejlő  természeti  vallásról.  „Kálvin  azonban  ismét 
megmozdul.”  Ezért  kijelenti,  hogy „Ádám csak  a  kijelentés  által  ismerte  Istent”.  „Amint 
elfelejti az ateistákat, Heidan ismét úgy csak beszél, mint a kijelentés egyik teológusa.”322

A  problémát  azonban  nem  lehetett  meghagyni  ennyire  bizonytalan  állapotban. 
Hamarosan „M. F. Wendelin a Chr. Theol. lib. Duo, 1634, 1, 1-ben megpróbálta megtenni a 
vera religio-t az  objectum theologiae-nek… teológiai  rendszere fejéhez helyezve azt,  mint 
forma-elképzelést”. Azonban még Wendelin sem egészítette ki a helyes vallás elképzelését a 
természetből  és  a  lelkiismeretből.  Az  elképzelést  „teljesen  objektív  és  keresztyén  módon 
egészítette  ki”.323 Így  a  „titkos  katasztrófa”  nem  került  teljesen  napvilágra.  „S  ugyanez 
mondható  el  még  F.  Burmannról  is.”324 Ennek  ellenére  Burmannál  a  leszálló  irányzat 
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erőteljesebben  jelenik  meg,  mint  elődeinél.  Kálvin  és  Descartes  fokozatosan  elkezdenek 
összeolvadni.

„Hasonló  fejlődések  mentek  végbe  a  lutheránus  oldalon.  Ez  még  a  tizemhetedik 
század  második  felének  lutheránus  vezető  ortodoxiájára  is  igaz…”325 Barth  megemlíti  A. 
Calovot,  J.  F.  Königet,  és  A.  Quenstedtet.  Minden  munkájukban  azt  találjuk,  hogy  a 
Szentírással foglalkozó szakaszt megelőzi a keresztyén vallással foglalkozó, melyet objectum 
theologiae generale-ként írnak le.

Természetesen  a  keresztyén  vallás  elképzelése  itt  is  vissza  van vezetve  Ádámig  a 
Paradicsomba, a bukást megelőző időkre. S ezzel visszaértünk a Szentíráshoz. „Pontosan itt 
van  a  hangsúlyváltás.  A  religio  christiana  kérdése  független  érdeklődésre  tett  szert.”326 

Fennáll  egy  „furcsa  tétovázás  a  lelki  és  a  testi  okoskodás  között.  Ám még  itt  sem  tud 
rámutatni senki egyetlen szakaszra sem, ahol bármiféle jelentős eltérés lenne a Kálvin által 
elfogadott  vonaltól.”327 „Burmann  lutheránus  párhuzamaként  említhetjük  D.  Hollazt…”328 

„Hollaz  egyike  a  szóbeli  ihletettség  elmélete  utolsó  és  legszigorúbb  képviselőinek. 
Elméletileg  ezért  biblikus  teológus  volt.  A Biblia  azonban mégsem volt  annyira  fontos  a 
számára,  hogy  következetesen  emlegette  volna  ott,  ahol  az  említése  ennyire  alapvető 
fontosságú.  Ekkora  volt  annak  a  törődésnek  az  ereje,  ami  akkor  készült  függetlenné,  és 
mindenhatóvá válni a religio fejléc alatt.”329 Természetesen megkérdőjelezhetetlen, hogy még 
Hollaz is „abban találja meg az igaz vallást, ami Jézus Krisztusra, mint alapra épült”.330

A katasztrófának azonban kifejeződésre kellett jutnia. „Ebben, mint más dolgokban is, 
katasztrófa  következett  be,  s  valóban  és  nyíltan  megszületett  a  neo-protestantizmus  az 
úgynevezett  racionális  ortodoxia  mozgalmában,  a  tizennyolcadik  század  elején. 
Megfigyelhetjük  ennek  bekövetkeztét  két  teológusnál:  a  református  oldalon  Solomon  van 
Tilnél  (1643, 1713,  Theologiae utrisque compendium cum naturalis  tum revelatae,  1704), 
illetve  a  lutheránus  oldalon  J.  Franz  Buddeusnál  (1667-1719,  Institutiones  Theologiae 
dogmaticae, 1724).”331 Ezeknél az embereknél a dogmatika nyíltan „az általános, természeti 
és semleges ’vallás’ elképzelésének és leírásának előfeltevésével kezdődik, ami mint  religio  
in se spectata,  az összes vallás  előfeltevése.”332 „Meggyőződéses  kartéziánusként” van Til 
megadja  a  természeti  vallás  független,  nem  biblikus  meghatározását.  „Van  Til 
kompendiumának első részében munkálja ki természeti teológiáját az Isten természetének és 
attribútumainak, a teremtésnek és a gondviselésnek, a természet erkölcsi törvényének, a lélek 
halhatatlanágának,  sőt a  bűnnek a  kiterjedt  tanításában.”333 Buddeus hasonlóképpen jár  el. 
Természetesen  Buddeus  és  van  Til  a  Szentírás  kijelentését  még  mindig  a  természet  fölé 
próbálják helyezni. A természeti kijelentés minden magyarázatával Buddeus, de végül van Til 
is,  azt  a  kikötést  teszi,  hogy  az  örök  üdvösség  ismeretéhez  a  Bibliához  kell  fordulni.334 

Azonban  még  így  is,  „van  Til  teológiája  a  De  praeparatione  evangelica-ban  éri  el  a 
csúcspontját,  amelyben:  (1)  a  természeti  teológia  előfeltevéseiből  és  adataiból  logikailag 
posztulálja az Isten és az ember közötti kibékülés szükségességét; (2) ismét csak a természeti 
teológia  alapelveiből  kiindulva hivatkozik ennek a kibékülésnek a feltételeire;  (3) végül a 
pogány, a zsidó, a mohamedán és a keresztyén vallásokat kölcsönösen összehasonlítja, s az 
utóbbit mutatja be olyannak, ami megfelel a hivatkozott feltételeknek, tehát ezért ismerhető el 
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kijelentett vallásnak. Theologia naturalis’ ad ista rationis dictamina religiones qualescunque 
explorat, ut inde elici as, religionem christianam (licet mysteria agnoscat naturalis scientiae  
limites excellentia) ta mem plus quam reliquas cum lumine naturare consentire (Praef. Ad  
lectorem). Ez az a program, amit van Til és Buddeus szabtak meg és viteleztek ki a legjobb 
tudásuk szerint (ez volt az első alkalom, mikor a protestantizmus úgy hozakodott elő efféle 
programmal, hogy nem ítélték hittagadónak).”335

Amit  ezek  az  emberek  elértek,  az  sohasem  becsülhető  túl  sem  az  alapvető 
jelentőségének, sem a történelmi következményei komolyságának tekintetében. „Ami ezekkel 
a teológusokkal együtt világosan és logikusan felemelkedett, az volt talán a teljes megelőző 
fejlődés  titkos  telos-a  és  pathos-a.  Az  emberi  vallás,  a  viszony  Istennel,  mellyel 
rendelkezhetünk,  és ténylegesen rendelkezünk is a vallástól  külön, nem ismeretlen,  hanem 
nagyon  jól  ismert  tényező  mind  a  formáját,  mind  a  tartalmát  tekintve,  ezért  olyasvalami, 
amivel  számolni  kell,  mint  központi  fontossággal  rendelkező  dologgal  minden  teológiai 
gondolkodásban.  Valójában  magában  foglalja  az  előfeltevést,  ismérvet,  s  a  vallás 
megértéséhez szükséges keretet. Megmutatja nekünk azt a kérdését, amit a kijelentett vallás, 
valamint egyéb pozitív vallások válaszoltak meg, s ez a legkielégítőbb válasz arra, hogy a 
keresztyén vallás fölényben van a többivel szemben, s joggal nevezik kijelentett vallásnak. A 
keresztyén elem – s ezzel együtt  a teológiai re-orientáció, ami a reneszánsz befejezése óta 
fenyegetett  –  most  ténylegesen  a  semleges  és  egyetemes  emberi  elem  állításává  vált.  A 
kijelentés most a történelmi megerősítésévé vált annak, amit az ember önmagáról, így tehát 
Istenről is tudhat még a kijelentéstől külön is.”336

A „kortárs protestáns teológia szomorú története” itt veszi kezdetét. Buddeus és van 
Til,  sok  máshoz  hasonlóan,  akik  hasonló  álláspontra  helyezkedtek,  „mind  a  közismert 
komolyság és kegyesség emberei voltak. S a részletek dolgában kimondottan konzervatívok. 
Tudták, miképpen kell megvédeni a teológiájukban a kijelentés teljes jogát, legalábbis a külső 
megjelenésben.”337 De  „a  tarthatatlan  kompromisszumaik  megelőzték  az  úgynevezett 
neológusok munkáit  a tizennyolcadik század második felében”.338 E neológusok számára a 
gondolkodás  rendelkezett  a  legfelsőbb  rendű  tekintéllyel.  Ezután  következtek  Kant, 
Schleiermacher,  Hegel,  D.  F.  Strauss  és  mások,  míg  el  nem jutunk L.  Feuerbach-ig,  aki 
számára  „csak  a  természeti  vallás,  mint  az  emberi  szív  természetes  vágyainak  és 
kívánságainak  csalóka  kifejeződése  számára  van  hely”.339 A.  Ritschl  mondta,  hogy  a 
keresztyén  vallás  azért  igaz,  mert  benne  az  emberi  élet  legfelsőbb  rendű  értéke  „a 
legtökéletesebben  megvalósul”,  majd  E.  Troeltsch  próbált  meg  a  keresztyénség  számára 
megfelelő  helyet  találni  „az  egyetemes  vallástörténet  tüneményébe  való  hipotetikus 
belépéssel…”340 „Ezután  végül  elkövetkezett  az  egyház  és  a  teológia  ama  lármás 
megtámadása a természeti vallás által, melynek manapság mi vagyunk a  megdöbbent tanúi. 
Erről  természetesen  sem a bátor  van Til,  sem az ugyanolyan  bátor  Buddeus soha nem is 
álmodtak. Mégis őket, és az ő generációjukat kell tekinteni a neo-protestáns teológia igazi 
atyjainak, aki számára az út nem volt előkészítetlen a nagyon eltérő református hagyományok 
által. Mindezek a többé-kevésbé radikális és romboló mozgalmak a teológia történetében az 
utolsó  két  évszázadban egyszerűen  csak  egyetlen  egyszerű  téma  változatai,  s  ezt  a  témát 
világosan van Til  és  Buddeus vezették  be:  hogy nem a vallást  kell  a  kijelentés  fényében 
értelmezni, hanem a kijelentést a vallás fényében. Ehhez a közös választóvonalhoz vezethetők 
vissza a modern teológia egyre fontosabb irányzatainak összes törekvései és programjai. A 
neo-protestantizmus ’religionizmust’ jelent. Még eme évszázadok konzervatív teológiája – a 
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tizennyolcadik  századi  szupra-naturalista,  valamint  a  tizenkilencedik  és  huszadik  századi 
felekezeti, biblisztikus és ’pozitív’, melyek egészében véve együttműködtek, engedményeket 
téve az uralkodó szemléletmódnak, dacára a bennük rejlő ellenállásnak – sem tekinthető a 
református hagyomány megújulásának.”341

Barth szerint tehát az ortodoxia vezetett a kijelentés és a vallás modern helycseréjéhez. 
Az elhajlás van Tiltől és Buddeustól a német keresztyének felé nem rendelkezik többel, mint a 
következetlenség  durva  éleivel,  melynek  segítségével  valaki  remélheti,  hogy  hirtelen 
megállítja  a  végső  katasztrófát.  S  a  tisztán  szubjektív  teológia  végső  katasztrófája  az 
Offenbartheit ortodox tantételéből pattant ki.

Egy dolgot főleg meg kell említeni ezzel kapcsolatban. Azok, akik hisznek a közvetlen 
kijelentésben, de nem hisznek a természeti teológiában, figyelmen kívül hagyhatják ezt. Ez a 
dolog pedig az, hogy a fő ellenség,  aki ellen Barth a kritikájában küzd, nem a természeti 
teológia. Igen a természeti teológia, ahogyan az  analogia entis  elképzelésére alapoz, Barth 
számára  valóban  az  Antikrisztus  lelkének  megnyilvánulása.  Mikor  azonban  a  protestáns 
ortodoxiával foglalkozik, Barth fő célja a „das profane ’es gibt’” kiirtása. S ez az elképzelés 
Buddeusnál és van Tilnél jutott el a kifejeződés csúcsúra. Ha Barth semmi mást nem akart 
volna  megsemmisíteni,  csak  a  természeti  teológiát,  akkor  Kálvin  legmodernebb  követői 
egyetértenének. Barthnak igaza van, mondhatnák, a protestáns ortodoxia túl hamar befogadta 
a  gondolkodásába  a  természeti  teológia  lényegében  katolikus  fogalmát.342 S  a  református 
teológusok is túl gyakran kombinálják Kálvint és Descartest. Vajon ne örvendezzünk annak, 
hogy Barth rámutatott erre a tényre?

Viszont  ha  itt  ejtjük  a  dolgot,  az  zűrzavarhoz  vezet.  Végső  soron a  dolog  nem a 
természeti teológia, hanem a közvetlen kijelentés. De még tovább kell pontosítani. A dolog 
nem természetben  adott  kijelentés  a  Szentírással  adott  kijelentéssel  szemben.  Barth dicsér 
egyes teológusokat, amiért visszamentek a lelkiismeretre és a természetre való hivatkozástól a 
Bibliához. Még Buddeust, és van Tilt is dicséri ezért. A végső kérdés azonban még távolabbra 
megy vissza. Mennyi segítséget jelent az, ha az emberek visszamennek a természetben adott 
kijelentéstől  a  Bibliában  adott  kijelentéshez,  amíg  nem  látják  meg  Isten  kijelentésének 
elrejtettségét abban? A kijelentés nem állíttatik helyre a vallással szembeni elsőségében Barth 
szerint mindaddig, amíg azt az alapszabályt be nem tartják, hogy addig egyáltalában nincs 
kijelentés,  amíg  az  nem  teljességgel  rejtett.  Számára,  mint  említettük,  nincs  Enthüllung 
Verhüllung nélkül.

Barth tehát  csak annyiban helyesli  az ortodoxiát,  amennyiben az biblikus  teológiát 
akar. Ő is azt akarja mondani,  hogy a Biblia Isten Ígéje. Ő is egyszerű exegetikai módon 
akarja feltárni,  mit  mond a Biblia.  Azért  kell  hinnünk a Bibliában,  mondja,  mert  a Biblia 
mondja ezt (weil es so in der Bibel steht). Barth azonban ellenezte az ortodoxia „terjengős 
felszíni biblicizmusát”.

Ez  a  terjengős  felszíni  biblicizmus,  mondja,  azokból  a  statikus  kategóriákból 
származik, melyekkel az ortodoxia dolgozik. Az ortodoxia azt hiszi, hogy a Bibliában Isten 
kijelentését  birtokolja.  Nem  fogja  fel,  hogy  a  Szentírás  maga  sem  akar  azonosulni  a 
kijelentéssel.  A  Biblia  az  élő  Krisztusra  mutat,  akiben  minden  ember  üdvözítésének 
cselekedete megvalósul.

A Szentírás  valódi  exegézise  csak  Krisztusnak,  mint  Isten  üdvözítő  kijelentésének 
szempontjából lehetséges. Minthogy elmulasztotta ennek a ténynek a meglátását, érvel Barth, 
az  ortodoxia  valójában  skolasztikus  és  spekulatív.  A  Bibliáról,  mint  Isten  közvetlen 
kijelentéséről alkotott nézete tehát Barth számára valójában csak a természeti teológia modern 
formája. Minden teológia, ami nem Krisztussal, mint tényleges Istennel és tényleges emberrel 
kezd,  valójában  természeti  teológia.  A  Szentírásnak  megfelelően  gondolkodni 
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(schriftgemässes Denken) valójában annyi, mint Istennek az emberrel és az embernek Istennel 
Jézus  Krisztusban,  mint  cselekedetben,  azaz  Geschichte-ben  fennálló  azonosságának 
szempontjából  gondolkodni.343 Egyrészről  azt  kell  mondanunk,  hogy  Isten  azonos  Jézus 
Krisztussal.  Másrészről  azt  kell  mondanunk,  hogy  az  egyház  létezése  azonos  Jézus 
Krisztussal.  Istennek  ez  az  azonosítása  az  emberrel  cselekedet.344 Istennek  az  emberrel 
szembeni valódi elsőbbségét egyedül csak Krisztusban, mint Geschichte-ben lehet fenntartani. 
Valójában mind a valódi kapcsolat Isten és ember között,  mint Isten valódi elsőbbsége az 
emberrel  szemben  csak  az  istenembe,  mint  cselekedet,  mint  Geschichte szempontjából 
tartható  fenn.  Itt  tévedett  az  ortodoxia.  Ragaszkodván  a  das  profane  ’es  gibt’-hez,  az 
ortodoxia nem engedte meg az élő Krisztusnak, hogy szóljon hozzá.345

1. Az ortodoxia Isten tantételéről

Az  előző  fejezetben  jeleztük,  hogy  Barth  szerint  Kálvin  nem  látta  meg  a  tényt, 
miszerint  nincs  olyan  Isten  Krisztus  mögött,  Akire  bármely  célból  lehetne  helyesen 
hivatkozni. Az ortodoxiával kapcsolatos kritikája ugyanez. „Itt azelőtt az alapvető hiba előtt 
állunk,  ami  a  régebbi  teológia  Istenre  vonatkozó  tantételében  uralkodott,  s  ami  majdnem 
minden dologban befolyásolta a protestáns ortodoxiát. Ennek a tanításnak a nagyobbik része 
ugyanis másfelé irányult, mintsem Istennek a cselekedetére a kijelentésében, és a nagyobbik 
része is máshol  kezdődött,  nem itt.  Ez összhangban van azzal a ténnyel,  hogy meglepően 
általános  elhamarkodottsággal  vált  szokásossá,  hogy  a  Szentháromság  tantételét  –  amit 
elméletileg minden teológia alapjának tartanak – a formális logikai előtételeiből vezessenek 
le. Az emiatt keletkezett vákuumban nem volt másnak helye, mint általános elgondolásoknak 
arról, hogy mindenesetre mi lehet az Isten – olyan elgondolásoknak, melyek sajátos emberi 
álláspontokból és elképzelésekből, mint kétségbevonhatatlan adatokból eredtek, majd át lettek 
kissé szőve mindenféle bibliai visszaemlékezésekkel.”346

Az ortodoxia nem fogta fel  azt  a tényt,  hogy Isten azonos az Ő Krisztusban adott 
kijelentésének cselekedetével.  Itt  van a gyökere megannyi  hibájának.  Nem fogta fel,  hogy 
vagy találkozunk Istennel  az Ő összes embert  üdvözítő cselekedetében,  vagy egyáltalában 
nem találkozunk Vele. Isten lényege az emberrel való kapcsolat keresése. „A tény, hogy nem 
tudunk túllépni  az Ő elevenségén az Ő lényének meghatározásához,  valójában azt  jelenti, 
hogy nem tudunk túllépni ezen az Ő nevén, mert az Ő neve kijelentésében következik be a 
cselekedet, ami az Ő lénye az örökkévalóságtól fogva.”347

A Fiú és a Szentlélek munkája az emberek üdvözítésében azonnal benne foglaltatik 
Istenben,  mert  azonos  az  Ő kijelentésével.  A kijelentés  ugyanis  azonos  a  kibéküléssel.348 

Ebben a vonatkozásban intézkedés történik azt ember bűnének eltávolítására. Isten lényének a 
természete az, hogy Magára vegye az ember ellentmondását.349 A teremtés egész elképzelése 
alá van vetve ennek az emberrel  való közösség-keresésnek és megvalósításnak.  Isten csak 
egyetlen  dolgot  akar,  nevezetesen  az  Ő  közösségének  cselekedetét  minden  emberrel 
Krisztusban.  Ő egyszerűen van,  és létezését  az  emberiség megváltásának eme cselekedete 
által tetőzi be. „Ahogyan és mielőtt Isten keresi és létrehozza velünk a közösséget, Ő akarja és 
betetőzi ezt a közösséget Önmagában. Önmagában Ő nem akar a saját Maga számára létezni, 
azaz  egyedül  létezni.  Épp  ellenkezőleg,  Ő  az  Atya,  a  Fiú  és  a  Szentlélek,  tehát  az  Ő 
különleges  lényében  együtt,  egymásért  és  egymásban  létezik.  Lényének,  tudásának  és 
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akaratának töretlen egysége egyidejűleg a mérlegelés, döntés és érintkezés cselekedete is. Ő 
nem magányosan, hanem közösségben létezik. Ezért amit keres és teremt Önmaga között és 
közöttünk, az valójában nem más, mint az, amit akar, és betetőz tehát ami Ő, Önmagában.”350

Az Istent Krisztus mögött keresve, mint az összes ember üdvözítésének cselekedetét, 
az ortodoxia elmulasztotta, hogy megálljon szemtől-szembe a Szentírás Krisztusával.

Barth újra és újra kimunkálja ezt a pontot az Isten attribútumainak tárgyalása során. 
Miután  az  ortodoxia  nem látta  meg,  hogy Isten  azonos  az  Ő kegyelmének  kijelentésével 
Krisztusban,  így  azt  is  elmulasztotta  meglátni,  hogy  Isten  minden  attribútuma  alá  van 
rendelve a Krisztusban az embernek adott szeretet, vagy kegyelem egyetlen attribútumának. A 
tradicionális teológia,  beleértve a katolicizmus,  Kálvin és az ortodox protestantizmus nagy 
részét,  nagymértékben  nominalista  volt  az  Isten  attribútumaival  kapcsolatos 
gondolkodásában.351 Még mikor  egyes  teológusok azt is mondták,  hogy van valami alapja 
Isten lényben az attribútumok ama megkülönböztetésének,  amit  mi teszünk, megmarad az 
alapvető  zűrzavar.  Isten  attribútumait  proprie  kellett  kijelenteni,  de  ezek  mégsem 
létezhettek.352

Miképpen  kerülhetjük  el  „a  tomista  és  az  ortodox  protestáns  hagyományban” 
öröklötten benne rejlő nominalizmust? Azáltal, hogy elvetjük azt az elképzelést, mely szerint 
Isten  mezítelen  lényege  ott  áll  Krisztus  mögött.  A  nominalizmusban,  mint  minden  nem 
biblikus gondolkodásban benne foglaltatik az elképzelés, mely szerint az embernek meg kell 
próbálnia kapcsolatba kerülnie Isten nuda essentia-jával Krisztus mögött. Nem csoda, hogy az 
emberek  kételkedtek  abban,  vajon  megtalálták-e  Isten  lényegét.  Az  egyetlen  módja  Isten 
lényege megtalálásának, azzal együtt pedig a hitünk objektív alapjának hívőként az, ha azt a 
lényeget Istennek a Krisztusban adott kijelentésével azonosítjuk. S mikor Isten lényegét csak 
a Jézus Krisztusban adott kijelentésében keressük, akkor rendelkezünk egyidejűleg ezeknek 
az attribútumoknak a valódi egységével. Mert akkor találjuk meg ezt az egységet a kegyelem 
elképzelésében,  ami  minden  attribútum  felett  áll.  Isten  attribútumainak  minden  általunk 
történő  elemzésében  csak  Jézus  nevét  ismételgetjük.  Isten  tökéletességeinek  sokféleségét, 
egyéniségét és különféleségét akkor az összes embert  üdvözítő cselekedetének egységében 
találjuk meg. Csak akkor van bizonyosságunk arról, hogy nem holmi hamis misztérium búvik 
meg az általunk ismert Isten mögött.  S csak akkor látjuk a hit valódi természetét,  mint az 
egyetlen reális lehetőséget az ember számára.

Természetesen az ortodoxia is meg akarta tenni mindezt.353 Hajlandósága a témában 
megfelelő volt. De tanításában nem fogta fel, hogy „Isten attribútumainak teljesen élő tanítása 
alapvető kiindulási pontjának veszi azt az igazságot, hogy Isten teljességgel ki van jelentve, és 
teljességgel  el  van  rejtve  a  számunkra  az  önfeltárásában”.354 Fel  kell  fognunk,  hogy nem 
tulajdoníthatunk ennek „az Önmagában vett Isten és a világhoz való viszonyában vett Isten 
közötti  megkülönböztetésnek lényegi,  hanem csak a megértést  segítő jelentőséget”.355 Ez a 
megkülönböztetés valóban értékes. A tény, hogy Isten „számunkra egyszerre megismerhető és 
megismerhetetlen,  az,  Aki  szeret,  és  Aki  szabad,  valójában ebben a  megkülönböztetésben 
válik számunkra világossá.”356 Isten Önmagában szeretet. Ő szabad arra, hogy ez az irántunk 
való szeretet legyen. S ez megmutatkozik az Ő kijelentésében.

Ezzel a megközelítéssel tér rá Barth Isten attribútumainak szisztematikus tárgyalására 
a szeretet és a szabadság szempontjából. Tisztában van a ténnyel, hogy „a Szentírásnak nincs 
közvetlen  közlése”,  amelyre  hivatkozhat.  Módszere  mégis  összhangban  van  általános 
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krisztológiai  megközelítésével.  Az  eset  természeténél  fogva  a  kegyelem  Isten  központi 
attribútuma.

2. Az ortodoxia Isten tökéletességeiről

Barth különbséget tesz az isteni szeretet, és az isteni szabadság attribútumai között. 
Először megvizsgáljuk, mit mond az isteni szeretet attribútumairól.

A. Az isteni szeretet tökéletességei

A kegyelem és a szentség az első attribútum-pár, amit Barth tárgyal. „Isten  vere et  
proprie gratiosus. Ő még akkor is ilyen, ha számunkra Ő az ismeretlen és rejtett Isten. Ő még 
akkor is ilyen, mikor Ő az az Isten, Akit megtagadtunk és gyűlöltünk, tehát önmagunk ellen 
ingereltünk. S Ő még akkor is ilyen, ha Ő az az Isten, Aki ellen vétkeztünk, s aki ezért eléítél 
és megbüntet  minket.  Csak akkor  ismerjük és értjük helyesen a  bűnünket,  mikor  az Isten 
kegyelmével szembeni ellenségeskedésként fogjuk azt fel.”357

Nem  szabad  tehát  korlátozást  tenni  a  kegyelem  eme  öröklötten  egyetemes 
természetével  kapcsolatosan  Isten  szentségéből  kiindulva.  „Isten  kegyelmének  eme 
elképzelését  most  a  szentsége elképzelése mellé  helyezzük.  Ez nem jelentheti  azt,  hogy a 
kegyelem  fogalmával  jelölteknek  akár  a  korlátozása,  akár  a  kiterjesztése  szükségességét 
sejtetjük. A kegyelemben Magát Istent jellemeztük, az egyetlen Istent, a Maga teljességében. 
Nem tévedünk, és nem nézünk el, vagy hagyunk figyelmen kívül semmit, ha azt állítjuk, hogy 
az Ő szeretete, tehát egész lénye az Istenség összes magasságában és mélységében egyszerűen 
csak kegyelem.”358

Isten  szentsége  maga  után  vonja  a  bűnre  kimondott  ítéletét.  Isten  elítél,  kizár  és 
megsemmisít minden Önmagával szembeni ellentmondást. De teszi ezt úgy, hogy az ítéletet 
Önmagán  hajtja  végre  Jézus  Krisztusban,  az  Ő  Fiában.  Csak  az  Istennel  szembeni 
ellenállásában  tapasztalja  az  ember  Isten  szembenállását  ővele.  Ez  az  ellenállás  azonban 
mindig és kizárólagosan az Isten által az embereknek adott kegyelemből fakad. „Isten azért 
szent, mert az Ő kegyelme elítél, és az Ő ítélete kegyelmes.”359

Isten  könyörülete  és  igazságossága  a  második  attribútum-pár,  amit  Barth  fontolóra 
vesz. Isten kegyelme mindenekelőtt az emberek iránti könyörületében fejeződik ki. S Isten 
Önmagában az, amit cselekszik.360 Ennek a könyörületességnek tehát úgy kell megelőznie az 
igazságosságot,  ahogyan  Isten  kegyelme  megelőzi  az  Ő  szentségét.361 „Láttuk,  hogy  a 
protestáns  ortodoxia  meghatározásainak  gyengesége  az  Isten  kegyelme  és  szentsége 
viszonyának  vonatkozásában  abban  rejlett,  hogy  nem  tették  világossá  az  isteni  létezés 
egységét. Ugyanez a helyzet ebben a vonatkozásban is.”362

Barth  megemlíti  Quenstedtet,  a  lutheránus  teológust,363 valamint  Polanust,  a 
református  teológust.   Közülük  egyik  sem  helyezte  a  megfelelő  módon  a  kegyelmet  az 
igazságosság fölé. Nem értették meg teljesen, hogy Isten kegyelme a legjobban megbocsátó 
kegyelemként mutatható be. „Ő könyörületes, mert valóban szab követelményeket, és annak 
megfelelően büntet és jutalmaz.”364
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Természetesen  annak  helyes  megértése,  hogy  mi  történt  a  számunkra  Jézus 
Krisztusban,  ami  lehetővé  teszi  a  számunkra,  hogy a  kegyelmet  és  a  könyörületet  így az 
igazságosság és a szentség fölé helyezzük. Krisztus halálának ugyanis az a jelentése, hogy a 
mi bűnünket vette Magára. Így ez nem velünk történt. „Amit ott elszenvedett Izrael miatt és 
mi miattunk, azt Izraelért és értünk szenvedte el.”365 Ez a Jn3:16 üzenete. Krisztus meghalt a 
kereszten. Megtapasztalta az isteni Nem-et. A nagypénteket azonban a húsvét követi. Az igen 
előfeltételezi az Ő Nem-jét. „Mert a borzasztó dolog, az isteni Nem nagypénteken az, hogy 
Izraelnek és az összes embernek minden bűne, valamennyiünk minden bűne együttesen és 
egyénenként vált az isteni harag és megtorlás tárgyává.”366

Krisztus minden ember számára helyettesítő halálának ez a helyes nézete nem érthető 
meg mindaddig, amíg el nem kezdjük elvetni a Krisztus mögött álló Isten elképzelését. Mert 
ennek az Önmagában vett Istennek az elképzelése, amit lényegi (alkotó), és nem a megértést 
szolgáló fogalomként értelmezünk, akadályoz meg minket abban, hogy Isten szentségét és 
igazságosságát a megfelelő módon vessük alá az Ő kegyelmének. Ez a pont később majd 
ismét leköt minket. Most azonban elégnek kell lenni mindössze jelezni azt, hogy Barth milyen 
mélységesnek tartja a szakadékot közte és az ortodoxia között. Mivel elmulasztja a Szentírást 
a  helyes  krisztológiai  módon  magyarázni,  az  ortodoxia  nem  képes  érvényre  juttatni  a 
helyettesítő engesztelés objektivitását, ezzel együtt Isten kegyelmének egyetemességét.

Isten  türelme  és  bölcsessége  a  harmadik  attribútum-pár,  amit  Barth  tárgyal.  Isten 
kegyelmével és könyörületével együtt ott van Isten türelme is. Mindhárom az ő szeretetének 
kifejeződései. A türelem Isten kegyelmének gazdagítása. „Isten türelmét úgy határozzuk meg, 
mint az Ő akaratát, mely mélyen benne gyökerezik az Ő lényegében, és az Ő isteni lényét és 
cselekedetét  alkotja,  hogy – az Ő saját  kegyelmének  és  könyörületének kedvéért,  s  az  Ő 
szentségének és igazságosságának megerősítéseképpen – másik időt és teret biztosítson az ő 
saját  létezésének fejlődéséhez.   Ezzel  ad ehhez  a  létezéshez  egy valóságot  a  saját  magáé 
mellett, s teljesíti be akaratát erre a másikra vonatkozólag oly módon, hogy nem függeszti fel, 
vagy semmisíti  meg  ezt  a  másikat,  hanem csatlakozik  hozzá,  támogatja,  és  engedi,  hogy 
szabadon fejlődjön.”367

Itt  van  tehát  Barth  szerint  az  igazi  alap  az  emberi  szabadság  számára.  Ez  az  a 
szabadság, Ami Isten ember iránti kegyelmén belül és annak szabad elhatározásából létezik. 
A  hitetlenség  tehát  lételméleti  lehetetlenség.  „Polanus  és  Quenstedt,  akikkel  eddig 
tanácskoztunk Isten ortodox tanításáról, cserbenhagytak minket ebben a dologban.”368

B. Az isteni szabadság tökéletességei

Most rátérünk annak megfontolására, hogy mit mond Barth az isteni szabadság isteni 
attribútumairól.

A szabadság tökéletességei követik a szeretetét.  Miután tárgyaltuk Isten kegyelmét, 
könyörületét  és  türelmét,  most  tehát  meg kell  vizsgálnunk Isten mindenütt  jelenvalóságát, 
mindenhatóságát  és  dicsőségét.  Eme  dolgok  mindegyikében  az  ortodoxia  ugyanúgy 
cserbenhagy minket, mondja Barth.

Isten egysége és mindenütt jelenvalósága Isten negyedik, Barth által górcső alá vett 
attribútum-párja.  Az  ortodoxia  nem  érti  Isten  egységének  valódi  természetét.  „Ha 
megvizsgáljuk, hogyan kezeli a  simplicitas Dei-t,  csak bámulunk azon a módon, amibe az 
ortodox dogmatika belépett, majd elveszett a logikai és matematikai elmélkedések közepette. 
Elért eredményei ugyanis természetesen egyetlen bibliai bizonyítékot sem tudtak felmutatni, 
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végül  mégis  ennek  kellett  megformálnia  egész  Istennel  kapcsolatos  tanításának  alapvető 
előfeltevését, végső soron tehát az egész keresztyén tanítását.”369

Mi más  lett  volna várható az ortodoxiától?  Lényegében nominalista  megközelítése 
elkerülhetetlenül az Önmagában vett, Krisztustól független és felette álló Istennel kapcsolatos 
spekulációkhoz vezetett. A spekulálás Istenről, az a se-ről, a nuda essentia-ról valami egészen 
más, mint elismerni Isten egységét, mint a Krisztusban adott szuverén, egyetemes kegyelme 
kifejeződésének  következetességét.  Természetesen,  mikor  már  túl  késő  volt,  az  ortodoxia 
kimondott „mindent, amit el kellett mondani, ha a Szentírás a vezető”. „S a keresztyén tanítás 
többi részét is a Szentírás vezetése iránti hűséggel próbálta meg bemutatni és fejleszteni”. De 
ez „a boldog következetlenség nem maradt fenn a későbbi korok tanításában”.370 Az ortodoxia 
ezen a ponton beleveszett  a spekulációba.  „nem látta  meg,  hogy a szükséges  tudományos 
pontosság ennek a témának a bemutatásához abszolút megköveteli tőlünk, hogy fogadjuk el 
Magát Istent az Ő kijelentésében, a Szentírásban hitelesítve, mint abszolút egyszerű Valakit, 
azt  a  Valakit,  Aki  valójában  nem  kiformált  és  oszthatatlan,  s  megengedjük  Neki,  hogy 
ilyennek  jelentse  ki  Magát.  Ő  az,  Aki  összehasonlíthatatlanul,  egyedi  módon  egyszerű  – 
végtelenül  egyszerűbb,  mint  tudásunk  többi  részének  minden  összetettsége,  sőt  minden 
úgynevezett egyszerűsége. Isten Maga van a leginkább kéznél, de egyidejűleg a legmesszebb 
is, ahogyan az abszolút egyszerűnek lennie kell. Isten Maga a szétbonthatatlan, de egyidejűleg 
az, Aki betölt és felölel minden mást.”371

Isten egy a teremtés, a kibékülés és a megváltás munkájában. Isten ez az egyetlenség. 
Ő megbízható. Ő az Ő lénye legbelső magjában ez. „S ez az Ő egyszerűsége.”

Egyszerűként Isten tehát mindenütt jelenvaló.372 De mit lehet helyesen megérteni Isten 
mindenütt  jelenvalóságáról?  Az ortodoxia nem volt  abban a  helyzetben,  hogy megérthette 
volna.  Az  ortodox  teológusok  a  mind  Isten  mindenütt  jelenvalóságához,  mint  az 
örökkévalóságához a tér és az időt problematikájából vették a végszavukat úgy, ahogyan ezzel 
az emberi elme szembesül, mikor függetlenül gondolkodik Krisztusról. „Világosan láthatjuk 
ezen a ponton, hogy mivel jár az, ha Isten lényegének meghatározásához a kiindulási pont 
inkább az ember, nem Isten.”373 Ha valaki az emberrel kezdi, soha nem oldja meg a véges és 
a végtelen viszonyának problémáját.  Az tehát soha nem oldható meg, akár a véges, akár a 
végtelen az első. „Ha Isten lényegét a világ alapjának térszerűtlenségében és időtlenségében 
találjuk meg, ez nem jelent sem többet, sem kevesebbet, mint hogy Istent belevontuk a világ 
ellentétének  dialektikájába.  Ez  azonban  nyitva  hagyja  az  ajtót  Feuerbach  kérése  előtt, 
miszerint nem lehet-e jobban Isten az emberben, mint az ember az Istenben, s erre a kérdésre 
nem adható  döntő válasz.  Ha az egyetlen  létező  dolog ebben az ellentétben,  ami  felfogja 
Istent,  a  két  szféra  viszonylagossága,  az  nem tud  meggátolni  minket  abban,  hogy hol  az 
egyiknek,  hol  a  másiknak  tulajdonítsuk  a  fennköltséget  és  az  isteni  mivolt  funkcióját.  S 
szükségszerűen mindig ez történt, s mindig ez fog történni a kijelentés és a hit ismeretétől 
függetlenül.”374

Tehát  csak  amennyiben  Krisztussal  kezdjük,  akkor  határozható  meg  Isten  valódi 
viszonya  mind  a  térrel,  mind  az  idővel.  Isten  öröklötten  ugyanúgy  együttlétező  is,  mint 
ahogyan  létező.  „Isten  ’végtelensége’,  ha  ezt  a  kifejezést  akarjuk  használni,  valódi 
végtelenség,  mert  nem  foglal  magában  semmiféle  olyan  ellentmondást,  amiért  egyben 
végesség is. Nincs semmi oka, amiért Isten az Ő lényegében ne lenne ugyanolyan tökéletes 
módon  véges  is,  mint  amennyire  végtelen.”375 Isten  egységének  ezzel  a  mindenütt 
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jelenvalóságához viszonyított krisztológiai nézetével fenntartottuk Isten kegyelmének szabad 
és egyetemes  természetét.  Isten azonossága az ember  Jézussal,  Aki  mind fizikailag,  mind 
időben jelen van az emberek között, kifejeződik Isten térszerűségében és időbeliségében. Isten 
tere hiteles tér, és Isten ideje hiteles idő. Mikor ezt felfogjuk, akkor azt is felfogjuk, hogy a 
többi ember csak részesként létezhet Jézus Krisztusban, az egyetlen hiteles emberben.  AZ 
ortodoxia képtelen volt ebből bármit is meglátni.

Isten  állandósága  és  mindenhatósága  az  ötödik  attribútum-pár,  amit  Barth  tárgyal. 
Isten  „állandóan  Egyvalaki,  és  mindenható  módon  mindenütt  jelenvaló”.376 Az  „egyetlen 
egész isteni lényeg kifejezhető annak elismerésével és kimondásával, hogy Isten állandó, és 
így  is  kell  kifejezni”.377 „A  korábbi  protestáns  ortodoxia  nem  mutatott  semmiféle  nagy 
szerencsésséget  ennek  a  dolognak  a  kezelésében.”378 Amit  Polanus  mondott  Isten 
állandóságáról, az „helyrehozhatatlan összeütközésben áll Isten szabadságával, szeretetével és 
életével”.379 Polanus Krisztustól elkülönítve gondolkodott Istenről. Beszélt az  ipsum ens, az 
immensitas, a  primum principium et primum movens elképzeléséről. A dolog természetéből 
adódóan  ez  szükségszerűen  immutabile,  s  abban  az  értelemben  immutabile,  ami  a 
legcsekélyebb  mértékben  sem  felel  meg  a  bibliai  igaszakaszoknak”.380 Biztos,  hogy  az 
állandóság,  amiről  a  Szentírás  beszél,  az  az  élő  Isten  állandósága,  azé  az  Istené,  Akinek 
valóságos Geschichte-je van a világgal, amit teremtett.381 Ez a Heilgeschichte állandósága.382 

„… az  üdvtörténet  [Heilgeschichte]  jelentése  és  titka  maga  is  Jézus  Krisztusban  van”.383 

„Jézus  Krisztusban  Maga  Isten  is  teremtménnyé  vált.  Azaz,  mondhatni,  eggyé  lett  a 
teremtménnyel,  az  emberrel”.384 Istennek  ez  az  azonosítása  a  teremtménnyel  Jézus 
Krisztusban az alapja a közöttük fennálló közösségnek. „S hogy összefoglaljuk, mivel Isten 
szabadságának  változhatatlanságával  van  dolgunk,  amit  el  kell  ismernünk,  és  el  kell 
fogadnunk,  Jézus  Krisztusban ez  megváltoztathatatlanul  az  Isten  kegyelme,  de  ugyancsak 
megváltoztathatatlanul az Ő akarata, parancsa és rendelése”.385

Erre  az  isteni  döntésre,  ami  utasítássá  válik  az  ember  számára,  használta  a  régi 
teológia  az  Isten  rendelésének  fogalmát.386 Emögött  a  rendelés  mögött  húzódik  meg  a 
voluntas Dei beneplaciti. Ez nevezhető „voluntas antecedens-nek annyiban, hogy megelőzi a 
teremtett világ létezését és formáját”.387 Ez egyben a voluntas absoluta, és occulta.

Minden, ami Istennek eme abszolút akarata következtében történik, „egyszerűen csak 
annak kijelentése”.  Mégis,  akik hittek ebben az abszolút  akaratban,  beszéltek  „a teremtett 
világ szabadságáról és esetlegességéről” is.388 Az embert tartották felelősnek a bűnért.

Így „a református ortodox teológia eme fejezete” legalábbis „embrionális tanításában” 
jobb,  mint  az  Isten  lényegével  kapcsolatos.  Az  előbbiről  az  utóbbival  ellentétben  nem 
mondható el, hogy „a halál Isten és Isten halott”.389 „Az élő Isten tanítása legalábbis elkezd a 
felszínre jönni, legalábbis lehetségessé válik”.390
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Hamarosan  azonban  „Isten  egyszerű  és  megváltoztathatatlan  lényegének  a  tanítása 
újra  felüti  a  fejét.  Ennek  a  megkülönböztetésnek  megfelelően  minden,  ami  nevezhető 
cselekedetnek  az  isteni  rendelésben,  a  voluntas  signi-hez  tartozik,  ami  csak  helytelenül 
vélhető Isten valódi akaratának. Ennek a megkülönböztetésnek a fényében úgy tűnik, hogy 
csak átmenetileg  igaz,  csak  a  mi  vonatkozásunkban,  talán  ami  álláspontunkból  kiindulva, 
hogy Isten élő és aktív a Wolleb hexameterében felsorolt értelmekben: Praecipit et prohibet,  
permittit, consulit, implet”.391

Kiindulván  a  Bibliából,  mint  a  kijelentéssel  azonosból,  az  ortodoxia  így  jutott  el 
Istenhez,  mint  üres létezéshez.  Ennek az Istennek a tanácsvégzése az önkényes cselekedet 
rejtett forrása. Így az ortodoxia számára a halál Isten és Isten halott. A szabad kegyelem ismét 
eltűnik.  „Mivel  homályos,  hogy  a  voluntas  beneplaciti mennyire  Isten  szabad  kegyelme, 
annak is homályosnak kell lenni, mennyire köt meg minket a voluntas signi”.392

Az ortodoxia, mondja Barth „Isten lényegéről és a világgal való viszonyáról elvont 
általános  tanítással,  más  szóval  a  gondviselés  általános  tanításával”  rendelkezik.393 Így  „a 
világ teremtése, fenntartása és kormányzása az egyik oldalon, a kibékülés és a megváltás a 
másikon,  de mindenekelőtt  Isten  Fiának megtestesülése  és  Jézus  Krisztus  létezése  – ezek 
mindegyike egyetlen sorozatot alkot, puszta  opera externa-ként, közös elválasztóval, mint a 
voluntas  signi  konkrét  esetei,  amely  mögött  valamiképpen  ott  áll  a  megváltozhatatlan, 
kifürkészhetetlen  voluntas  beneplaciti,  mint  az  isteni  gondviselés  puszta  példái”.394 A 
Szentírás  élő  Krisztusa  mindebben  semmi  más  módon  nem  található  meg,  csak 
következetlenséggel.  Konkrétan  az  Isten  mindenhatóságát  értelmezték  félre  ekképpen.  Így 
Quenstedt a mindenhatóság bibliai elképzelését egyszerűen az omni-kazualitás elképzelésével 
azonosítja.395 Ez  az  elképzelés  fejeződött  ki  következetesebben  Schleiermacher 
teológiájában.396 „A megfigyelés,  miszerint  Isten  a  Szubjektum a  cselekedetei  felett,  most 
elveszett, s Istent, mint olyat végül megtagadták.”397 „Az ortodoxiában megjelent hiba most 
komolyabbá  és  véglegesebbé  vált”.398 „Most  felbecsülhetjük  az  attribútumok  nominalista 
tanításának  következményeit,  hogy  mit  jelent,  mikor  az  isteni  attribútumokat  valódi 
simplicitas-okként, de nem valódi multiplicitas-okként értelmezzük.”399 „Ennek a nézetnek a 
hibája, ami először az ortodoxiában lát napvilágot, majd teljesen Schleiermacher iskolájában 
fejlődik  ki,  közvetlenül  benne  foglaltatik  abban,  hogy  figyelmen  kívül  hagyja  a 
megkülönböztetést aközött, amit Isten megtehet, és aközött, amit megtesz.”400

Az örökkévalóság és  Isten  dicsősége az  utolsó,  Barth által  tárgyalt  attribútum-pár. 
Pont amiképpen Isten természete úgy együttlétező, mint létező, úgy van Istennek időtartama 
és tere.401

„Az örökkévalóság a kezdet,  a közép és a vég egyidejűsége,  s ebben a mértékben 
tiszta  időtartam.”402 „Isten  örökkévalósága  önmagában  a  kezdet  a  folytatólagosság  és  a 
vég.”403 Az időnek ez a krisztológiai nézete lehetővé teszi a számunkra, hogy megadjuk az 
eleve  elrendelés  valóban  biblikus  nézetét.  „Az  isteni  Íge  Jézus  Krisztusban  történt 
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megtestesülésével”  kell  kezdenünk.404 „Jézus  Krisztusban  következik  be  az,  hogy  Isten 
Magához  veszi  az  időt,  hogy  Ő  Maga,  az  örök  Valaki,  mulandóvá  válik,  s  megjelenik 
számunkra a saját létezésünk formájában, és a saját világunkban. Nem egyszerűen felkarolván 
az  időt  és  uralkodván  felette,  hanem alávetvén  Magát  annak,  s  megengedvén  a  teremtett 
időnek, hogy az Ő örökkévalóságának formájává váljon.”405

Ha így kezdjük Jézus Krisztussal, mint Isten emberrel való azonossága cselekedetével, 
akkor túllépünk az ortodoxia minden statikus fogalmán, melyeket fent említettünk.

3. Az ortodoxia a kiválasztásról

Az  önmagában  vett  Isten  és  a  minden  eljövendőt  uraló  rendelése  elvont 
elképzelésének minden gonoszsága a kiválasztás ortodox tantételében jut a csúcspontjára. Ez 
a pont Barth számára alapvető fontosságú. Mi azonban csak röviden érinthetjük. A Kálvin 
által vallott és az előző fejezetben tárgyalt kiválasztás tantételének kritikája minden lényeges 
elemében megismétlődik, mikor Barth a későbbi ortodoxiával foglalkozik. Mivel az ortodoxia 
Kálvinnal  egyetemben  nem  értette  meg  a  tényt,  hogy  Krisztus  a  kiválasztó  Isten  és  a 
kiválasztott  ember,  ezért  nem  értette  meg  a  kegyelem  biblikus  tanítását  sem.  Mert  „a 
kegyelem kiválasztása az evangélium egésze, az evangéliumé  in nuce.”406 Mi tehát, mondja 
Barth, nem követhetjük Loraine Boettnert, mikor a The Reformed Doctrine of Predestination 
(A predesztináció református tantétele) című könyvében egyszerűen csak ismételni próbálja a 
predesztináció klasszikus tanítását. S „nagyon is Kálvin lelkületével, de nagyon végzetes volt, 
mikor  a  korábbi  református  dogmatikusok  között  sokan  úgy  gondolták:  egyensúlyt  kell 
teremteniük  a  kegyelmi  kiválasztás  tantételével  szemben  a  haragból  történő  kiválasztás 
tantételével”.407

A harag kiválasztásának és a kegyelem kiválasztásának ez a végzetes párhuzama, ami 
most  már  nyilvánvaló,  végső  soron  visszakövethető  Isten,  mint  nuda  essentia, és  az  ő 
abszolút, minden eljövendőt irányító tanácsvégzése elvont elképzeléséhez.

Kálvinnal egyetemben az ortodoxia sem volt  képes meglátni  az evangélium valódi 
kiegyensúlyozatlanságát. Az ortodoxia nem volt képes alárendelni a szentség és igazságosság 
attribútumait Isten kegyelmének és könyörületének. Emiatt nem dolgozhatta ki a kiválasztás 
igazi tantételét. „Kálvin kiválasztó Istene a Deus nudus absconditus. Nem a Deus revelatus, 
Aki  mint  olyan,  a  Deus  absconditus,  az  örök  Isten.  Kálvin  tanításának  minden  kétséges 
jellemzője abból az alapvető hibából fakad, hogy végső soron szétválasztja Istent és Jézus 
Krisztust, úgy gondolván, hogy ami a kezdetben Istennel volt, azt valahol máshol kell keresni, 
nem  Jézus  Krisztusban.  Azaz,  a  kegyelmi  kiválasztás  minden  erőteljes  és  lenyűgöző 
elismerésével  végül  mégis  elmegy Istennek  a  Jézus  Krisztusban  megmutatkozó  kegyelme 
mellett.”408

A dordrechti zsinat „minden másnál keményebben megismételte azt a nem kielégítő 
választ,  amit  Kálvin  adott”.409 A  Synopsis  purioris  Theologiae  teológusai  végül  szintén  a 
Krisztus mögött álló Istenre, az Atyára hivatkoztak a kiválasztás forrásaként.410 Jézus Krisztus 
kiválasztása a számukra pusztán „az Ő kiválasztása az Atya rendelésének végrehajtásával”.411 

Az elvont  nuda  essentia-ra  és  az  abszolút  rendelésre  (decretum absolutum)  hivatkozva  a 
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református  teológusok  nem  voltak  képesek  helyesen  beszélni  a  kegyelemről.412 Ők  „a 
predesztináció  keresztyén  és  biblikus  tanítását”  keresték.413 Mégis,  „lehet  bármi 
keresztyénietlenebb,  vagy antikrisztusi,  mint a rettegés,  vagy a békesség, amit a  decretum 
absolutum gondolata ad, mint első és utolsó igazságé, amiből minden más származik?”414

„Ahol a hagyományos decretum absolutum volt használatos, oda a Jézus Krisztusban 
történő kiválasztás decretum concretum-át kell állítanunk.”415

Mikor  ekképpen  lecseréltünk  az  abszolút  rendelet  elképzelését  a  konkréttal 
Krisztusban, akkor jutunk a „megtisztított  szupralapszarizmushoz”.  Egyedül a megtisztított 
szupralapszarizmus  juttatja  érvényre  Isten  és  az  ember  azonosítását  Krisztusban,  mint 
Geschichte-ben. Ez gondol úgy Krisztusra, mint kiválasztó Istenre. S úgy is gondol Rá, mint 
kiválasztott emberre. A második dolog az, aminek itt alapvető fontossága van.

Mivel  nincsen  Isten  általánosságban,  ezért  ember  sincsen  általánosságban.  „A 
szupralapszáriusok, infralapszáriusok és a köztesek mind egyetértettek abban, hogy a vitatott 
objectum praedestinationis,  a  kiválasztott,  vagy elvetett  ember  közvetlenül  és  függetlenül 
azonosítandó Ádám részben kiválasztott  és részben elvetett egyéni leszármazottaival,  mind 
tömegesen, mind egyenként. Mindkét félnek, valamint a régi református teológia egészének 
(sőt, valójában az egész régi teológiának) az érdeklődése kizárólagosan ezekre az egyénekre 
összpontosult.  Eme egyének némelyikének kiválasztásában játszik az ember Jézus Krisztus 
specifikus  és  nélkülözhetetlen  szerepet,  mint  a  kiválasztottak  közül  az  első.  A  többi 
elvetésével  Neki  egyáltalában  semmi  dolga  sincs.  Mégis,  mikor  felmerül  az  objectum 
praedestinationis kérdése, akkor azt így, vagy úgy, de gyorsan átlépik, s a helyes megoldást 
X,  vagy Y egyénben  találják  meg.  Ez  lehet  creabilis,  vagy  creatus,  s  lehet  labilis,  vagy 
lapsus, de ez a homo X, vagy Y mindig az objectum praedestinationis.

Másodszor, minden fél  egységes volt  annak elképzelésében,  hogy Isten örökkévaló 
rendelésében a predesztináció (tehát az egyének kiválasztása, vagy elvetése) magában foglalja 
egy  fix  rendszer  felállítását,  amit  az  egyének  időbeli  élete  és  története  csak  betölteni  és 
megerősíteni képes. A predesztináció tanítása nem jó hírként hirdeti Isten szabad kegyelmét, 
hanem semleges közlésként, miszerint Isten az örökkévalóságtól fogva kegyelmes lesz, akihez 
kegyelmes  lesz,  és  megkeményít,  akin  megkeményít,  s  ez  alkotja  azokat  a  korlátokat, 
melyeken belül minden egyénnek meg kell futnia a pályáját. A szupralapszárius vallja, hogy 
az örök kiválasztás, vagy elvettetés eme rendszere minden más rendszer felett áll, s azonos 
Isten  elsődleges  és  alapvető  tervével,  mely  felett  semmi  más  nem áll.  Az infralapszárius 
megengedi  egy  másik  terv,  vagy  rendszer  létezését  vagy  párhuzamosan  ezzel,  vagy  ezt 
megelőzően,  a  teremtés  és  a  bukás  formájában,  vagy  elrendelésében.  Mindkét  fél 
előfeltételezi, és fenntartja azonban azt a rendszert, mely mindenesetre az örökkévalóságtól 
fogva létezik, így nem csak az egyének, de Maga Isten, mint örökkévaló Szerző is kötve van 
hozzá időben (minden dolog ama mintájának vonatkozásában, amit magát is fixnek képzelnek 
el), így semmi új sem lehet a nap alatt akár az ember, akár Isten részéről.

Harmadszor, mindegyik fél egyetértett abban, hogy mikor Isten felállította ezt a fix 
rendszert, amely előre látta minden egyén élettörténetét és sorsát, akkor Isten ugyanazon a 
módon,  ugyanabban  az  értelemben,  ugyanazzal  a  hangsúllyal  és  pontosan  ugyanazzal  a 
kiegyensúlyozottsággal  ejtette  ki  mind  az  Igent,  mind  a  Nemet,  elfogadván  egyeseket  és 
elvetvén másokat. A teremtés elrendelésének vonatkozásában az infralapszáriusok beszélnek 
bizonyos  értelemben  Istennek  az  Ő  dicsőségének  kijelentésében  megnyilvánuló  általános 
céljáról, de anélkül, hogy megpróbálnák ezt a célt pontosabban meghatározni. Mikor azonban 
eljutnak a predesztináció elrendeléséig, ők is oly módon beszélnek Isten céljáról a teremtett és 
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bukott  embert  illetően,  amely  teljességgel  szimmetrikus.  Ez  a  cél  nem  más,  mint  a 
könyörületének megmutatása egyeseken, és az igazságosságának megmutatása másokon. A 
romlás  általános  tömegéből  Isten kegyelme  tévedhetetlenül  kijelöli  és  elvezeti  az egyének 
bizonyos  konkrét  számát  a  kiválasztásra,  illetve  ugyanazon  a  módon  Isten  igazságossága 
tévedhetetlenül kijelöli és elvezeti az egyének bizonyos konkrét számát a kárhozatra. Kérdés 
nem merülhet  fel  eme két  viselkedés  egyenlőségének megzavarásáról,  vagy felborulásáról 
Istenben, s nem lehetséges semmiféle utólagos változás a rendszeren belül, melyet Isten kettős 
akarata  állított  fel.  A  két  viselkedés  együttesen,  egymást  kiegyenlítve  alkotják  az 
önmegdicsőülésre irányuló isteni akaratot, s Isten egyformán megdicsőül a választottak örök 
áldottságában, valamint az elvetettek örök kárhozatában.

Negyedszer, és mindenekfelett – minden más egyezség rejtett alapjaként – mindegyik 
fél egyetértett az isteni jóakarat értelmezésében, mely döntött a kiválasztás és az elvettetés 
között, s ezzel megszabta az idő számára az örökkévalóságtól fogva kijelölt rendszer konkrét 
szerkezetét.  Egyetértettek tehát annak elgondolásában, hogy ezt a jóakaratot teljességgel és 
véglegesen  decretum  absolutum-ként  kell  értelmezni.  Ez  az  isteni  szabadság  cselekedete, 
melynek alapja és értelme teljességgel el van rejtve, s rejtettségében szentnek tekintendő, és 
akképpen tisztelendő.  Ez a  decretum absolutum (az infralapszárius  nézet  szerint)  az isteni 
hajlandóság a homo creatus et lapsus vonatkozásában, vagy (a szupralapszárius nézet szerint) 
az  isteni  hajlandóság  a  homo  creabilis  et  labilis vonatkozásában.  Mindkét  nézet  mögött 
(különböző  pontokon,  de  gyakorlatilag  ugyanazzal  a  hatással)  ott  áll  az  Önmagában  vett 
abszolút Isten képe, aki se nem kötött feltételekhez, se Önmagának nem szab feltételeket, nem 
pedig az Isten Fiának a  képe,  Aki  szab Magának feltételeket,  ezért  feltételekhez  kötött  a 
Dávid Fiával való egységében, azaz nem a Jézus Krisztusban levő Isten képe.”416

Így  tisztította  meg  Barth  a  történelmi  szupralapszarizmust  „radikálisan  új 
előfeltevésekre helyezve” azt. Krisztológiai alapokat helyezett a kiválasztás ortodox tantétele 
alá.  Kiradírozta  a  decretum  absolutum  bálványimádó  elképzelését.  A  Krisztusról,  mint 
kiválasztott emberről való gondolkodás lehetővé teszi, hogy meglássuk: Benne Isten „akarja 
az emberiséget és minden egyes embert, s ezt leírhatjuk, mint ideális emberiséget”.417

Isten ortodox tantétele  szerint  a halál  Isten,  és Isten halott.  Az abszolút  elrendelés 
ortodox tanítása  ugyanerre  az  eredményre  vezet.  Természetes  tehát,  hogy Barth  szerint  a 
szupralapszarizmus  régi  tanításával  „Isten  azzal  fenyeget,  hogy  egy  démon  alakját  ölti 
Magára…”418 Nem csoda,  hogy  a  római  katolikusok,  a  lutheránusok  és  az  arminiánusok 
visszaborzadtak az efféle tanítástól.419

Mi más módon segíthetne Barth, mint hogy egyszerűen szembeszáll az ortodoxiával? 
Annak alapelve a számára a végtelenségig romboló, a kijelentés, Isten, az Isten elrendelése, a 
teremtés a gondviselés, a kibékülés és a megváltás krisztológiai, tehát biblikus tanításaira. Az 
ortodoxia nem veszi észre Isten és ember közvetett azonosságát Jézus Krisztus minden embert 
üdvözítő cselekedetében.

Befejezésképen  meg  kell  említeni,  hogy  Barthnak  az  ortodoxiával  szemben 
megfogalmazott  kritikája  tulajdonképpen  ugyanaz,  mint  a  Kálvinnal  szembeni  kritikája. 
Mindkét  esetben  azt  állítja,  hogy hiányzik  az  igazi  krisztológiai  megközelítés  a  Szentírás 
exegéziséhez. S csakis az igazán krisztológiai megközelítés szempontjából lehet a Szentírást, 
mint  Szentírást  valóban protestáns módon az egyház fölé helyezni.  Ha Kálvin, valamint a 
későbbi ortodoxia tartják magukat  a  decretum absolutum-hoz, tehát egy önkényes  és sötét 
lényhez Krisztus mögött, akkor Barth szerint nem a Szentírás Krisztusát prédikálják. Emellett 
ha Kálvin és a későbbi ortodoxia úgy beszél az emberről, mint aki önmagában rendelkezik a 

416 Ugyanott, 143-144. oldalak (Az angol változatban a 133-134. oldalak)
417 Ugyanott, 152. oldal (Az angol változatban a 141. oldal)
418 Ugyanott, 151. oldal (Az angol változatban a 140. oldal)
419 Ugyanott



képességgel,  hogy végleg  ne higgyen  Krisztusban,  akkor,  mondja  Barth,  nem a Szentírás 
Krisztusát prédikálják. Azaz, egyikük sem érti a kegyelem szabad, egyetemes természetét.

Miképpen  mondhatná  hát  akár  az  ortodoxia,  akár  Kálvin,  hogy  lényegileg 
protestánsok  a  teológiájukban?  Barth  protestantizmusa,  szupralapszarizmusához  hasonlóan 
látszólag „radikálisan új előfeltevéseken alapuló” protestantizmus, ennek maga Barth a bírája. 
Az  Antikrisztus  lelke,  ahogyan  Barth  feltárta  a  katolicizmusban,  még  aktívabbnak  tűnik 
Kálvinnál,  és  a  református  ortodoxiában,  mint  a  római  katolicizmusban.  Kálvin  és  a 
református  ortodoxia még kevésbé fogadják el  Barth Krisztusát,  mint  cselekedetet,  mint  a 
katolicizmus, Talán Hans Urs von Balthasar nem is téved akkorát, mikor azt mondja, hogy 
Barth hit-analógiája alapjában véve nem különbözik a létezés római katolikus elképzelésétől. 
Talán arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a római katolicizmus dinamikus kategóriái és 
Barth cselekvés-elképzelése csak fokozatosságban különböznek egymástól. Vajon akár Róma 
dinamikus kategóriái, akár Barth aktivista kategóriái teszik lehetővé valaki számára minden 
gondolatainak foglyul ejtését, hogy engedelmeskedjenek annak a Krisztusnak, Aki egyszer, s 
mindenkorra szólt a Lélek által és az apostolain keresztül a Szentírásban? S valóban Isten 
hangját  hallja bárki, amíg nem közvetlenül  és világosan hallja beszélni a Szentírásban? A 
Biblia, vagy a spekuláció, melyik lesz?



6. fejezet: Az örökkévalóság és az idő

A legnagyobb  fontosságú kérdés  minden  előzőben  az  Isten  és  ember  viszonyának 
kérdése, Krisztusnak, mint Geschichte-nek a szempontjából. Barthnak Jézus Krisztus mind a 
tudás, mint a létezés alapja az ember számára. Ő  Geschichte-ként ez. S a  Geschichte  alatt, 
mint  azt  korábban említettük,  Barth az Isten és ember  közötti  kölcsönös viszony kimerítő 
cselekedetét érti.

Barth  a  teológia  minden  formáját  az  ő  Geschichte  elképzelésének  szempontjából 
értékeli.  A katolicizmus azért elvetendő, mert a létanalógiáról alkotott elképzelésében nem 
fogja  fel  Krisztust,  mint  Geschichte-t.  A  reformátoroknak  szándékában  állt  a  Geschichte  
fogalmával dolgozni, de ezt nagyon nem kielégítően tették.  Újra és újra visszaestek Istennek 
az ember  számára  Krisztusban adott  közvetlen  kijelentése  fogalmához.  Újra  és  újra  Isten, 
valamint az ember hamis, Krisztustól független misztériumára hivatkoztak. A későbbi ortodox 
teológia  elsődleges  alapelvévé  tette  a  közvetlen  kijelentés  elképzelését.  Ezt  cselekedve az 
ortodox  teológusok  gyakorlatilag  előkészítették  az  utat  a  modern  protestantizmus  tisztán 
immanens teológiája számára.

Ha tehát  el  akarjuk  kerülni  a  Schleiermacher  teológiájában  öröklötten  benne  rejlő 
immanentizmust,  szükséges lesz kitörölnünk az Isten és ember közötti  közvetlen kapcsolat 
minden  formáját  a  katolicizmusban,  a  protestantizmusban,  sőt  még  Kálvinnál  és 
Schleiermachernél is. A valóban protestáns álláspontnak minden embert állásfoglalásra kell 
késztetnie egyházon belül és kívül egyaránt, a Geschichte szemszögéből.

Mint korábban megjegyeztük a Geschichte jelenti Istennek az emberrel való közvetett 
azonosítását.  Egyedül közvetett azonosítás elképzelésében juttathatjuk érvényre a szuverén, 
egyetemes  kegyelem  elképzelését.  Először  is,  a  kegyelem  szuverenitása  abban  a  tényben 
nyilvánul meg, hogy mikor Isten jelen van az ember mellett  Krisztusban, Ő Istenként van 
jelen.  Isten  soha  nem  veti  alá  Magát  semmiféle  emberi  irányítás-formának.  Ha  Isten 
közvetlenül  jelen  lenne  az  ember  mellett  Krisztusban,  akkor  többé  már  nem a  szuverén 
Istenként  lenne jelen.  Akkor már  nem Isten módjára  lenne jelen.  Másodszor,  a  kegyelem 
objektivitása és egyetemessége abból a tényből mutatkozik meg, hogy miután jelen van az 
ember mellett Krisztusban, minden ember számára van ott jelen. Krisztus öröklötten az ember 
minden ember számára. Minden ember Őbenne emberek. Ha Isten közvetlenül jelen volna az 
ember mellett Krisztusban, akkor nem létezne az engesztelésnek sem az objektivitása, sem az 
egyetemessége, amikről a Szentírás beszél. Isten akkor csak egyes emberek számára volna 
jelen, s még ők sem lehetnének biztosak abban, hogy Isten jelen van-e mellettük. Az egyetlen 
teológia, ami alapvetően keresztyén és alapvetően protestáns tehát az a teológia, amelyben 
Isten teljességgel ki van jelentve, és teljességgel el van rejtve Krisztusban, mint Geschichte-
ben. Csak ez a teológia valóban a kijelentés teológiája.  Csak ennek van olyan Istene,  Aki 
„felülről beszél”. Csak ez a teológia mutatja be Krisztust, mint Győztes a káosz felett, ebben a 
minőségében pedig mint világosságot minden ember, és az egész világ számára.

Miképpen tud ez a Krisztus, mint minden ember Megváltója és mint az egész világ 
világossága megmutatkozni az emberek előtt? Bizonyos,  hogy egyetlen helyen és egyetlen 
időben kell megmutatkoznia. Az ember názáreti Jézus volt az, Akiben Isten megmutatkozott. 
S Poncius Pilátusnak is van helye a krédóban. Miképpen lehet jelen az örökkévaló Isten ezen 
a helyen és ebben az időben az emberek között minden ember üdvösségéért?

Amint  megjegyeztük  a  korábbi  fejezetekben,  Barth  világossá  teszi,  hogy  Krisztus 
Geschichte-ként  van  jelen  az  emberek  között.  Az  Ő  jelenléte  tehát  nem  azonosítható 
közvetlenül a názáreti Jézussal. Ennek a ténynek a nyomatékosítása végett Barth időről időre 
elmondja,  hogy  a  Krisztussal  kapcsolatos  tények  nem  tartoznak  a  Historie-hez.  Ha 
azonosítanánk a  Geschichte-t  a  Historie-vel,  azzal  elkövetnénk az ortodoxia  nagy hibáját, 



nevezetesen  azonosítanánk  a  történelmet  a  kijelentéssel.  Meg  kell  hagyni,  a  Historie a 
Geschichte  egyik összetevője. Mi más módon lehetne fenntartani, hogy a Krisztusban levő 
Isten ugyanúgy igazi ember is, mint amennyire igaz Isten? Mivel azonban Ő igaz Isten, mikor 
igazi ember,  ezért  soha nem lehet  semmiféle  azonosítása a  Geschichte-nek a  Historie-vel. 
Barth tehát ezt a  Geschichte  és  Historie  közötti  megkülönböztetést  annak érdekében teszi, 
hogy kimondja  és  megerősítse  alapelvét,  mely szerint  Isten Krisztusban mindig  egyszerre 
teljesen rejtett és teljesen kijelentetett az emberek között. Ha Krisztus Isten módján (in der 
Weise Gottes) van jelen az emberek között, akkor azt kell mondanunk, hogy közvetve van 
jelen, azaz a  Geschichte  szemszögéből. A  Geschichte  magában foglalja a  Historie-t.  Barth 
állandóan a  Geschichte-t használja annak érdekében, hogy leírja az Isten és ember közötti 
teljes  tranzakciót.  Mikor  azonban  konkrét  oka  van  a  közvetlen  kijelentés  elképzelésének 
ellenzésére, néha bevezeti a Geschichte és a Historie közötti megkülönböztetést.

Ezért javasoljuk, hogy nézzük meg ez eddigieknél jobban, miképpen viszonyul Barth 
Geschichte elképzelése a Historie-ről alkotott elképzeléséhez. Ehhez javasoljuk, hogy vegyük 
górcső  alá  Barthnak  az  örökkévalóságról  és  az  időről  alkotott  nézeteinek  egészét.  A 
Geschihcte és a Historie elképzelését ugyanis az időben emberré váló örökkévaló Isten és az 
örökkévaló Istenben részt vevő mulandó ember szempontjából kell vizsgálni. Nincs szükség 
külön a tér vizsgálatára, ez benne foglaltatik az idővel kapcsolatos elemzésben.

Barth szerint az örökkévalóság és az idő viszonyának egész kérdése azonos az Isten és 
ember viszonyának kérdésével Jézus Krisztusban. Nem annak kérdését kell megbeszélnünk, 
miképpen válhat az örökkévalóság idővé, vagy miképpen lehet részese az örökkévalóságnak 
az idő, s csak ezután megkérdezni, hogy Krisztus mennyiben örökkévaló és mulandó. Nekünk 
inkább a korábban tárgyalt  nagy alapelvvel,  nevezetesen azzal kell kezdenünk, hogy Jézus 
Krisztus,  mint  Isten  jelenlétének  ténye  és  cselekedete  az  ember  mellett,  továbbá  mint  az 
ember Isten lényében való osztozásának cselekedete a minden lehetségesség forrása. Jézus 
Krisztus,  mint  Geschichte  az,  Aki mind a létezésnek,  mint  a tudásnak az alapja az ember 
számára minden dologban. S hogy ez igaz, azt csak Rajta keresztül tudhatjuk. Ez csak Rajta, 
mint megtestesült és feltámadt Megváltón keresztül ismerhető meg. Ez csak a minden ember 
számára elért üdvösség munkájából ismerhető meg.

1. Jézus Krisztus feltámadása

Jézus  Krisztus  feltámadása  különösen fontos  helyet  foglal  el  az  Ő minden embert 
üdvözítő  munkájában.  Profetikus  munkája,  mint  az  emberek  világosságáé  itt  jut  konkrét 
kifejeződésre.  Jézus  Krisztus  természetesen  ugyanúgy  pap  és  próféta  is,  mint  király.  Ő 
egyidejűleg  mind  a  három.  A feltámadás  azonban szembeszökő módon világít  rá  papi  és 
királyi munkájára. A tény, hogy Krisztus papként és királyként győztes a bűn felett minden 
ember számára itt válik teljesen világossá az emberek számára. Itt mutatkozik meg világosan, 
hogy  az  örök  Isten  azonos  az  ember  Jézus  Krisztussal,  s  hogy  minden  ember  annak 
következtében ember, hogy Jézussal együtt osztozik ebben az Istennel való azonosításban. A 
feltámadás  tehát  röviden  szólva  egy  esemény.  A  keresztyének  hite  objektív  tényekre 
alapozódik. A hitnek nincsen szűznemzése. Ezt a lehető legszigorúbban fenn kell tartanunk 
Bultmannal szemben. Másrészről a feltámadás nem olyan esemény, mely közvetlenül azonos 
lenne  bármely ténnyel  a  Historie-ben.  Az efféle  azonosítás  elvenné  a  feltámadástól,  mint 
minden más eseményt  megvilágító  eseménytől  annak valódi  jellegét.  Az efféle  azonosítás 
elvenné  magát  az  objektivitást  abból  a  szempontból,  amelyből  válaszolni  akarunk 
Bultmannak, és mindenki másnak, akik racionalizálják a hitet.

S hogy jelezze: a feltámadás ilyen esemény, Barth az alábbi kitételeket teszi:



(a) A feltámadás kizárólagosan Isten munkája.420 Ebből azonnal következik, hogy nem 
azonosítható  semmilyen  ténnyel  a  Historie-ben.421 Ha Istennek  a  Krisztus  feltámadásában 
adott kijelentése azonos lenne bármely ténnyel a Historie-ben, akkor nem lehetne az, ami, s 
aminek lennie  kell:  Isten kijelentése  eredeti  és  példaszerű formájának.  A feltámadásban a 
tanítványok bizonyosak az Isten közvetlen jelenlétében. S Isten közvetlen jelenléte nem válhat 
múlttá,  ami  bekövetkezne,  ha  közvetlenül  azonos  lenne  egy  naptári  dátummal.  Isten 
teljességgel jelen van az ember számára Krisztus feltámadásában. Isten teljességgel belép az 
időbe. Jelenlétével az ember számára Isten örökkévalósága nem pusztán megérinti az időt, 
mint ahogyan az érintő a kört.422 Isten a végsőkig elidegenedik önmagától. Az ő természete, 
hogy így cselekszik.  Egysége  abban a  tényben  fejeződik  ki,  hogy öröklötten  együttlétező 
ugyanúgy,  ahogyan  létező.423 Miért  ne lehetne  Isten  ugyanúgy véges,  mint  végtelen  az Ő 
tökéletességeiben?424 Isten örökkévalósága  önmaga is  egy tiszta  folytonosság.425 S  a tiszta 
folytonosság  isteni  mivoltot  alkot.426 Tiszta  folytonosságként  Isten  szuverén  a  saját  lénye 
felett.  Van  kezdete,  folyamata  és  befejeződése.427 Isten  tiszta  folytonossága  elkezdődik 
minden kezdetben, folytatódik minden folytonosságban és véget ér minden befejeződésben.428 

„Isten örökkévalósága önmagában a kezdet a folytonosság és a vég.”429 Krisztusban Istennek 
van ideje a számunkra.430 A hármas Isten maga „az abszolút reális idő” (absolut wirkliche  
Zeit).431

A  megtestesülésben  tehát  Isten  aláveti  Magát  a  mi  időnknek.432 Ő  nem  lehet 
teljességgel  jelen  a  számunkra  anélkül,  hogy  ezt  meg  ne  tenné.  Az  igazi  örökkévalóság 
magában  foglalja  az  idő  lappangó  lehetőségét.433 Beszélhetünk  tehát  „az  örökkévalóság 
ideiglenességéről” (Zeitlichkeit der Ewigkeit).434 Az örökkévalóságnak ez az ideiglenessége 
magában foglalja az elő-ideiglenességet,  a szuper-ideiglenességet  és az utó-ideiglenességet 
(Vorzeitlichkeit, Überzeitlichkeit and Nachzeitlichkeit).435

Isten jelenléte a tanítványok számára Jézus Krisztus feltámadásában mindezt magában 
foglalja. Ennél semmivel sem kevesebb foglaltatik benne Isten tiszta jelenlétében. Az egész 
evangélium  Isten  tiszta  jelenlétének  tényétől  függ  az  ember  számára  Jézus  Krisztus 
feltámadásában. Mert csak ha teljességgel jelen van velünk a kegyelem örök Istene, akkor 
lehetséges viszont minden pillanatunkat becsomagolni az Ő tiszta folytonosságába.436 Csak ha 

420 4:1, 331. oldal. Es geschieht also, ohne dass es von daher verstanden bzw. missverstanden, gedeutet, bzw.  
missgedeutet werden könnte. Es geschieht, aber es geschieht offenkundig, ohne dass man es in jenem 
Zusammenhang sehen, ihm also auch einen “historischen” Charakter zuschreiben könnte. Es geschieht—darin 
der Schöpfung vergleichbar—als souveräne Gottestat und nur so.
421 Ugyanott, 331. oldal
422 1:2, 55. oldal. “Sie bleibt der Zeit nicht transzendent, sie tangiert sie nicht bloß, sondern sie geht in die Zeit  
ein, nein; sie nimmt Zeit an, nein, sie schafft sich Zeit..”
423 2:1, 521. oldal
424 Ugyanott, 526. oldal
425 Ugyanott, 685. oldal
426 Ugyanott, 687. oldal
427 Ugyanott, 688. oldal
428 Ugyanott
429 Ugyanott, 689. oldal
430 Ugyanott, 690. oldalEs ist aber wirklich er selber, der Zeit für uns hat, er selbst ist Zeit für uns, so gewiss 
seine Offenbarung, so gewiss Jesus Christus wirklich er selber ist.
431 Ugyanott 694. oldal
432 Ugyanott
433 Ugyanott, 696. oldal
434 Ugyanott, 698. oldal
435 Ugyanott
436 Ugyanott, 704. oldal



a  mi  időnk  belefoglaltatik  Isten  tiszta  folytonosságába,  akkor  bátorkodunk  Isten  idejét 
felismerni a mi időnkben.437

S itt van a dolog veleje. Ha tudnunk kell, hogy Isten Krisztusban velünk van és ezzel 
üdvözített minket, akkor a mi időnket be kell csomagolni Isten idejébe. Mi nem ismerhetjük 
magunkat bűnösökként, amíg a bűneink nincsenek megbocsátva Krisztusban. Ez azt jelenti 
Barth számára, hogy a mi időnket bele kell venni Isten tiszta folytonosságába. De a mi időnk 
eme elnyelődése  Isten  tiszta  folytonosságában  megköveteli,  hogy ez  a  tiszta  folytonosság 
jelen legyen velünk. Ha az ember részt akar venni Isten tiszta folytonosságában, akkor először 
Istennek  kell  alávetnie  Magát  az  ember  idejének.  Addig  nem lehetséges  az  ember  valódi 
felmagasztaltatása a részvételre Isten lényében, amíg nem áll fenn először Isten részvétele az 
ember  állapotában  és  sorsában.  A  megtestesülésnek  meg  kell  előznie  a  feltámadást.  A 
megtestesülés  azonban  nem  előzheti  meg  a  feltámadást  időbelileg.  Ha  megtenné,  a 
feltámadás, mint Isten tiszta jelenlétének eseménye az emberrel megsemmisülne.

(b) Amellett,  hogy Istennek a cselekedete  az Ő tiszta  lényegében,  a feltámadásnak 
Isten  új  cselekedetének is  kell  lennie.  A feltámadás  új  az  azt  megelőző  keresztre  feszítés 
vonatkozásában. Halálában Jézus átadta Magát és Önmagával együtt az egész emberiséget a 
nihilnek (das Nichtige).438 Isten joggal hagyhatta volna az emberiséget a nihil fenyegetésének 
kitéve.439 Isten embereket üdvözítő cselekedete valami teljesen új, és meg nem érdemelt az 
emberek részéről. Az Ő eljövetele az emberekhez Krisztusban tehát teljesen új. A üdvösség 
szuverén kegyelemből van.

A kegyelem eme szuverén jellege pont abban a szándékban fejeződik ki, hogy Isten 
látható  és  érinthető  formában  jön  el  az  emberekhez.  Isten  belép  a  térbe  és  időbe,  és 
mindkettőnek aláveti  Magát.  Látható  és  hallható.  Úgy jelenik  meg a tanítványainak,  mint 
„látható,  érinthető  és  hallható”  dolog  (sichtbares,  hörbares,  greifbares).440 Ez  vajon  nem 
elegendő bizonyíték arra, hogy Barth a feltámadást hiteles történelmi ténynek veszi? Ha a 
Róma  levélhez  írott  kommentárjában  Barth  azt  mondta,  hogy a  feltámadás  „egyáltalában 
nincs a történelemben”, most nem jelenti ki ugyanazzal a világossággal, hogy ez a történelem 
egyik ténye? S vajon nincs ez összhangban a Barth későbbi és korábbi írásai közötti általános 
különbséggel?  Vajon  nem  mondta-e  nekünk,  hogy  korábbi  teológiájában  túlságosa 
eszkatológikus volt a hangsúlyának vonatkozásában? Ha akkor azt mondta, hogy a kijelentés 
úgy érinti meg a történelmet, ahogyan az érintő a kört, most vajon nem azt mondja, hogy a 
kijelentés  ténylegesen  belép  a  történelembe?  Vajon  nem  szállt  szembe  a  következetes 
eszkatológia iskolájával annak kimondásával,  hogy a feltámadásban a dialektika a teljesen 
kijelentetett  és a teljesen elrejtett  között eltöröltetett?441 Miután ugyanis találkoztak Vele a 
feltámadást követően, a tanítványok látták, hogy az ember Jézusban a Teremtő, mint az idő 
Ura vált idővé. Most már látják Őt az Ő tiszta létezésében.442 Nem a feltámadás Barth számára 
a  nagy  kivétel  Isten  Krisztusban  adott  kijelentése  általánosan  eszkatológiai  jellegéhez 
viszonyítottan?443

A válasz mindezekre a kérdésekre csak annak a ténynek a szempontjából adható meg, 
hogy az emberrel jelen levő Isten az időben „Isten módján” (in der Weise Gottes) van jelen.444 

Isten az, Aki jelen van, és Aki teljességgel kijelentetett.  Az ő jelenléte jelenlét az Ő tiszta 
folytonosságában. S ez magában foglalja azt,  hogy Isten azért van jelen az emberrel,  mert 

437 Ugyanott, 690. oldal
438 4:1, 337. oldal
439 Ugyanott, 338. oldal
440 Ugyanott, 339. oldal
441 3:2, 537. és azt követő oldalak
442 1:2, 125. oldal
443 Ugyanott, 126. oldal, v. ö. 545. oldal
444 3:2, 540. oldal



megengedi neki, hogy részese legyen Isten örökkévalóságának.445 Jézus tehát abban az időben 
jelenik meg a tanítványainak, mely maga is részesévé vált Isten örökkévalóságának.446 Ebben 
az  időben,  az  időben,  mely  annyiban  valóságos,  amennyiben  osztozik  az  Isten 
örökkévalóságában,  találkozik Jézus a tanítványaival.  S csak abban a tényben,  hogy ők is 
részesei ennek az időnek, találkoznak Vele. Azaz, a Jézus és a tanítványai közötti találkozás a 
feltámadása  után  egyáltalában  nem  közvetlen  kijelentés  a  fizikai-időbeli  világban.  A 
találkozás annyiban zajlik le a térben és az időben, amennyiben ezek is felvétetnek az Isten 
örökkévalóságában való osztozásra.

Így vetvén fel a kérdést Barth teljesen hű a saját, gyakran hangoztatott álláspontjához 
az ember Jézus elsőbbségéről a többi emberrel szemben. Jézus az egyetlen valódi ember, mert 
Ő az egyetlen kiválasztott, a tiszta kegyelem-befogadó. A választottak Istenben találkoznak a 
Jézusban választott emberrel. Benne azonosak. A többi ember nem találkozik Istennel, csak 
annyiban, hogy Jézussal együtt ők is társ-kiválasztottak. A Belé vetett hitük a saját hitük, de 
azért az, mert részt vesznek a kibékítés Jézus által megvalósított egyetemes munkájában.

Összhangban az imént elhangzottakkal ismét rá kell mutatni, hogy Barth számára a 
feltámadás  nem  követi  a  keresztre  feszítést,  Jézus  életét  és  megtestesülését  oly  módon, 
ahogyan a napok követik egymást a naptárban.

Jézus  Krisztus  és  tanítványai  feltámadás  utáni  találkozásának  helyes  nézetéhez 
elengedhetetlen a feltámadást a megtestesüléssel való viszonyában látni.

A megtestesüléssel foglalkozva Barth előveszi a kalcedoni hitvallás kérdését. Ebben a 
hitvallásban az egyház azzal foglalkozott, hogy megőrizze Krisztus két természetének mind a 
különbözőségét, mind a tényleges együttességét. Ha azonban Kalcedon célját el kell érnünk, 
akkor a megtestesülést  aktualizálnunk kell.  „’Aktualizáltuk’ a megtestesülés tanítását,  azaz 
felhasználtuk  az  unio,  communio  és  communicatio hagyományos  fő  elképzeléseit,  mint 
egymáshoz  koncentrikusan  kapcsolódó  fogalmakat  egy  és  ugyanazon  folytatódó  folyamat 
leírására.  Az egészet kijelentettük (beleértve a kalcedoni meghatározást,  amely azért  olyan 
fontos  a  dogmatikatörténetben,  mert  mérvadó)  egyetlen  esemény  megjelölésének  és 
leírásának  formájában.  Úgy tekintettük,  hogy Jézus  Krisztus  valósága,  ami  a  krisztológia 
témája, azonos ezzel az eseménnyel, ez az esemény pedig Jézus Krisztus valóságával.”447

Amíg  nem  aktualizáltuk  ekképpen  a  megtestesülést,  egyszerűen  nem  értjük  Isten 
üdvözítő kegyelmének evangéliumát. Ebben az esetben Isten nem válhat ténylegesen idővé az 
ember számára, és az ember nem vehet részt ténylegesen Isten örökkévalóságában. Csak ha 
ekképpen aktualizáljuk a megtestesülést,  akkor juttatjuk érvényre a  prima veritas-t, hogy a 
Krisztus-eseményben benne foglaltatik Isten egész lényege, valamint az ember egész lényege. 
S  Isten  mindig  is  elsődleges  az  emberrel  szemben.  Együttességük  cselekedetében,  vagy 
eseményében az Isten megaláztatása egyben az ember felmagasztaltatása is.

Mivel   Krisztus-esemény  egy  egység,  egy  egység  a  cselekedetben,  egy  egység, 
melyben Isten cselekedete  megelőzi  az ember  cselekedetét,  Krisztus  felmagasztaltatásának 
lépései  nem  követik  az  Ő  megaláztatásának  lépéseit  az  időben.  Krisztus  munkája  „nem 
osztható a létezésének különböző szakaszaira, vagy periódusaira… Hol és mikor van az, hogy 
Ő egyszerre nem megalázott és felmagasztaltatott, már felmagasztaltatott a megaláztatásában, 
s megalázott a felmagasztaltatásában?... Nekünk az egy és egész Jézus Krisztus létezésével 
van dolgunk, Akinek megaláztatása semmit sem vesz el, a felmagasztaltatása pedig semmit 

445 Ugyanott, 540. oldal. Das von Ewigkeit gesprochene Wort hebt die Zeit, in die es hineingesprochen ist (ohne  
sie als Zeit auszulöschen), als nunmehr seine Zeit hinauf in seine eigene Ewigkeit, gibt ihr Anteil an dem allein 
wirklichen durch sich selbst bewegten, in sich selbst ruhenden, sich selbst genügenden Sein Gottes.
446 Ugyanott, 541. oldal Jézus “in seiner Existenz in der anderen, der potenzierten, der ewigen Gotteszeit“ 
jelenik meg.
447 4:1, 116. oldal. (Az angol változatban a 105. oldal)



sem ad hozzá. S ebben az Ő létezésében van dolgunk az Ő cselekedetével, az engesztelés 
munkájával és eseményével.”448

Barth tehát a leghatározottabb módon tagadja Istennek a Krisztusban adott kijelentése 
a  történelem során  egymást  követő  lépéseinek  hagyományosan  elfogadott  tanítását.  S  ezt 
konkrétan az Isten és az ember Krisztusban történő valódi találkozásának érdekében teszi. 
Krisztus feltámadása, melyben ez a találkozás drámai és csúcsponti kifejeződésre jut, Barth 
számára tehát egyáltalában nem azonosítható egy ténnyel,  mely a naptári  időben történt a 
megtestesülést  követően.  Ha  Krisztus  feltámadásának  Isten  új  cselekedetének  kell  lennie, 
amint  az is,  akkor az nem lehet  új  a naptárban.  A feltámadás  semmit  sem adhat hozzá a 
megtestesüléshez a naptár szempontjából.

(c) Az elmondottakban Barth hatalmas hangsúlyt helyezett Istennek a Jézus Krisztus 
feltámadásában  megnyilvánuló  cselekedete  új  mivoltára.  A  kegyelemnek  szuverén 
kegyelemnek kell lennie. Olyannak kell lennie, amelyet Isten akár vissza is tarthatott volna. 
De  ugyanúgy  igaz  az  is,  hogy  a  kegyelemnek  egyetemes  kegyelemnek  kell  lennie.  S  a 
feltámadásnak kell lenni az egyetemes, egyben szuverén kegyelem bizonyítékának.

Az  egyetemes  kegyelemről  beszélve  a  Jézus  Krisztus  feltámadásában  való 
részvételünkről  beszélünk.  Ez  a  Heilsgeschichte  problémája.  Mind  a  halálában,  mind  a 
feltámadásában Jézus Krisztus a mi helyettesítőnk. Ezek együtt alkotják Isten Geshichte-jét.449 

S kire utal Barth, mikor úgy beszél Krisztusról, mint Akinek van Geschichte-je a számunkra? 
Vajon az emberek valamely osztályára,  vagy csoportjára utal,  akikért Krisztus meghalt,  de 
nem egy másikra,  akikért  Krisztus  nem halt  meg? Egyáltalában nem.  Mint  már  korábban 
megjegyeztük,  Barth  az  evangélium teljes  félreértésének  tartja,  mikor  Kálvin  azt  mondja, 
hogy  Krisztus  meghalt  egyesekért,  de  nem mindenkiért.  Krisztus  az  első,  Aki  megkapta 
először a kegyelmet.450 Ő kiválasztott emberként ez. Ő az egyetlen valóságos emberként ez. 
Ezért  megkapja minden ember  számára,  akik emberek,  mivel  részt  vesznek benne,  mint a 
kegyelmet kapóban.

Az idő és az örökkévalóság nyelvezetét használva ez azt jelenti, hogy Istennek van és 
Isten az idő minden ember számára Jézus Krisztusban. Isten tehát mindenki számára jelen 
van. S miért is ne lenne? Ő az idő Ura. Ő mindenki számára az Ő tiszta lényegében van jelen. 
Ő mindenki számára minden időben a megtestesülés és feltámadása egyetlen cselekedetében 
van  jelen.  Ez  az  egyetlen  cselekedet,  vagy  esemény  rendelkezik  önmagában  mind 
egymásutánisággal,  mind együttességgel.  A feltámadás  követi  Krisztus halálát.  Ez a  kettő 
mégis  egyetlen  cselekedet.  Az  egymásutániság  ténye  nem  töri  meg  az  együttességet.  A 
megtestesülés együttessége, meg kell hagyni, időbeli együttesség.451 Ám még így sem szabad 
ezt az időbeli együttességet naptári adatokkal azonosítani. Ami a harmadik napon történt, az 
nem volt más, mint minden előzőleg történtnek a felemelése ennek az egyetlen eseménynek 
az egyszer s mindenkoriságába.

Az időbeli együttesség tehát, amiről Barth beszél, magába foglal, vagy körülölel, de 
pontosan ebből az okból nem szabad közvetlenül azonosítani bármivel, ami a  Historie-ben 
megy végbe. Krisztus utazása a Jordántól a Golgotáig mind Isten örökkévaló létezése, mind a 
mi időnk naponkénti létezése. A  Geschichte nem vált  Historie-vá (Seine Geschichte wurde 
nicht  Historie).  Az  emlékezet,  a  hagyomány  és  a  közhírré  tétel  okvetetlenkedése  csak 
Epiphenomena-nak tekinthető ezzel a Gottesgeschichte-tel való viszonyában.452

Tehát  a  Krisztussal,  mint  az  idő  Urával  való  időbeli  együttességük  szempontjából 
kiindulva kell a követőinek minden más megkülönböztetést megtenniük az időben.453 Krisztus 
követőinek egymást követő időszakait úgy kell tekintenünk, mint Istennek a Krisztusban való 
448 4:1, 146. oldal. (Az angol változatban a 133. oldal)
449 Ugyanott, 341. oldal
450 Ugyanott. Als erster Empfänger der Gnade Gottes des Vaters.
451 Ugyanott, 344, 345. oldal
452 Ugyanott, 347. oldal



egyetlen jelenléte fázisait, Aki az idő a számukra, s becsomagolta az ő idejüket a saját idejébe. 
Krisztus  halála  után  következik  a  negyven  napos  periódus.454 Ez  ér  véget  Krisztus 
mennybemenetelével.455 Ezután  következik  az  egyház  ideje.456 Végül  elkövetezik  Krisztus 
második  eljövetele.  De  ezek  mindegyike,  amennyiben  egymástól  elkülönültek,  annyiban 
elkülönültek a Krisztus tiszta jelenlétében való részvételtől is.

Végül,  Isten  jelenléte  Krisztusban  becsomagolja  még  Jézusnak  a  feltámadását 
megelőző  idejét  is.  A  feltámadás  szempontjából  ezt  a  tényt  világosan  észre  lehet  venni. 
Krisztusban Isten az összes emberhez egyformán kegyelmes volt a kezdetektől fogva. Isten 
elsődleges viszonya az emberekkel a kegyelem viszonya Krisztusban. Krisztus tehát megelőzi 
Ádámot. Ő ez Isten tiszta jelenlétében minden ember számára.

Megmutatkozik tehát, hogy nemcsak a kegyelem új mivolta kedvéért, de a kegyelem 
egyetemessége  kedvéért  is,  Krisztus  feltámadása  nem azonosítható  közvetetten  a  Historie  
valamely tényével. Ha a feltámadást ekképpen azonosítanánk, akkor Isten meg lenne kötve. 
Akkor  ismét  a  profán  feltárás  elképzelésével  lenne  dolgunk.  Emellett  ha  a  feltámadást 
ekképpen  azonosítanánk,  úgy  Istent  korlátoznánk.  Akkor  csak  olyanokat  érhetne  el,  akik 
hallhattak erről a tényről. Isten akkor nem lehetne valóságosan jelen minden ember számára a 
kegyelem szempontjából. Nem rendelkezne idővel az ember, minden ember számára.

(d)  Barth  tudja,  hogy  olvasói  hajlamosak  annak  a  kizárólagos  ellentétnek  a 
szempontjából gondolkodni, ami aközött áll fenn, hogy mi történt eseményként közvetlenül a 
térben és az időben, valamint  a mítosz  között.  De az efféle  ellentét,  mondja ő,  hamis.  A 
feltámadás valóban bekövetkezett. Nem szabad a mítosz szempontjából beszélnünk róla. Nem 
úgy következett be azonban, ahogyan a többi esemény bekövetkezik. Mikor az evangéliumok 
átváltanak  a  szenvedéstörténetről  a  feltámadás  eseményére,  akkor  másfajta  történelem 
területére  vezetnek  bennünket  (in  einen  Geschichtsbereich  anderer,  eigener  Art).457 A 
történészek semmit sem tudnak kezdeni egy olyan fogalommal, mint a Geschichte. Itt ugyanis 
az isteni jelenléttel van dolgunk. Itt a jelenkori Geschichte-tel van dolgunk, a Geschichte-tel, 
ami megtörtént, de nem múlt.458 Isten cselekedeteként tehát a feltámadás eseménye nem írható 
le. S az üres sír „legendája” olyasvalamiként, ami együtt jár a feltámadás elképzelésével nem 
ellenőrizhető  történelmileg  jobban,  mint  maguk  a  feltámadáshoz  tartozó  tények.  Ami  az 
evangéliumokban szerepel a feltámadásról, az tele van sötétséggel és ellenmondásokkal. Pál 
apostol is más változatot fogad el, mint az evangéliumok. Az Apostolok cselekedeteiben Pál 
damaszkuszi  megtapasztalásai  egy  szintre  kerülnek  a  negyven  nap  eseményeivel.  Ezáltal 
megtöri a negyven nap sémáját. Végül a feltámadás utáni megjelenések csak azokkal zajlanak 
le, akik hittek Benne. Lehetetlenség volna megpróbálni megalapozni a feltámadás tényét a 
történelmi  színpadra  való  hivatkozás  eszközeivel.459 Egyszerűen  nem  tárgyalhatjuk  a 
feltámadás  dolgát  a  Geschichte történelmi  elképzelésével,  mint  a  Historie-vel  azonos 
valamiével.460

Barth  számára  tehát  a  keresztyén  hit  objektivitásának  valóságos  eseményen  kell 
alapulnia.  Hitünk  nem  alapulhat  önmagán.  Az  evangéliumok  objektivitása  a  tanítványok 

453 Ugyanott, 356. oldal. Eben aus der Gegenwart des Gekreuzigten heraus, in der sie, dem Urteil Gottes  
vertrauend und gehorsam, stehen, strecken sie sich aus nach einer neuen, anderen, vollendenden und 
abschließenden Art seiner Gegenwart.
454 Ugyanott, 350. oldal
455 Ugyanott, 351. oldal
456 Ugyanott, 352. oldal
457 Ugyanott, 369. oldal
458 Ugyanott, 353. oldal: wohl geschehene aber darum nicht vergangene, sondern gegenwärtige Geschichte.
459 Ugyanott, 370. oldal
460 Ugyanott, 370. oldal. Es hätte keinen Sinn das zu bedauern: nach Allem, was wir von dem Wesen, dem 
Charakter, der Funktion der Auferstehung Jesu Christi als Begründung und im Zusammenhang der  
neutestamentlichen Botschaft gehört haben, kann es gar nicht anders sein, als dass wir mit dem ‘historischen’  
Begriff von Geschichte hier nicht durchkommen.



tényleges találkozásán alapszik feltámadott Urukkal. De pontosan ezen okból nem szabad a 
feltámadást  azonosítani  a  Historie  valamely tényével.  Már láttuk,  hogy ha a kegyelemnek 
valóban szuverénnek kell lennie, akkor a közvetlen kijelentés elképzelését ki kell zárnunk. 
Azután ha a kegyelemnek öröklötten egyetemesnek kell lenni, akkor a kijelentés közvetlen 
azonosítása a történelem bármely tényével is eltörlendő. Ugyanezen okból, ha a kegyelmet fel 
kell  kínálni  az  embernek,  mégpedig  minden  embernek  objektíven,  s  ha  valamennyiüknek 
képesnek kell  lenni olyan tényként  bizonyossággal  rátámaszkodni,  ami alapja minden más 
ténynek,  akkor  nem  lehet  a  feltámadást  a  Historie  valamelyik  tényével  azonosítani.  A 
kijelentés, mint Isten kegyelmi cselekedete, nem kínálható fel minden embernek közvetlen 
kijelentésben. A kijelentés Isten új kegyelmi cselekedeteként nem kínálható az embereknek 
közvetlen  kijelentésben.  Isten  új  egyetemes  kegyelmi  cselekedete  nem kínálható  objektív 
módon  minden  embernek  közvetlen  kijelentésben.  Pontosan  ezen  okból  nem  szabad 
azonosítani  a  történelem  egyetlen  tényével  sem.  Barth  azt  mondja,  hogy  beszélhetünk  a 
feltámadásról,  mint  prehisztorikusan  bekövetkezett  eseményről  (prähistorisch).461 Az 
evangéliumnak  objektív  alapja  van  a  bekövetkezett  eseményben.  Az  összes  ember 
üdvösségének  eseménye  megtörtént.  Természetesen  megtörtént.  S  természetesen  objektív. 
Minden ember megigazulása attól a ténytől függ, hogy megtörtént. De prähistorisch  történt 
meg. 

(e)  Mint  prähistorisch bekövetkezett  valami,  a  feltámadás  olyan  tény,  mely 
megvilágítja az összes többi tényt. Megvilágítja az egész jövendőt. S megvilágítja az egész 
múltat is. A feltámadás világosságában minden ember Krisztus kortársának látszik.462 Isten 
Krisztusban  rendelkezik  a  számunkra  idővel.  Ő  alávetette  Magát  a  mi  időnknek.  Ezt 
cselekedvén  bevonta  az  időt  az  Ő saját  örökkévalóságában  való  részvételbe.  Ebből  Isten 
kegyelmének  közvetett,  tehát  egyetemes  jellege  világosan  kiderült.  Így  Isten  az  embert 
belevonja a saját Geschichte-jében való részvételbe. Ez a feltámadás üzenete.

Ha  a  feltámadásnak  és  a  mi  megigazulásunknak  ezen  kell  alapulnia,  akkor,  hogy 
helyesen  értsük,  a  lehető  legszélesebb  kontextusba  kell  helyezni.  Teljesebben  kell 
meglátnunk, miképpen illik bele a feltámadásnak, mint tényleges eseménynek az objektivitása 
abba az elképzelésbe, hogy az Isten és az ember közötti egész viszony benne foglaltatik. Ezért 
tehát vissza kell  tekintenünk magára az Isten örökkévalóságára a feltámadást megelőzően, 
valamint előre kell tekintenünk minden ember osztozására Isten dicsőségében.

2. Visszatekintve a feltámadástól

Mikor visszatekintünk  a  feltámadástól,  állandóan emlékeznünk kell  rá,  hogy Jézus 
Krisztus  az idő Ura.  Semmi intelligens  nem mondható  az időről,  csak annak a ténynek a 
szempontjából, hogy részt vesz Krisztusban, mint  Geschichte-ben. A megtestesülésben Isten 
nem egy már létező emberi természetet öltött Magára. Az emberi természet valójában először 
a megtestesülésben kezdett el létezni. Így Isten megtestesülése nem egy már létező időben 
következett be. A valódi idő a megtörténtével együtt kezdett el létezni. Ha bármennyivel is 
kevesebbet mondunk, állítja Barth, akkor elvontan beszélünk. Ha bármennyivel kevesebbet is 
mondunk, akkor doketikusak vagyunk.

Az emberek azért doketikusak, mert félnek, hogy a megtestesülésben Isten akár el is 
veszhet az időben. De hogyan veszhet el benne az idő Ura? Mikor Krisztus ezt mondta: „Én 
Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet?”, akkor nem pusztán valami előzőleg létező 
emberi természetben szenvedett, amit Magára öltött. Ez maga a Jézussal azonos Isten, Aki itt 
szenved. Nincsen semmi az Istenségben, ami visszatartaná Őt attól, hogy ekképpen váljon a 
saját haragjának célpontjává az ember Jézusban. S mivel az ember Jézusban a teljes Istenség 
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szenved, ebben a tényben rejlik a valódi engesztelés az ember számára. Az engesztelés Isten 
cselekedete,  új  cselekedet,  s  mint  ilyen,  nem  lehet  egyetemesen  és  objektív  módon  az 
engesztelés érvényes alapja minden egyes ember számára, amíg Isten nem azonos Jézussal a 
szenvedéseiben. A megkötések nélküli örök Isten vált idővé az ember számára. Ő teljességgel 
kijelentetett, azaz teljességgel alávetette Magát a mi időnknek.463 A jelenléte, mint az értünk 
szenvedő Isten jelenléte nélkül nem rendelkeznénk ismeretekkel a bűnünkről. Benne ismerjük 
a bűnünket, mivel Ő, mint a kegyelem első és igazi átvevője, az igazi Ádám. Benne jutunk 
tehát  létezésre  emberként,  azaz,  mint  a  kegyelem társ-átvevői.  Rajta  keresztül  ismerjük  a 
bűnünket, mert  egyidejűleg azt is tudjuk, hogy bűneink Rajta keresztül megbocsáttattak. S 
nem  látnánk  a  keresztre  feszítést  a  feltámadás  fényében,  ha  a  feltámadást  közvetlenül 
azonosítanánk valamely ténnyel  a  Historie-ban. A feltámadásnak követnie kell  a keresztre 
feszítést, de ennek a követésnek Istennek az emberrel együttes jelenléte egyetlen cselekedetén 
belül  kell  lennie.  Ez  az  egyetlen  cselekedet  a  megaláztatás  cselekedete,  de  egyidejűleg  a 
felmagasztaltatás  cselekedete  is.  A megaláztatás  és  a  felmagasztaltatás  lépéseinek  időbeli 
együttessége  nélkül  Krisztus  életében  és  munkájában  Isten  kegyelme  nem  lenne  sem 
szuverén, sem objektív és egyetemes. Ahhoz, hogy valóban szuverén, vagy új legyen, annak 
kell lennie Isten természetének az örökkévalóságtól fogva, hogy létezésének egészét kifejezi 
az  embernek  adott  kegyelemként.  Az  örökkévalóság  és  az  idő  viszonya  egyáltalán  nincs 
kellőképpen kifejezve mindaddig, amíg Isten örökkévaló létezését nem ennek a kegyelemnek 
az egészeként szemléljük, s amíg a kegyelemnek ez az Istene nem határozza el mindig újra, 
hogy ezt az Ő létezését kijelenti az Ő minden embert befogadó cselekedetében, hogy Vele 
együtt részesüljenek a kegyelemben.

S hogy még világosabban meglássuk ezt a dolgot, vissza kell mennünk a feltámadástól 
egészen Isten attribútumaihoz, konkrétan Isten örökkévalóságához.

A keresztre feszítés mögött tehát Jézus élete van. A régiből az új korszakba történő 
átmenet fényében kell látni azt, ami a keresztre feszítésben és a feltámadásban megy végbe. 
Ennek az átmenetnek a fényében a beteljesülés idejéről azt kell mondani, hogy az az 1-30. 
éveket alkotja. De soha nem szabad ezt megfordítanunk, és nem mondhatjuk, hogy az 1-30. 
évek a beteljesült idő, mert akkor megfeledkeznénk arról, hogy amíg a Geschichte a kijelentés 
állítmánya, addig amaz nem lehet a Geschichte állítmánya.464 Pont mivel Jézus élete az időben 
az, ami a keresztre feszítés és annak végén a feltámadás fényében, azért nem lehetséges abban 
közvetlen kijelentés.

Még messzebbre visszalépve eljutunk az Ószövetség idejéhez. Az idő Uraként Jézus 
Krisztus  jelen  van  az  Ószövetség  idejében is.  Jézus  ideje,  az  átmenet  ideje  a  haragból  a 
kegyelembe,  a  halálból  az  életbe,  ami  a  keresztre  feszítésben  és  a  feltámadásban  jut  a 
csúcspontjára,  az  Ószövetség  idejét  is  körülveszi.465 Ezért  az  ószövetségi  ígéret  és  az 
újszövetségi  beteljesedés  közötti  különbségre  nem tekinthetünk  az  időben adott  közvetlen 
kijelentés  szempontjából.  Az  ígéret  és  a  beteljesedés  közötti  viszonyra  inkább  a  „lelki 
kortársiasság” szempontjából kell néznünk.466 Az ószövetségi idő mögött van a teremtés ideje. 
Ez az idő is be van csomagolva Jézus idejébe,467 mert a kibékülés megelőzi a teremtést. A 
kegyelmi szövetségben Isten jelen van az emberrel. A Krisztus-esemény tehát becsomagolja a 
teremtés idejét az önmagában való részvételbe. Krisztus halálában minden ember elveszíti a 
bűnös idejét. Azért veszítik el a bűnös idejüket, mert ebben a halálban Isten aláveti Magát 
ennek az időnek. Azonban örök énjének alávetésével az ember eme bűnös idejének, Krisztus 
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helyreállítja az embereknek az eredeti idejüket, a teremtés idejét. Isten örök idejének teljes 
belesüllyedése a teremtett időbe végül az összes teremtett idő teljes becsomagolása az Isten 
tiszta jelenlétében való részvételbe.

Ha tehát a kegyelmi szövetség a teremtés belső alapja, s csak a teremtés a szövetség 
külső  alapja,  akkor  a  Genezis  történetét  az  ember  eredetéről  nem  szabad  közvetlenül 
azonosítani a Historie-vel. Ha efféle azonosítást tennénk Krisztusnak az Ádámmal szembeni 
elsőségét nem lehetne fenntartani. Ádám csak „látszólag az első. Az első Jézus Krisztus.”468 

Ádám Krisztus.469 A bűn eredete nem az ember tagadó válasza az Istennek a történelemben 
közvetlenül adott kijelentésére. Hogyan történhetne ez az átmenet a haragból a kegyelembe 
Krisztus  keresztre  feszítésén  és  feltámadásán  keresztül,  ha ezek  Istennek  a  történelemben 
adott  közvetlen  kijelentései  lennének?  A  bűn  az  ember  hiábavaló  ellenállása  Krisztus 
kegyelmével  szemben.  Az ember  veresége  tehát  már  előre  bizonyos.  De nem ez  lenne  a 
helyzet,  ha  a  bűn  az  Isten  és  az  ember  közötti,  a  történelemben  lezajlott  közvetlen 
összeütközés  során  adódott  volna  elő.  Akkor nem állna  fenn valódi  egyensúlyhiány Isten 
Igenjének javára a Nemmel szemben az ember iránt. Abban az esetben Isten haragja több 
lenne, mint puszta fenyegetés, és örökre fennmaradhatna bizonyos emberek felett. A hit akkor 
nem  lenne  valóságosabb,  mint  a  hitetlenség.  S  a  hitetlenség  is  több  volna,  mint  holmi 
lehetetlen lehetőség. S az alapvető bibliai igazság, hogy a Krisztus-esemény Isten cselekedete, 
Isten új cselekedete, mellyel minden embert a részesévé tesz a saját belső Geschichte-jének, 
úgy illanna  el,  mint  egy  álom.  Az Ádámban  adott  közvetlen  kijelentés  elképzelése  tehát 
úttorlasz, mely feltartóztatja Isten kegyelmének szabad áradását minden ember felé.

Azonban még itt sem állhatunk meg. A történelmi Ádám elképzelése megsemmisítené 
a  megtestesülés  helyes  elképzelését,  mivelhogy  egy  már  létező  emberi  természetet 
posztulálna, amit Krisztusnak be kellene fogadni. A megtestesülés helyes nézetével szemben 
még nagyobb akadály húzódik meg azonban az Önmagában vett örök Isten elképzelésében, az 
ember Jézusban, az időben adott kijelentését megelőzően.

A  Krisztus-eseménynek,  valamint  a  kegyelemnek  mind  a  szuverén,  mind  az 
egyetemes, objektív jellege bebiztosítása végett vissza kell tehát mennünk a teremtésig, és el 
kell  törölnünk a  Logos  asarkos elképzelését.  Egy Jézusban levő  és  Vele  azonos  asarkos 
Logos elképzelésének fenntartása a megtestesült  Isten mögött  nem más,  mint  gát keresése 
Isten kegyelmének az emberek felé  történő áradásával  szemben.  Isten nélkülünk nem lesz 
Isten.  Ő „nem teszi  lehetővé,  hogy az Ő történelme az Övé, és a miénk legyen, hanem a 
kettőt,  mint  közös  történelmet  futtatja  le.”470 Természetesen  ezt  a  közös  történelmet  nem 
szabad  a  természeti  teológiára,  vagy  az  általános  antropológiára  alapozni.  Azzal  olcsó 
egyetemességhez jutnánk, olyan egyetemességhez, melyben Istennek az emberrel szembeni 
elsősége elveszne.

Istennek és embernek egyaránt részt kell venni a közös történelemben. Ám ha Istennek 
fenn kell tartania az elsőségét ebben a közös történelemben, akkor ez a közös részvétel nem 
történhet  közvetlen  kommunikáció  útján.  Az  igazi  közösségnek  Isten  és  ember  között, 
melyben Isten az egyedüli kegyelmet adó, és az ember az egyedüli kegyelmet vevő, közvetett 
közösségnek kell lennie. Ennek a közösségnek olyannak kell lennie, melyben Jézus Krisztus, 
nem pedig holmi Mögötte álló Logos asarkos az egyedüli kegyelmet adó, és az egyedüli, vagy 
elsődleges kegyelmet vevő.

Az evangélium üzenete a Krisztus-eseményben, mint az idő Urában. S hogy az idő 
Ura legyen,  a kegyelem örök Istenének teljességgel be kellett  lépnie  az időbe.  Isten tehát 
azonos ezzel az időbe való belépéssel,  ezzel az Önmaga teljes alávetésével annak avégett, 
hogy annak Ura lehessen. Isten az Ő munkájában kibékül az emberrel azzal, hogy belép az 
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időbe, valamint azzal, hogy részesévé teszi az embert a saját örökkévalóságának. Isten minden 
embernek megadott kegyelmének ez a teljes folyamata megállna, ha egy, az időben elvégzett 
kibékítő munkáját  megelőzően létező,  elő-megtestesült  Krisztusról kellene gondolkodnunk. 
„Az Istenség  második  ’személye’  Önmagában  nem a kibékítő  Isten.  Önmagában Ő nincs 
nekünk  kijelentve.  Önmagában  Ő  nem  a  Deus  pro  nobis,  sem  lételméletileg,  sem 
ismeretelméletileg.”471 Nem szabad spekulálnunk. Meg kell elégednünk azzal, hogy hisszük: 
„Isten  szabad  és  kegyelmes  akaratának  megfelelően  Isten  örökkévaló  Fia  Jézus  Krisztus, 
ahogyan élt, meghalt, majd feltámadt az időben, és nem más. Ő az Isten határozata az időben, 
de  mégis,  annak  megfelelően,  ami  az  időben  ment  végbe,  a  határozta,  amely  az 
örökkévalóságtól fogva határoztatott el.”472

A Logos asarkos titulus alatt mi egy olyan Deus absconditus-nak adóznánk tisztelettel, 
aki egyúttal  nem a  Deus revelatus  is.  Nekünk olyan Istenre van szükségünk, akinek örök 
kegyelmi lénye kifejeződik a haragból a kegyelembe való átmenet új cselekedetében minden 
ember számára az időben. Nem rendelkezhetünk azonban a kegyelem eme kimerítő, objektív 
kijelentésével minden ember számára, ha ez a kijelentés nem volna teljességgel rejtett, mikor 
teljességgel  ki  van  jelentve.  Ha  Isten  kegyelmének  kijelentése  a  történelemben  adott 
közvetlen kijelentés lenne, akkor ez a kegyelem nem lenne sem szuverén, sem egyetemes. S a 
Logos asarkos elképzelése olyan Istent foglal magába, Aki teljességgel rejtett ezt a kijelentést 
megelőzően és attól függetlenül, semhogy abban benne lenne.

Ha egyszer elkezdünk spekulálni a Krisztus mögött álló  Logos asarkos-ról, valamint 
egy kijelentését megelőzően rejtett Istenről, akkor eljutunk egy elvont Istenhez. Ez az elvont 
Isten kötve van a saját maga létezéséhez.  Ő abban az értelemben megváltozhatatlan,  hogy 
nem képes minden pillanatban újra akarni a saját létezését. Az Ő örökkévalósága tehát olyan 
attribútum,  amely  meggátolja  Őt  abban,  hogy  kifejezze  egész  létezését  az  időben  az 
emberekkel való kibékülés végett.

Sőt, ennek az Istennek, Aki teljességgel el  van rejtve anélkül,  hogy teljességgel ki 
lenne jelentve Krisztusban, egy teljességgel titokzatos és önkényes terve van. Az ortodoxia, 
mondja  Barth,  rendelkezik  efféle  abszolút  Istennel,  Akinek  Krisztust  megelőzően  és  Tőle 
függetlenül van egy abszolút terve. Ez azt jelenti, hogy az ortodoxia számára Krisztus nem a 
kiválasztó Isten. Krisztus akkor csak egy puszta eszköz az emberek üdvözítése munkájának 
kivitelezésében. S ez a Krisztus, mint puszta eszköz el is küldhető, meg nem is küldhető el 
bizonyos  emberek  kibékítésére.  Valójában  egyetlen  ember  sem  lehet  biztos  abban,  hogy 
Krisztus üdvözítette-e, vagy sem. Azaz, Krisztus feltámadása nem az lesz, aminek a Szentírás 
mondja, azaz az objektív alapja minden ember üdvösségének.

Ez az Önmagában vett Isten, Aki ennyire abszolút Isten ennyire abszolút rendeléssel, 
valamint ennyire abszolút hatalommal arra, hogy akár kárhoztasson, akár üdvözítsen, olyan 
attribútumokkal rendelkezik, mint például a kegyelmének alá nem vethető szentsége. Amíg ez 
az Isten el nem küldi Krisztust,  hogy meghaljon bizonyos emberekért,  addig Isten haragja 
örökre megmarad rajtuk. Az igazi bibliai egyetemesség, vagy egyensúlyhiány, mely által Isten 
Nemje csak az utolsó előtti, de az Igenje az utolsó minden embernek nem találhat alapot egy 
efféle Istenben.

Az  efféle  Önmagában  vett  Isten  végül  a  Szentháromság  olyan  tanítását  foglalja 
Magában,  amely  nem a  kijelentés  alapelvéből,  hanem spekulációból  származik.  Ahelyett, 
hogy  úgy  gondolna  a  Szentháromságra,  mint  a  létezés  háromféle  módjára,  melyekben  a 
kegyelem Istene kifejezi Magát Krisztusban, a Szentháromság spekulatív elképzelése három 
Személyről beszél, akik egyike a Logos asarkos, a másik kettő pedig az Atya és a Szentlélek. 
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Isten fenn említett  abszolút elrendelése ezzel a spekulatív nézettel  e három Személy belső 
tanácskozásának  gyümölcse.  Létezésük  és  tanácskozásuk  megelőzi  Isten  kiválasztó 
kegyelmének kijelentését Krisztusban, és független attól.

Ebből a visszamenőleges elemzésből világos, mire gondol Barth, mikor azt mondja, 
hogy  a  feltámadás  olyan  tény,  mely  az  összes  többi  tényt  megvilágítja.  A  feltámadást 
természetesen krisztológiailag kell magyarázni. A Krisztus-esemény (das Christusgeschehen) 
önmagát magyarázza, és csakis ez magyarázza önmagát. Minden más tényt ennek az egyetlen 
eseménynek a szempontjából kell magyarázni. Minden más dolog ettől kap jelentést, s ebből 
fakad a megtestesülés aktualizálásának szükségessége, valamint annak szükségessége, hogy 
minden  olyan  Istennel  kapcsolatos  elképzelést  eltöröljünk,  mely  az  Ő  Krisztusban  adott 
kiválasztó kegyelme kijelentését megelőzőnek képzeli el Őt. Igaz, Isten fogalma Önmagában 
használható,  és  használni  is  kell.  S  ennek  a  magyarázó,  vagy  korlátozó  fogalomnak  az 
elképzelése önmagában is benne foglaltatik,  mint  az Isten,  mint cselekedet elképzelésének 
kifejezése.

Ahhoz,  hogy  a  feltámadást  megtegyük  a  Krisztus-esemény  kifejeződésének,  így 
mindent meghatározónak a feltámadás előtt is, az nem pusztán annyit jelent, hogy elvetjük a 
természeti  teológia  és  a  létanalógia  elképzeléseit,  hanem el  kell  vetnünk  Isten  közvetlen 
kijelentésének elképzelését  is  Jézus  Krisztusban és  a  Szentírásban.  A közvetlen  kijelentés 
elképzelése,  akár  a  feltámadás  pontján,  akár  máshol  Barth számára  pogány elképzelés.  A 
kegyelem örök Istene mindenkor  teljességgel jelen van.  Ezért  soha nem lehet  közvetlenül 
jelen az időben. Még mikor Barth nem eszkatológiai eseményként is beszél a feltámadásról, 
akkor is világossá teszi, hogy az mindazonáltal nem azonosítható a Historie egyetlen tényével 
sem.

Az ebben és az előző fejeztetekben felhozott tényekből kiindulva világossá vált, hogy 
Barth nem pusztán,  vagy elsődlegesen a katolicizmussal  viaskodik,  s  nem is  az  ortodoxia 
valamely szélsőségével. Központi támadását a történelmet előre meghatározó kijelentés ellen 
irányítja. Barth szerint Istennek mindig teljesen rejtettnek kell lennie, még mikor teljességgel 
ki is van jelentve a történelemben. A kijelentésnek történelmivé kell válnia, de a történelem 
soha  nem  válhat  kijelentésszerűvé.  Barth  soha  el  nem  tért  ettől  a  kijelentéstől  ebben  a 
dologban. A kijelentésről alkotott aktivista elképzelése egész gondolkodását uralja.

Az hogy elveti a  Logos asarkos-t, Istent „Önmagában”, együtt a fent említett összes 
dologgal, valamint hogy elveti az „abszolút tervet”, az mind a Krisztus-eseményről alkotott 
aktivista elképzeléséből fakad.

Ahhoz, hogy fenntarthassa a feltámadásról alkotott nézetét, Barthnak ki kellett üríteni 
minden elképzelést Krisztusról és Istenről, melyek nem fejeződnek ki kimerítően az Ő minden 
embert üdvözítő cselekedetében.

Dacára  minden  arra  irányuló  erőfeszítésének,  hogy  valamiféle  folytatólagosságot 
találjon  a  gondolkodását  illetően  a  reformátorokéval,  s  különösen  Kálvinéval,  az  ő 
gondolkodása  alapmotívumát  tekintve  teljességgel  megsemmisítő  azokra  nézve.  Barth  azt 
erősítgeti,  hogy  akik  nem  gondolkodnak  krisztológiai  módon  az  általa  megfogalmazott 
értelemben, azok nominalista módon, azaz szubjektíven gondolkodnak. Tény azonban, amint 
ezt  majd  meg  is  mutatjuk,  hogy  Barth  az,  aki  nominalista  módon  gondolkodik.  Az  ő 
álláspontja  a  szubjektív  és  spekulatív.  Az  ő  álláspontja  az,  ami  kiradírozza  Istennek  a 
történelemben adott minden kijelentését annak a feltételnek a megfogalmazásával, hogy Isten 
még akkor is teljességgel rejtett, mikor teljességgel ki van jelentve.

Ez a lényege annak a kritikának, amit G. C. Berkouwer alkotott meg Barthról szóló 
első könyvében. Berkouwer mondja: „Barth és Occam, közöttük annyi a különbség, hogy ami 
gyakorlatilag  rejtve  maradt  Occamnál,  az  erőteljes  következetességgel  jut  kifejeződésre 
Barthnál, s alappá válik, melyen teológiájának egész szerkezete nyugszik.”473
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Berkouwernek a részletekre vonatkozó kritikája a nominalizmus eme lényegi vádján 
alapszik. Ez a kritika alapvető és velős. Isten kijelentésének minden pontján a történelmet, 
annak világosságát és megbízhatóságát Barth kitörli. Barth nézetével nincs jelentősége sem 
Isten  fenyegetéseinek,  sem  az  ígéreteinek.  Krisztus  egész  élete,  halála  és  feltámadása 
rosszabbá,  mint  problematikussá  válik  ezen  az  alapon.  Az  Isten  és  ember  közötti 
diszkontinuitás  nominalista  barthi  alapelve  nem hagy nekünk mást,  mint  egy  teljességgel 
értelmetlen,  vagy  rejtett  Istent.  Isten  kijelentésének  pont  az  objektivitása  és  világossága 
Krisztus  feltámadásában  töröltetik  el  a  rejtettségnek  ama  feltételével,  melynek 
vonatkozásában kell megtörténnie minden kijelentésnek.

A kérdés Barth és azok között, akik úgy hisznek a Bibliában, mint Krisztus világos és 
megbízható  szavában.  Aki  Maga is  megjelent  a  történelemben  anélkül,  hogy teljességgel 
rejtett maradt volna, tehát nem pusztán az exegézis kérdése.

Meg kell hagyni, Barth is belefog az exegézisbe. S szavainak hangzásával exegézise 
egyes pontokon alátámaszthatja állításait. Meg kell hagyni, Kálvin mai követői egyetértenek 
Barthtal  abban,  hogy  nem  létezik  elvont  Isten  Önmagában,  függetlenül  Krisztustól,  akár 
kiválasztja az embereket az üdvösségre, akár nem. Mikor azonban Barth elveti az „abszolút 
Istent” az Ő „abszolút elrendelésével”, akkor Kálvin Istenére gondol. Barth Occam Istenének 
szempontjából Kálvin Istenét és Krisztusát veti el,  nem pedig Occam Istenét és Krisztusát 
Kálvin Istenének szempontjából. Barth nem akar olyan Istent, Aki világosan és közvetlenül 
jelenti ki Magát Krisztuson keresztül a történelemben. Bibliai exegézisét az az a priori feltétel 
uralja, hogy a Biblia nem jelenthet ki ilyen Istent.

Jó  tehát,  hogy  exegézisbe  kezdünk.  Akkor  egyet  fogunk  érteni  Barthtal,  hogy  a 
kiválasztás  öröklötten  Krisztusban  történő  kiválasztás.  Krisztus  nem pusztán  az  önkényes 
Isten  önkényes  tanácsvégzése  alapján  történő  kiválasztás  végrehajtása  során  használatos 
eszköz.  Az  azonban,  hogy  egyetértsünk  Barthtal  az  Ef1:4-hez  hasonló  igehelyek 
vonatkozásában valójában azt jelenti: értsünk vele egyet a Krisztus-eseményről alkotott egész 
fogalmának vonatkozásában.  Barth szerint  senki nem hisz valójában a  Krisztusban történt 
kiválasztásban, amíg nem vallja, hogy Krisztus a kiválasztó Isten és a kiválasztott ember, mint 
Geschichte. Más szóval, az egyetlen dolog, amit az Ef1:4 Barth szerint taníthat, az, hogy Isten 
jogosan nem büntethet örökkévalóan egyetlen embert sem a bűnért, s ezért Isten eredeti és 
kizárólagos végső hozzáállása minden ember iránt a kegyelem.

3. Előretekintve a feltámadástól

Krisztus feltámadásától, mint a történelemben azonosítható ténytől azonban nemcsak 
visszafelé  kell  tekintenünk  a  Barth  által  történő  eltörlésére  Isten  tisztán  nominális 
elképzelésében, mert előre tekintve hasonló eltörlést látunk, ekkor annak szempontjából, ami 
egyenértékű  Isten  és  ember  viszonyának  racionalista,  sőt  akár  realista  nézetével.  Barth 
szélsőséges  nominalizmusa  szempontjából  Isten  örökkévaló  természete,  hogy  teljességgel 
belépjen az időbe. Isten így értelmezett változhatatlansága magában foglalja az elképzelést, 
miszerint Isten létezése abban rejlik, hogy Önmagát, és Önmagával együtt az embert is újra és 
újra kiválasztja.

Nemcsak  visszafelé  kell  tekintenünk  azonban  Krisztus  feltámadásától  annak  Barth 
által  történő  eltörlésére  a  történelem  azonosítható  tényeként  Isten  tisztán  nominalista 
elképzelésében,  mert  előretekintve  hasonló eltörléssel  fogunk találkozni,  ebben az esetben 
annak szempontjából, ami egyenértékű az ember Istenhez való viszonyának racionalista, sőt 
realista nézetével. Barth szélsőséges nominalizmusa szempontjából Isten örök természete az, 
hogy  teljességgel  belépjen  az  időbe.  Isten  ekképpen  értelmezett  megváltozhatatlansága 
magában foglalja azt az elképzelést, miszerint Isten létezése abban áll, hogy állandóan újra 
kiválasztja Magát, és Önmagával együtt az embert is. Isten az egész természetét veszélyezteti 



azzal, hogy aláveti Magát a teremtménye idejének. Ez alkotja az Ő megaláztatását. Istent a 
nemlétezés fenyegeti. Ez a megaláztatás azonban egyidejűleg az ember felmagasztaltatása is. 
Végső soron Isten az, Aki veszélybe sodorja Önmagát. Győzelme a nemlétezés felett tehát 
eleve  be  van  biztosítva.  S  ez  az  elképzelés  alkotja  Barth  virtuális  racionalizmusát,  vagy 
realizmusát. Krisztusnak a nemlétezés felett aratott győzelmével mindazoknak a nemlétezés 
feletti győzelme is be van biztosítva, akik „Benne vannak”. S mivel nincsen örökkévaló isteni 
természet  azt  megelőzően,  hogy  Krisztusban  az  időben  megmutatkozott  volna,  így  nincs 
emberi természet sem azt megelőzően, hogy befogadtatott az Isten örökkévalóságában való 
osztozásba.  Isten,  mondja  Barth,  pre-temporális,  szuper-temporális  és  poszt-temporális.474 

Azaz mondhatjuk, hogy Isten örökkévalósága becsomagolja az emberi időt. A most említett 
megkülönböztetések  Isten  jelenlétén  belül  vannak.  Az  idő  előttiség  nem olyan  időszakot 
jelent,  melynek  során  Isten  még  nem  volt  jelen  az  emberek  között  az  ember  Jézusban. 
Krisztus, mint kiválasztó Isten, azonos Jézussal, a kiválasztott emberrel. Isten idő utánisága 
sem azt jelenti, hogy Isten az összes ember Krisztusban való együttes jelenléte nélkül létezne.

Az örökkévalóság és az idő viszonyának veleje az Isten és ember  egymás melletti 
közvetett  jelenléte  Krisztusban.  Isten  az  időben  mindig  teljességgel  kijelentetett,  és 
teljességgel rejtett.  Ez az elgondolás a szakaszosság nominalista, valamint a folyamatosság 
realista  elképzeléseiből  származik.  A  nominalista  elképzelés  a  leglátványosabban  akkor 
bukkan elő, mikor visszatekintünk feltámadástól Isten örökkévaló létezésére, mint a kegyelem 
önmagát folytonosan megújító cselekedetére. A realista elképzelés pedig a leglátványosabban 
akkor bukkan fel, ha előretekintünk minden idő elnyelődésére az örökkévalóságban.

Ahogyan Barth számára nem létezik a kegyelem kijelentésének fokozatos fejlődése a 
múlt  történelmében  a  feltámadás  felé  haladva,  így  a  kegyelem  csúcspontjának  fokozatos 
elérése sem létezik az ő számára a jövő történelmében.

Maga a feltámadás nem követi időben Krisztus halálát és a megtestesülését. Krisztus 
mennybemenetele nem követi időben a feltámadását. Krisztus második eljövetele nem követi 
időben  az  elsőt.  Ha  eme  lépések  közül  bármelyiket  közvetlenül  azonosítanánk  az  idő 
felmagasztalásában,  akkor  Barth állítása  szerint  Krisztus  egész munkája  elbukna.  Krisztus 
megaláztatása bármely lépésének közvetlen azonosítása pont ezt a megaláztatást nullázná le, 
illetve Krisztus felmagasztaltatása bármely lépésének közvetlen azonosítása is lenullázná pont 
ezt a felmagasztaltatást. A megaláztatás és a felmagasztaltatás mindig egyformán jelen levő 
összetevői Isten szabad, vagy szuverén, és egyetemes jelenlétének az emberrel. Az örök Isten, 
a tiszta folytonosság Istene Jézus Krisztus Geschichte-je. Ebben Isten megengedi a mulandó 
embernek, hogy részesüljön az Ő saját, örökkévaló Geschichte-jében.

S Barth szerint minden ember részvétele Isten örökkévalóságában egyidejűleg mindem 
ember  megigazulása  is  Krisztusban.  Istennek  eljövetele  a  világban,  az  időben,  azonos  a 
kibéküléssel.  Így az ember  részvétele  a  megtestesülést  követő feltámadásban szintén  az ő 
megigazulását  jelenti.  Krisztus,  mint  valódi  Isten,  valódi  emberré  válik  az időben.  Ez azt 
jelenti,  hogy Isten  Krisztusban  az  elvetett  emberré  válik  az  összes  többi  ember  számára. 
Ebben rejlik  minden  ember  Krisztusban történő megigazulásának  ténye  már  a  létezésüket 
megelőzően.

Hűségesen hinni a Krisztus, mint a kiválasztó Isten általi kiválasztásban Barth nézete 
szerint azonnal magában foglalja minden ember kiválasztását Krisztusban, mint a választott 
emberben.  S  minden  ember  kiválasztása  azonnal  magában  foglalja  a  megigazulásukat  is. 
Isten, mint Krisztus elbírált és elítélt minden embert Krisztusban, mint emberben. Krisztus, 
mint  ember  hordozta el  a kárhozatot  és kínált  fel  teljes engedelmességet  Istennek minden 
emberért.

Sőt, a megszentelődés is benne foglaltatik a megigazulásban. Mivel Isten szentsége alá 
van vetve az Ő kegyelmének, így Krisztus, mint az első és fő kegyelmet kapó Önmagában 
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biztosítja be minden ember osztozását az Ő szentségében. A valódi ember az, aki bűnösként 
teljesen  hajlandó  kegyelem-átvevő.475 Az  ember,  mint  ember,  mint  mulandó,  Krisztusban 
tehát kiválasztott teremtmény.476

A  helyettesítő  halál  tehát  Barth  értelmezése  szerint  a  tény,  hogy  Jézus  Krisztus 
egyszerre valóságos Isten és valóságos ember. S ahhoz, hogy valóságos Isten, és valóságos 
ember lehessen, Krisztusnak egyidejűleg teljesen meg kell jelennie, és teljesen el kell tűnnie 
az ember számára. Azaz, itt az engesztelés nominalista-realista nézetével van dolgunk.

Berkouwer rámutat, hogy Barthnak messze nem áll szándékában minimalizálni „a bűn 
borzalmasságát”.477 Korábbi  könyvében  Berkouwer  azt  állította,  hogy  Barth  nominalista 
nézete  Istenről  feltételként  működött,  mely  eltörölte  Isten  kijelentésének  ténylegesen 
történelmi jellegét.  Későbbi könyvében Berkouwer rámutat,  hogy Barth a bűn „lételméleti 
lehetetlenségének” elképzelésére egy másik feltétel szempontjából jut. Ez a feltétel abból a 
tényből  fakad,  hogy  Barth  szerint  az  ember  „eleve”  kijelöltetik  „a  Jézus  Krisztus  által 
kibontakoztatott győzelem történelmében”.478 „A bűn lételméletileg lehetetlen, mert a bűn  a 
kegyelemből való kiesést jelenti, s Isten őseredeti akarata pedig az, hogy a mi hűtlenségünk 
ne tegye semmivé az Ő hűségét.”479 Berkouwer hozzáteszi: „Vitathatatlan, hogy Barthnak a 
bűn lételméleti  lehetetlenségéről  alkotott  elképzelése  (és  ezzel  együtt  az  emberi  természet 
’krisztológiai’ jósága) alkotja a kegyelem győzelméről kialakított nézetének döntő hátterét.”480

Berkouwer  azt  mondja,  hogy Barthnak  a  bűn lételméleti  lehetetlenségéről  alkotott 
fogalma  „elfogadhatatlan,  mert  a  Biblia  teljességgel  más  módon  beszél  a  bűn 
’valóságáról’”.481 „A bűn ’lehetetlenségének’ elvetése – történjen az bármilyen formában – 
közvetlenül  megköveteltetett  a  vétkek  és  az  elidegenedés  valósága  által,  amik  a  bűn 
következményei.  Ha a  bűn lételméletileg  lehetetlen,  akkor  a  haragból  a  kegyelembe  való 
átmenet a történelmi szférában többé nem elképzelhető. Világos, hogy ez az átmenet akkor 
lesz  kizárva,  mikor  Barth,  következetesen  a  saját  nézetéhez,  elmagyarázza,  mit  ért  a  bűn 
lételméleti  lehetetlensége  alatt  annak  kimondásával,  hogy  a  bűn  lényegében  annak 
megragadása,  ’ami  lehetetlenné  tétetett  az  ember  számára,  és  ami  ellen  be  is  lett  ő 
biztosítva.”482 „Mikor  Barth  a  káoszról,  a  misztériumról,  a  rejtélyről,  az  árnyékról  és  a 
lehetetlenségről beszél,  ez az utolsó szó megmagyarázza az összes többit,  és megalkotja a 
bűnről és a megváltásról szóló tanításának központi kategóriáját.”483

Barth szerint „a kegyelem győzelme hangsúlyosan a bűn elé kerül, s ezen okból a bűn 
előre le van rendezve meg van előzve, így lételméletileg lehetetlenné válik”.484 De „’a Biblia 
nem  kelti  azt  a  benyomást  bennünk,  hogy  a  csata  ’egy  megüresedett  dolog’  abban  az 
értelemben,  ahogyan  Barth  beszél  róla”.485 „Nem találjuk  a  Szentírásban  a  káosznak ama 
dimenzióját, amely természeténél fogva úgy viszonyul a teremtéshez, mint elvetett, és nem 
akart valóság. Az efféle elképzelés soha nem talál legitim helyet a teremtéssel kapcsolatos 
kijelentés  alapján.  Ez  inkább  a  spekulatív  gondolkodás  ismertetőjegyeit  hordozza  magán, 
melyben  az  emberi  választás  egyetlen  lehetősége,  beleértve  a  többi  lehetőség  elvetését, 
áttevődik  Istenre,  és  független  elképzeléssé  válik,  melyből  mindenféle  következtetéseket 
vonnak le.”486
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Barth  maga  mondja,  hogy Berkouwer  téved  a  spekuláció  eme  vádjával.  Barth  azt 
mondja: Berkouwer nem látta meg, hogy mikor a kegyelemről beszélünk, akkor nem holmi 
alapelvről, hanem Jézus Krisztusról beszélünk. Mikor úgy beszélünk a kegyelemről, mint ami 
minden  ember  előtt  jelent  meg  Krisztusban,  egy  pillanatra  sem  felejtjük  el,  hogy  ez  a 
kegyelem  mindig  Isten  cselekedete,  mégpedig  Isten  új  cselekedete.  Van  abban  bármiféle 
következetlenség, ha úgy gondolkodunk a kegyelemről Krisztusban, mint ami mind szuverén, 
vagy új,  mind pedig egyetemes?  Egyáltalában nincs.  Ezt  csak akkor  találjuk így,  ha nem 
igazán krisztológiailag gondolkodunk. A lefelé vezető út, melyen az örök Isten mindig újra és 
újra jelen van az időben, s amelyen az ember hite is szintén új döntés az időben pillanatról 
pillanatra,  valamint a felfelé vezető út,  melyen az Istenben és emberben levő teljesen újat 
eleve irányítja a kegyelem teljességgel örökkévaló Istene, egymásban foglaltatnak.

Meg kell hagyni, Barth szerint, hogy létezik egyfajta egyenlőtlenség az Igen javára a 
Nemmel szemben. Barthé egy „megtisztított szupralapszarizmus”. Az örökkévalóság burkolja 
be az időt,  nem az idő az örökkévalóságot.  Az örökkévalóság azonban az  időn keresztül 
fejeződik ki. Isten Geschichte-je a világ Geschichte-jében munkálja ki magát. Azaz, a világ-
Geschichte üdvösség-Geschichte-té válik.  Az ember  bűnös ideje,  noha nem hiteles,  mégis 
valóságos, mint résztvevő az Isten örökkévalóságában.

Krisztus és a Szentírásban adott  Ígéje a református teológusok, például  Berkouwer 
által vallott elképzelésének, valamint Krisztus és a Szentírás Barth által vallott elképzelésének 
egymást kölcsönösen kizáró jellege most már eltéveszthetetlenül napvilágra jött. Berkouwer 
Krisztusnak és a Bibliának a hagyományos reformátori, vagy református nézetét képviseli. A 
reformáció  teológiájában  létezik  tényleges  „átmenet  a  haragból  a  kegyelembe”  a 
történelemben.  A  kényelem  kedvéért  nevezhetjük  ezt  a  történelmi  keresztyénség 
álláspontjának. Barth in toto elveti ezt az álláspontot. Berkouwer kimutatta első könyvében, 
hogy Barth ezt a nominalizmusa szempontjából teszi. Második könyvében pedig arra mutatott 
rá, hogy teszi ezt a virtuális determinizmusa szempontjából is. Nevezhetjük ezt realizmusnak. 
A  leginkább  akkor  szolgáltatunk  igazságot  Barthnak,  ha  észben  tartjuk:  Barth  az 
örökkévalóságról  és  időről,  tehát  Krisztusról,  mind  Geschichte-ről  alkotott  nézetét  úgy  a 
későbbi, mint a korábbi írásaiban a nominalizmus és realizmus kombinálásával alkotta meg. 
Az ő  kegyelme  elsősorban nominalizmusának  szempontjából  szabad  és  szuverén.  S  az  ő 
kegyelme  elsősorban  realizmusának  szempontjából  öröklötten  objektív  és  egyetemes.  De 
mindig szuverén és egyetemes. Ez azért igaz, mert álláspontja mindig egyszerre nominalista 
és realista.

Ha valaki nem látja meg Barthnak a kegyelemről, azaz Krisztusról, mint Geschichte-
ről alkotott nézetének ezt a nominalista-realista jellegét, az illető hajlamos lesz azt gondolni, 
hogy Barth gyakorta következetlen önmagával.  Akkor csodálkozhatunk,  hogy Barth benne 
rejlő  nominalizmusa,  vagy  aktivizmusa  miképpen  engedheti  meg  a  kegyelem  bármiféle 
objektivitását,  vagy  egyetemességét.  S  csodálkozhatunk,  miképpen  engedheti  meg  Barth 
benne rejlő realizmusa Isten és ember szabadságának bármiféle valóságosságát a kegyelem 
átvételében. Barth azonban nem következetlen önmagával semmilyen alapvető módon sem. 
Barth  teljesen  következetes  önmagával,  mikor  fenntartja  a  kegyelem  bizonyosságát, 
objektivitását és egyetemességét, miközben ahhoz is ragaszkodik, hogy a hit és a hitetlenség 
egyaránt valóságos. Mivel az objektivitását a kegyelem elvont alapelvének eszközeivel éri el, 
természetesen nem tehet mást, mint hogy az ember valóságát az időben lényegében negatív 
fogalomként tartja fenn.

Végül, mikor Barthnak az Isten és ember Krisztusban fennálló viszonyáról alkotott 
alapelvét  ekképpen,  az  egység  elvont  és  formális  alapelvének,  valamint  a  szakaszosság 
ugyanúgy  elvont  és  formális  alapelvének  aktív  kölcsönhatása  szempontjából  szemléljük, 
akkor látjuk meg a  legszembetűnőbben,  hogy ez miért  áll  szöges ellentétben  a  történelmi 
keresztyénséggel.  Barth  teológiájának  alapján,  mondja  Berkouwer,  nincsen  átmenet  a 



haragból  a  kegyelembe  a  történelemben.  Alapvetőbb kritikája  Barth  teológiájának  nem is 
lehet megfogalmazni.



Második rész: A református gondolkodók 
válaszolnak

7. fejezet: Megszólalnak a református teológusok – 
általános kritika

Most  az  a  célunk,  hogy  odafigyeljünk  egyes,  Barth  teológiájával  szemben 
megfogalmazott  kritikára.  Ebben a fejezetben csak a református teológusokra,  valamint  az 
általános kritikára korlátozódunk. A következő fejezetben a konkrét tanításokkal kapcsolatos 
kritikákat tekintjük át.

A református  teológusok kritikáiról  joggal  mondható,  hogy középpontjuk az,  hogy 
Barth nézetében nincs átmenet a haragból a kegyelembe a történelemben. Az átmenet hiánya 
a haragból a kegyelembe alapvetően az Isten és az ember viszonyának Barth által megalkotott 
nominalista-realista nézetének következménye. Dacára minden arra irányuló erőfeszítésének, 
hogy legyen egy Istene, Aki felülről beszél az emberhez, Barth nézete szubjektív marad. Más 
szóval, Barth teológiája, mondják, elutasítja a történelmi keresztyénséget. Krisztus halála a 
kereszten nem az, amely által a mi helyettesítőnkként megment minket az eljövendő haragtól, 
mert  nincs  olyan  harag  Istenben,  ami  az  ember  örök  halálát  eredményezhetné.  Krisztus 
feltámadása nem az az esemény a történelemben, amely által Krisztus a mi megigazulásunkért 
támad fel, mert mi már megigazultunk Krisztusban. Így tehát nincs hely a történelemben, ahol 
Isten és ember ténylegesen szembetalálkoznak egymással.

Természetesen Barth kritikájának kiindulópontja az Isten Ígéjével közvetlenül azonos 
Szentírás perspektívája. Mint említettük, ebben a nézetben találják úgy a teológusok, például 
Bavinck, hogy Krisztus szól hozzájuk. A Barth és a modern református teológusok közötti 
ellenmondás tehát nem pusztán exegézisbeli. Meg kell hagyni, Barth nem ért egyet a modern 
teológusokkal, akik azt mondják, hogy a Biblia pusztán csak tartalmazza Isten Ígéjét. Ő azt 
ortodox teológusokkal együtt  azt mondja, hogy a Biblia Isten Ígéje. Ezt mondván azonban 
Barth egyáltalán nem azt érti alatta, amit a református teológusok értenek, mikor ugyanazt a 
kifejezést  használják.  Barth  számára  ugyanis  a  Biblia  soha  nem  azonosítható  Isten 
kijelentésével. A Biblia annyira Isten Ígéje, amennyire Isten megengedi, hogy az legyen, és 
amennyire  Isten szól  azon keresztül.  Mikor azt  mondjuk,  hogy a Biblia  Isten Ígéje,  azzal 
kifejezzük az Istennek az embert a jelenben megváltó cselekedetébe vetett hitünket. A Biblia 
ebben az eseményben válik Isten Ígéjévé, s ebbéli mivoltára utal az a kis szó a mondatban, 
hogy a Biblia Isten Ígéje.487 Mivel a kijelentés esemény, bármiféle feljegyzés róla a múltban 
Barth szerint szükségszerűen nem más, mint emberi bizonyságtétel arról az eseményről. A 
református teológusok tudatában vannak tehát annak, hogy még mikor azt is mondja Barth, 
hogy a Biblia Isten Ígéje, ezt a kifejezést akkor is a kijelentésről alkotott aktivista nézetének 
fényében kell szemlélni.

S hogy a Szentírás református nézete maga is bele van ágyazva a református teológia 
egészébe, és annak egy kifejeződése, azt jól kifejezték Herman Bavinck és Abraham Kuyper. 
Mikor Bavinck beszél a Szentírásról,  nagyon is tudatában van a benne jelen levő „emberi 
tényezőnek”.  A  különféle  hátterű  és  különböző  ajándékokkal  megáldott  emberi  lények  a 
szerzői. Bavinck számára ez azonban nem von maga után szükségszerűen tévedéseket. Vajon 
az ember nem Isten képmására teremtetett? S noha bűnös, és hajlamos elnyomni az igazságot, 
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vajon nem adta meg Krisztus a Szentlelkét a prófétáknak és az apostoloknak, hogy elvezesse 
azokat minden igazságra? S maga Krisztus, mint tényleges Isten és tényleges ember, vajon 
nem képes  emberi  nyelven  szólni  hozzánk,  de mégis  garantálni,  hogy Isten Ígéjét  szólja? 
Krisztus az út, az igazság és az élet. Minden dolog Általa lett. Ő uralkodik mindenek felett. 
Az Ő szava, a Biblia tehát minden emberi beszéd végső fellebbezési bírósága. A Szentírás 
ihletettsége pusztán csak a csúcsa Istennek az Ő Lelke által  a világban végzett  immanens 
munkájának.488 „A kijelentés az ihletettségben jut a csúcsára”.489

A  kijelentéssel  azonos  Bibliától  elindulva  kell  tehát  a  világ  összes  tényének 
magyarázatát elkezdenünk.

Mivel a Biblia „Isten Krisztusban adott kijelentésének leírt változata, ezért ugyanazt 
az ellenállást kell kiváltania, mint amit Maga Krisztus váltott  ki.”490 „A Szentírás Krisztus 
szolgálólánya.  Osztozik  Vele  az  Ő  gyalázatában.  Felkorbácsolja  a  bűnös  ember 
ellenségességét.”491 Ami  a  hívőt  illeti,  a  Bibliába  vetett  hite  fokozza  a  hitét  Krisztusban. 
Természeténél  fogva  benne  is  ott  van  ez  az  ellenségesség  Krisztussal  és  a  Szentírással 
szemben.  A „fizikai  ember” jele ugyanis  az,  hogy ellensége Krisztussal  és az Ő szavával 
szemben.  Isten  kegyelme  által  azonban  a  hívő  megtanulja  elfogadni  a  Szentírást  Isten 
Ígéjeként, sőt megtanulja elfogadni Krisztus benne szereplő tanításait. Megtanulta elfogadni a 
Szentírás ihletettségét  „de nem azért,  mert  érti  az igazságát,  hanem mert  Isten beszél róla 
nekünk”.492

A  hívőnek  tehát  önmagával  együtt  másokat  is  meg  kell  kérnie,  hogy  minden 
gondolatukat  ejtsék  foglyul,  hogy  azok  engedelmeskedjenek  a  Bibliában,  mint  az  Ő 
kijelentésében megszólaló Krisztusnak. „Egy keresztyén nem azért hisz, mert minden Isten 
szeretetét mutatja ki, hanem dacára mindennek, ami a kételkedéshez vezet.”493 Ez a keresztyén 
tudáselmélet helyes kiindulópontja.494

Abraham  Kuyper  lényegében  ugyanazt  az  álláspontot  képviseli,  mint  Bavinck.  A 
tévedhetetlen Szentírásban vetett  hit a számára,  Bavinckhoz hasonlóan nem a gondolkodás 
folyamatának  végeredménye,  hanem  az  előfeltevés,  melyen  minden  további  gondolkodás 
alapszik.495 Isten közvetlenül beszél a Szentírásban. Ez ugyanúgy igaz az Ószövetségre, mint 
az Újszövetségre.  Az,  aki  átöleli  Krisztust  az Ő minden jótéteményével  együtt,  nem meri 
elvetni az Ószövetség vonatkozásában sem, hogy az is Isten Ígéje.496 Kálvinnal együtt azt kell 
vallanunk, hogy a természetben a Szentírás világossága mellett kell olvasnunk. A keresztyén 
nem engedheti meg, hogy eme előtételét a hitetlen valamely előtételével ellenőrizzék. A hívő 
mindent a Szentírásnak, mint Isten Ígéjének a fényében magyaráz. A hitetlen önmagából, mint 
minden dolog legfőbb bírájából indul ki, beleértve a Szentírást is. A két álláspont kölcsönösen 
kizárják egymást. Az egyik világosságot hoz, a másik sötétséget.

Ennek  a  háttérnek  a  fényében  értheti  meg  bárki  a  kortárs  református  teológusok 
gondjait  Barthnak a Szentírásról alkotott  nézetével.  Szeretnének úgy gondolni rá, mint aki 
Schleiermacher  és  sok  követőjének  szubjektivizmusával  szemben  a  Szentírás  Krisztusát 
hirdeti.  Vajon  Barth  velük  együtt  nem  próbál  mindent  a  kijelentés  szempontjából,  Isten 
Krisztusának szempontjából  magyarázni?  Mikor a tudat-teológusok úgy gondoltak Istenre, 
mint  a  saját  elméjük kivetítődésére,  vajon nem Barth volt  az,  aki  felszólította  őket,  hogy 
maradjanak csöndben és figyeljenek a felülről jövő hangra? Vajon nem Barth vetett el minden 
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természeti teológiát, hogy csak egyedül Krisztusra figyeljen? Vajon nem Barth volt az, aki 
még  azt  is  elutasította,  hogy  Krisztus  evangéliumának  negatív  kapcsolódási  pontjáról 
beszéljen  az  ember  független  tudatában,  nem  is  beszélve  a  pozitívról?  S  vajon  eme 
tevékenységében nem Lutherre és Kálvinra alapozott, s velük együtt nem Isten Ígéjéhez hívta 
vissza az embereket?

Van itt  azonban egy furcsa dolog. Kuyper és Bavinck azt  mondják,  a Szentírással, 
mint  Isten írott  Ígéjével szembeni  ellenségesség annak az Ígének a Krisztusával  szembeni 
ellenségességből fakad. Barth azt mondja, hogy ha valóban szeretjük Krisztust, akkor el kell 
vetnünk  a  Szentírást,  mint  Isten  közvetlen  kijelentését.  Ha  a  Krisztusban  levő  Isten  a 
kijelentés alanya, akkor, érvel Barth, ez a kijelentés soha nem lehet a történelem terméke, és 
nem lehet a történelemben. A kijelentés, meg kell hagyni, történelmi, mert Krisztus valóban 
belép a történelembe. De semmi történelmi nem azonosítható a kijelentéssel!

Mikor  Isten  teljességgel  ki  van  jelentve  a  történelemben,  akkor  még  mindig 
teljességgel  el  van  rejtve  abban.  Ha tehát  úgy hallgatunk  a  Biblia  szavaira,  mintha  azok 
közvetlenül  Krisztus  szavai  lennének,  akkor  egyáltalában  nem hallhatnánk  meg  a  valódi 
Krisztust.  A kijelentésben  nem szabad feltárásnak  lenni  (Offenbartheit).  Amit  Bavinck  és 
Kuyper a Szentlélek munkája legmagasztosabb kifejeződésének tekintettel mond, arról Barth 
úgy beszél, mint „profán kijelentettről”.

Akárhogyan is próbálták, a református teológusok nem tudták korlátozni a vitát saját 
maguk  és  Barth  között  az  exegézis  kérdésében.  Barthnak  lehetett  helyes  az  exegézise 
bizonyos igeszakaszoknál a Szentírásban, s a református teológusoknak is lehetett helytelen 
az exegézise a Szentírás egyes szakaszainál. Még így is alapvető különbség van azonban a 
történelmi  református  teológia  és  Barth  megközelítése  között  a  Szentírás  egésze 
elképzelésének  vonatkozásában.  S  ezzel  együtt  alapvetően  különbözik  a  Szentírás 
Krisztusáról alkotott  elképzelés is. Mert minden ahhoz való ragaszkodása ellenére,  hogy a 
kijelentésnek felülről kell jönnie, vajon van-e Barthnak bármiféle objektív kijelentése?

1. G. C. Berkouwer

Dr. Berkouwer már 1932-ben arra a következtetésre jutott, hogy dacára minden arra 
irányuló  nemes  erőfeszítésének,  hogy  felülmúlja  sok  tizenkilencedik  és  huszadik  századi 
teológus szubjektív megközelítését, Barth alapvető kiindulópontja ugyanaz, mint az övék.

Összefoglalván Barthnak a hit és a kijelentés viszonyáról alkotott nézetének leírását, 
Berkouwer  ezt  mondja:  „A  kijelentésről  alkotott  elképzelésének  uralkodó  motívuma  az 
ellentét  minden  közvetlen  kijelentéssel,  valamint  a  kijelentéssel,  mint  Offenbartheit-tel 
szemben, ami Isten szubjektivitásában jut kifejeződésre. A hitről alkotott elképzelése is ennek 
felel meg. Isten szubjektivitásának fenntartása végett Isten Magát is úgy tekinti, mint a hit-
tudás alanyát, s erőfeszítést tesz, hogy a hitet mindazonáltal az ember cselekedeteként tartsa 
fenn. Ezen a módon remél eljutni a tiszta objektivitáshoz – ami megfelel Isten ugyanazon 
kizárólagos szubjektivitásának, ami győzelem minden szubjektivizmus felett.”497

Ez a  dolog alapvető  fontosságú.  Ez  majd  még le  fog kötni  minket.  Ha az emberi 
alanyt,  amiképpen  hisz,  virtuálisan  elnyeli  az  isteni  alany,  amelyben  hisz,  akkor  az 
eredményképpen  előálló  objektivitás  az  ember  hiteles  létezésének  rovására  jön  létre. 
Beszélünk  majd  Barth  állandó  objektivitás-kereséséről,  mint  realista,  vagy  racionalista 
hajlamáról, a hit ama elképzelése által, ami maga is része Isten kijelentésének.

Az itt vizsgált kérdés alapvető. A szubjektivitás alatt nem egyszerűen csak azt a tényt 
értjük, hogy az igazságnak utalnia kell egy hívő alanyra. Ennek szükségességét készséggel 
mindenki azonnal elismeri.  A szubjektivizmus kérdése azonos azzal  a kérdéssel,  hogy hol 
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lehet  megtalálni  az  igazság mércéjét.498 A szubjektivizmus tehát  azt  az  elképzelést  jelenti, 
hogy a hívő alany az igazság végső mércéjét inkább önmagában, és nem Istenben leli meg.

Sok modern teológus próbálta meg elkerülni a szubjektivizmus vádját a fogalomnak 
ebben  az  értelmében.  Felfogták,  hogy  az  igazság  normája  tiszta  szubjektivitásának 
elfogadásával  maga  az  igazság  elképzelése  válik  jelentés  nélkülivé.  A modern  protestáns 
teológusok ezért  objektív mércét  kerestek a Krisztusról alkotott  különböző nézeteikben.  A 
katolicizmus az egész protestantizmust szubjektivitással vádolta.  Ez a vád, érzik a modern 
teológusok, nem védhető ki egy, a tévedhetetlen Bibliában beszélő Krisztusból kiindulva. A 
katolicizmus eme vádját inkább egy, az ember számára a tévedni képes Biblia dacára objektív 
módon jelen levő Krisztusból kiindulva lehet kivédeni. „Általános alapelvként posztulálhatjuk 
tehát,  hogy  a  Szentírás  tekintélyének  abszolútságát  az  egész  modern  német  teológiában 
ejtették.”499 Valóban úgy találjuk ezek között  a  teológusok között,  hogy rendkívül  nagyra 
becsülik a Szentírást, mint az Isten kijelentéséről szóló bizonyságtétel feljegyzését.500 De soha 
nem fognak beszélni a Szentírás-kijelentés abszolút tekintélyéről. „Nem az a kérdés, hogy a 
Szentíráson keresztül (feljegyzésként, vagy bizonyságtételként) hallhatjuk-e Isten kijelentését, 
hanem hogy benne vajon rendelkezünk-e Isten tévedhetetlen Ígéjével, ami nem vethető alá az 
emberi kritikának…”501 A tévedhetetlen Szentírás elvetéséhez megjelölt okok különbözők. A 
Szentírás  maga,  mondják,  nem  beszél  önmagáról  ezen  a  módon.  A  Szentírás  tényei 
meghazudtolnak egy efféle nézetet. A Szentírás ellentmondásai, mondják, lehetetlenné teszik 
egy efféle nézetnek a fenntartását. Mindezek és a hasonló ellenvetések mögött azonban az a 
bizonyos  elképzelés  húzódik  meg,  mely  kimondja,  hogy  a  Szentírás  eme  elképzelése 
összeütközésben áll az evangelikál hittel.502

Mi módon találhatnának tehát a modern protestáns teológusok objektivitást? Vajon 
nem  volt  igaza  Bavincknak,  mikor  azt  mondta,  hogy  ha  a  Szentírás  elbukik,  akkor  a 
protestánsok számára a vallás minden tekintélye is elbukik? Minden arra irányuló erőfeszítés, 
mondja  Bavinck,  hogy  visszamenjünk  a  Szentírás  mögött  Krisztus  Személyéhez,  az 
egyházhoz,  a  vallásos  megtapasztaláshoz,  a  gondolkodáshoz,  vagy  a  lelkiismerethez, 
csalódással fog véget érni.503

Objektivitást  keresve  Krisztusban  anélkül,  hogy  hinne  a  Bibliában,  mint  a  Róla 
beszélő Ígében, a modern teológus nehéz problémába ütközik. Krisztus kijelentésének be kell 
lépnie a történelembe, azonban mégsem szabad semmivel sem azonosítani a történelemben. 
Hogyan tudhatunk meg bármit is erről a Krisztusról? „Hol van a valódi kijelentés, ahol dacára 
annak,  hogy  ejtettük  a  Szentírást  és  az  egyházat,  mindazonáltal  mégis  legyőzhetjük 
kételyeinket és bizonytalanságunkat?”504

Berkouwer azt mondja, hogy ez volt az alapkérdés a ritschliánus teológus számára. 
Ritschl  megpróbált  felülkerekedni  Schleiermacher  teológiájának  szubjektivizmusán.  Ő 
Krisztus objektív kijelentését akarta a történelemben, nem pusztán a tapasztalat  Krisztusát. 
Azonban még így is  Ritschl  Krisztusát  nagymértékben megszabták  a  Benne hívő alanyok 
értékítéletei.505 Így a helyzete még mindig szubjektív maradt.

A  későbbi  teológusok  viszont  Ritschl  „lappangó  szubjektivizmusán”  próbáltak 
felülkerekedni. Tették ezt az „evangelikál hit” érdekében. Ők ismét a reformáció alapelvének 
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valódi kifejezését akarták megadni.506 A hit nem lehet pusztán intellektuális egyetértés Isten 
kijelentett igazságával.

Ez vajon nem dicséretre méltó erőfeszítés? Vajon nem hangsúlyozta Bavinck is a hit 
vallásos természetét a katolicizmussal szemben? A hit, mondja Bavinck, magában foglalja a 
hívő ragaszkodását Krisztus személyéhez. Vajon nem ez az, amiről a modern teológusok is 
beszélnek,  mikor  az evangelikál  hitről  szólnak?507 Vajon nem vetik-e  el  ők is  Bavinckkal 
együtt  a  hit  pusztán  intellektualista  elképzelését?  Vajon  nem vetik-e  el  ők  is  Bavinckkal 
együtt a hit katolikus elképzelését, mivelhogy a reformáció alapelveiben hisznek?

Berkouwer  hamar  világossá  teszi,  hogy  Bavinck  és  ama  teológusok  szavainak 
hasonlósága ellenére,  akikről  beszél,  van egy alapvető  jelentésbeli  különbség közöttük.  A 
modern  teológusok  a  hite  természetéből  kiindulva  próbálják  meghatározni  a  kijelentés 
természetét. Az alany tehát számunkra nagymértékben uralja a tárgyat.508 A hit bizalom, tehát 
a  kijelentésnek  olyasvalaminek  kell  lennie,  ami  bizalmat  hoz  létre.  Ez  szerepel,  mondja 
Berkouwer,  sok  modern  teológus  általános  nézetében.  S  ez,  teszi  hozzá  végül,  magában 
foglalja  a  Szentírás  hagyományos  nézetének  elvetését.  A  Szentírás  hagyományos,  vagy 
ortodox nézetét tehát rombolónak vélik a hit és a kijelentés közötti kölcsönösségre nézve. A 
Biblia tartalmának egésze, mondják, nem képezheti a bizalom tárgyát. A Szentírás ortodox 
nézetét vallani tehát ezek szerint a modern teológusok szerint annyi, mint visszaesni a hitnek a 
katolicizmus  által  vallott  intellektualista  nézetéhez.  Nekünk  tehát  úgy  kell  gondolnunk  a 
Szentírásra,  mint  annak  a  kijelentésnek  a  bizonyságtételére,  ami  mögötte  húzódik  meg. 
Röviden tehát Isten Jézus Krisztusban tett cselekedetében kell megbíznunk, ami a Szentírás 
mögött  áll.509 Berkouwer  megemlíti  Ritschl,  Herrmann,  Haering,  Stephan,  Franck, 
Wobbermin és Ihmels nevét ebben a vonatkozásban. A legjobb erőfeszítéseikkel sem képesek, 
mondja  Berkouwer,  megadni  a  Szentírás  megfelelő  helyét.  E modern  teológusok számára 
ugyanis a kijelentés és a hit közötti kölcsönösség a Szentírás virtuális függetlenségében zajlik.

Berkouwer  megpróbál  teljességgel  igazat  adni  a  modern  teológusok  ama 
erőfeszítésének,  mellyel  az  objektivitás  elérését  keresik.  Ezért  beszél  esetükben  lappangó 
szubjektivizmusról.510 Ezek  az  emberek  azonban  a  Szentírás  ihletettségének  elképzelése 
nélkül  próbálnak  meg  felülkerekedni  a  szubjektivizmuson.  Ez  pedig  maga  után  vonja  a 
kijelentés elképzelésének szubjektivizálását. Ezelől nincs menekvés.511

Eljutván erre a pontra, Berkouwer áttekinti azon teológusok álláspontját, akik a vallási 
a priori-ról beszélnek. Megemlíti Rudolph Ottot, és azt mondja, hogy a teológiájában nincs 
megfelelő helye a külső kijelentésnek.512 Ugyanez igaz Boussetre is. Otto beszél egy „teljesen 
másról”.  Ezt  a „teljesen mást”  (neuter)  állítja  szembe azzal  a valósággal,  mely racionális 
kategóriákkal  megérthető.  Érvényre  akarja  juttatni  az  irracionális  elemeket  Isten 
elképzelésében.  A hivatkozás azonban Isten egy irracionális  nézetére  nem segít  a teológia 
szubjektív  természetének  megkönnyítésében.513 Troeltschet  Ottonál  nem  kevésbé  a 
szubjektivisták közé kell sorolni.514 A szubjektivizmus minden formájának alapvető hibája az, 
hogy többé-kevésbé idealista értelemben próbál meg a hitnek irányító hatalmat tulajdonítani a 
kijelentés felett.515
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Nincs más menekvés a szubjektivizmus elől, mondja Berkouwer, mint a visszatérés a 
Szentírás szóbeli  ihletettségének elképzeléséhez.  Amíg a hit  alanyát  úgy képzelik  el,  mint 
akinek  van  produktív  és  kreatív  funkciója,  a  kijelentés  elképzelését  nem  lehet  érvényre 
juttatni. S minél jobban gondol valaki az alanyra, mint kreatívra, annál inkább ki lesz téve az 
illuzionizmus kritikájának. Ezt a kritikát hangoztatta látványosan a tizenkilencedik században 
Ludwig  Feuerbach.  Feuerbach  bátran  kijelentette,  hogy  minden  teológia  alapjában  véve 
antropológia.  A teológusok megpróbáltak válaszolni  erre a vádra.  Amíg azonban az alany 
veleszületetten kreatív idealista nézetét vallották, nem mondhatták, hogy rendelkeznek olyan 
kijelentéssel, ami más lenne, mint az alany kivetítése.516 Az illuzionizmus csak úgy győzhető 
le,  ha  a  hívő  alany  aláveti  magát  Isten  kijelentésének,  amiképpen  az  megtalálható  a 
Szentírásban. Ennek az álláspontnak a védelmében idézi itt Berkouwer F. W. Grosheidet, aki 
azt mondja: a végső kérdés az, hogy kié lesz a végső tekintély a világon. Istené, Aki az Ígéjét 
adta ebben a világban, vagy az emberé?517

Így tehát  Berkouwer,  Grosheide-del együtt  a Szentírás hasonló nézetét  vallja,  mint 
Bavinck és Kuyper. Csak annak van valódi Krisztusa, aki a Szentírás eme nézetét vallja. Csak 
az kerülheti el a szubjektivizmust, a projekcionizmust, tehát az illuzionizmust, aki a Szentírás 
eme nézetét vallja.

Berkouwer külön elemzést szentel Karl Heim teológiájának. Heim a hit alanyának új 
elképzelésével  próbálja  meg  kivédeni  a  szubjektivizmus  vádját.  Ő lecserélné  sok  korábbi 
teológus egész alany-tárgy sémáját. Nekünk új énre van szükségünk, mondja Heim, olyanra, 
aki teljességgel az emberi tapasztalat kategóriáin kívül áll. „Heim megoldása az, hogy a nem 
tárgyiasítható  ént azonosítjuk Istennel,  így Maga Isten a  hit  alanya.”518 Így az alany részt 
vehet a nem tárgyiasítható Én lényegi intuíciójában (Wesensschau). „Az alany részt vesz Isten 
öntudatában.”519 A  hit  tehát  Isten  cselekedete.  Heim elismeri  a  dialektikus  teológia  iránti 
lekötelezettségét ezen a ponton.520  Legyen egyes dolgokban bármennyire is következetlen, 
álláspontja főcsapásának iránya a bizonyosság problémájával foglalkozó könyvében az, hogy 
az  isteni  alanynak  el  kell  nyelnie  az  emberi  alanyt.521 Heim szerint  a  hit  és  a  kijelentés 
viszonyát  végül  az Istennek való eme alávettetésből  kiindulva kell  értelmezni.  Alul Heim 
számára  csak  egyetlen  létezés  van,  Isten,  s  csak  egyetlen  én,  és  csak  egyetlen  személy, 
nevezetesen Isten.522

Mit kell hát ezzel a nézettel mondani Krisztusról? Ami Jézus életét illeti, az ki van 
téve  a  relativizmus  törvényeinek.  A  kijelentést  nem  lehet  semmivel  sem  közvetlenül 
azonosítani a történelemben. A hitnek magának kell tehát Krisztushoz tapadnia a történelem 
viszonylagosságai felett. Így magának a hitnek „teljesen irracionális természete” van.523 A hit 
tehát a kegyelem ajándéka.

A saját nézőpontjából Berkouwer Heim elképzelését az emberi alany elnyelődéséről 
az isteni Én által új visszaesésnek tekinti a szubjektivizmusba. S ez amiatt van, hogy Heim 
tagadja „Isten közvetlen kijelentését a Szentírásban”.524

A kérdés most az, hogy vajon a dialektikus teológiában beszélhetünk-e ténylegesen 
hitről és kijelentésről. A dialektikus teológusok sokat beszélnek a kijelentésről és a hitről. A 
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kérdés  azonban  az,  hogy „teológiájuk  alapstruktúrája”  vajon  lehetővé  teszi-e  a  számukra, 
hogy biblikus értelmet adjanak ezeknek a szavaknak.525

Most  csak  arra  szorítkozva,  amit  Berkouwer  mond  Barthról,  az  alábbiakat  kell 
kiemelnünk. Barth fenn akarja tartani Isten elsőségét az emberrel  szemben. Ez nem tehető 
meg, véli, ha a kijelentést úgy képzeljük el, mint ami állandó és adott eredményt hoz létre a 
történelemben.  Az adott526 kijelentés  elképzelésével,  gondolja  Barth,  Istennek az  emberrel 
szembeni  elsősége elvész,  mert  akkor egy felcserélhető viszonyhoz jutunk Isten és ember 
között.  S  akkor  az  ember  tekintheti  magát  az  Istennel  való  állandó  és  statikus  viszony 
birtokosának.527 Barth  szerint  az  adott,  vagy  közvetlen  kijelentés  a  legrosszabb  féle 
szubjektivizmust  foglalja  magában.  Olyan  szubjektivizmus  ez,  mely  közvetlenül  az 
illuzionizmushoz vezet.528 Az Isten és az ember közötti „statikus polaritás” minden formája, 
mondja Barth, elvetendő. Ez csak Isten szubjektivitásából kiindulva tehető meg.529 Így tehát 
Barthnak  a  kijelentésről  alkotott  nézetének  lényege  negatív  módon  jelenik  meg  a 
kijelentettség  (Offenbartheit)  minden  formájával  szembeni  ellenállásában,  ha  ugyanis  a 
kijelentés  megtalálható  „világunk valamely tényében”,  akkor a kijelentés  egy tárgy lesz a 
többi között. A hit természetét többé nem a kijelentés határozná meg. A hit természetét akkor 
részben önmaga, részben a kijelentés határozná meg.530

Nekünk tehát úgy kell  gondolkodnunk a kijelentésről,  mint ami „más dimenzióban 
van,  mint  amelyikben  adatik”.531 Az  adott,  vagy  közvetlen  kijelentés  nem  lehet  igazi 
kijelentés,  mert  nem  lehet  valóságosan  jelen  a  számunkra.  „Ezzel  a  közvetlen,  adott 
kijelentéssel szemben hangsúlyozza Barth Isten beszédének abszolút aktualitását.”532 Csak a 
kijelentés abszolút aktualitásának szempontjából beszélhetünk kijelentésről, mely az Istentől 
származik.533 A közvetlen, vagy adott kijelentés arra késztet minket, hogy Isten ajándékáról 
gondolkodjunk,  de  ne  Magáról  Istenről.534 Igaz  ez  a  vád?  „Ebben  a  kérdésben”,  mondja 
Berkouwer, „rejlik a kardinális különbség a református ortodoxia és a ’dialektikus teológia’ 
között…”535 Barth Istenről alkotott elképzelése a kijelentésről alkotott aktualista nézetében jut 
kifejeződésre. S mint minden más teológiában, Barthnak az Istenről alkotott nézete lényeges. 
Barthnak a Szentírással és Krisztussal kapcsolatos nézetei Istenről alkotott nézetén alapulnak, 
ahogyan az kifejeződésre jut.536

Ahogyan Barth tartja magát Isten tiszta szubjektivitásához, úgy tartja magát Istennek 
és a világnak egy aktivista  kapcsolatához is.537 Barth aktualista  elképzelése Istenről,  és az 
ennek  következményeképpen  előálló  aktualista  elképzelése  Isten  és  a  világ  viszonyáról 
kizárja a közvetlen kijelentés minden formáját.  „A valódi ’adott’ történelmi kijelentés nem 
lehetséges  jobban,  mint  a  Szentírás  közvetlen  azonossága  Isten  Ígéjével…  Krisztus  nem 
kevésbé áll a beszélő Isten  ’Vorbehalt’-ja [feltétele]  alatt,  mint a Szentírás.538 Isten Barth 
szerint többé már nem lesz Isten az olyan kijelentéssel, ami adott (Offenbartsein).
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Berkouwernek a Szentírás dialektikus nézetére vonatkozó kritikája elvezeti tehát őt az 
egész aktualista elképzelés tárgyalásához,  ahonnan kipattant.539 Ez az aktualista elképzelés, 
mondja  Berkouwer,  a  jellegét  tekintve  spekulatív.  Ez  a  Teremtő  és  a  teremtmény 
kapcsolatának olyan elképzelését vezeti be, mely nem a Szentírásból származik.540 Egyrészről 
azt  mondják,  hogy  Isten  nem  ismerhető  meg,  csak  az  Ő  kijelentéséből,  másrészt  ez  a 
kijelentést tisztán spekulatív fogalmakkal magyarázzák. 541 Ebben Barth és Heim hasonlítanak 
egymásra.  „Isten beszéde a Szentírásban,  ami  mindig  konkrét  beszéd,  az isteni  valóságról 
szóló dimenzionalista  beszéddel  bele  van nyomva  a  háttérbe.”542 Ez lényegében a negatív 
teológia útja-módja.  Minden kifejeződik Isten szabadságának az elképzelésében.  Isten eme 
szabadságának  szempontjából  indul  a  támadás  az  adott  kijelentéssel  szemben.  Azonban 
megtámadni az adott kijelentést Isten szabadságának érdekében valójában az Ő szabadsága 
valódi jellegének tagadását jelenti. Az „adott” kijelentés tagadása nem kevesebb, mint Isten 
abbéli  szabadságának  tagadása,  hogy  effélei  kijelentést  adjon.543 „Nem  Isten  ama 
szabadságának,  vagy  szuverenitásának  az  elképzelése  téves,  hogy  kijelenthesse  Önmagát, 
hanem  ott  a  hiba,  hogy  ezt  a  szuverenitás-elképzelést  arra  használják,  hogy  az  ’adott’ 
kijelentés  abszolút  kötelező  jellegét  felváltsák  Isten  ’önkényes’  kijelentésével.  Számunkra 
tagadhatatlannak látszik, hogy itt a kapcsolat az ’aktualista’ és az occamista nominalizmus 
között”.544

A kijelentés aktualista elképzelésével együtt jár a hit aktualista elképzelése is. A hitet 
ugyanis Barth szerint Isten szubjektivitásának szempontjából kell értelmezni.545 S mivel ez a 
helyzet,  a  kijelentés  és  a  hit  közötti  egész  kölcsönösség  kívül  esik  az  empirikus  realitás 
határain.  Nincs  nagyobb  lehetősége  a  hitnek,  mint  empirikus  megtapasztalásnak,  mint  a 
Krisztussal,  vagy a  Szentírással  közvetlenül  azonosított  kijelentésnek.  S  itt  jelenik  meg  a 
dialektikus teológiát uraló aktualista elképzelés teljes jelentősége. „Most, hogy sem az adott 
kijelentés, sem a kijelentés emberi szubjektív lehetősége sem fogadható el, az eredmény az, 
hogy semmilyen értelemben sem lehet kijelentésről beszélni,  ami megmaradna  extra usum 
kijelentésnek.”546 Barth számára a kijelentés és a hit közötti polaritás teljességgel kívül esik az 
empirikus  birodalom határain.  „A  hit-ismeret  alanya  teljességgel  kívül  esik  az  empirikus 
alanyon.  Ez  Maga  a  Szentlélek,  aki  beszél  és  hall.  A  kör  bezárult.  Istent  csak  Isten 
ismerheti.”547

Meg kell hagyni, Barth nem akarja Istennek ezt a beszédét és hallását inter-trinitárius 
módon.  Azonban  még  így  is,  Isten  szubjektivitása  eszméjének,  és  a  kijelentés  aktualista 
elképzelésének  az  egyetlen  lehetséges  végeredménye  az,  hogy  a  hit  nem  mondható 
ténylegesen az ember cselekedetének.548 Barth valójában ki is mondja:  ’a hit a mi hitünk’. 
Mikor azonban Barthot ilyen nyelvezetet  halljuk használni,  nagyon fontos, hogy eszünkbe 
jusson az alapfeltétel, melyből kiindulva beszél. Így a hitről, mint emberi cselekedetről ismét 
azt mondja, hogy az a Szentlélekben megy végbe. „Isten Maga a hit alanya, és az is marad… 
Az aktualista módon értelmezett ’con’ a concreata-ban tagadta, de részelemként megőrizte a 
szintézisben a creata-t.”549

Végül,  mikor  Barth  a  részvétel  elképzelésével  módosítja  az  Istenről,  mint  a  hit 
alanyáról  szóló  kijelentését,  ő  azért  teszi  ezt,  nehogy  a  kijelentés  és  a  hit  közötti  egész 
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kölcsönösséget inter-trinitárius módon kelljen venni. Az ember Istenben való részvételének 
elképzelése  nélkül  a  kijelentés  és  a  hit  közötti  kölcsönösség  a  puszta  azonosságra 
egyszerűsödne  le.  S  amilyen  mértékben  lenne  végül  az  embernek  hite,  ami  nem teljesen 
szupra-empirikus,  oly  mértékben  nem  kerülnénk  el  a  szubjektivizmust,  amit  olyannyira 
igyekezett elkerülni.550

Tehát az illuzionizmus veszélye fenyegeti az összes teológust, akik elvetik Istennek a 
Szentírásban adott befejezett kijelentésének elképzelését.551 Barth teológiája tehát a modern 
szubjektív  teológia  új  formája.  Barth  és  Brunner  Heimhez  hasonlóan  az  Istenről  szóló 
elképzelésüket az Ő, a Szentírásban adott kijelentésétől függetlenül alkották meg.552 „Itt tehát 
ismét  a  Szentírás  problémája  a  fő  probléma.”553 A  Szentírásnak,  mint  Isten  közvetlen 
kijelentésének az elvetésével együtt  jár a Szentlélek bizonyságtételének újraértelmezése is. 
Ezt a bizonyságtételt úgy tekintik, mint ami az empirikus ember megtapasztalásának határain 
kívül zajlik le.554

Berkouwer  eme  elemzéséből  világosnak  látszik,  hogy  szerinte  a  Szentírás,  mint 
közvetlen, adott és tévedhetetlen kijelentés elvetése Barth, valamint sok más modern teológus 
részéről  az  Isten  és  az  ember  viszonyának  aktualista  elképzeléséből,  mint  annak 
kifejeződéséből fakad. Világos, hogy a Szentírásnak, mint adott és közvetlen kijelentésnek az 
elvetése elvezet a szubjektivizmushoz, mivel ez annak a kifejeződése. Így tehát a Szentírás 
elvetése az emberi én ama idealista elképzeléséből fakad, melynek meghatározó jelentősége 
van a kijelentés ama fajtájára nézve, amit ez az én el fog fogadni. Az efféle szubjektivizmus 
elkerülhetetlen következménye a tehetetlenség az illuzionizmus vádjával szemben. Aki elveti 
a  Bibliát,  mint  Istennek  a  Krisztusban  adott  közvetlen  kijelentését,  az  nem talál  objektív 
alapot a hite számára. Barth Heimhez hasonlóan az emberi énnek az isteni énbe való virtuális 
elnyelődése  módján  kereste  az  objektivitást.  Az  embernek,  mondja,  a  kijelentésben  való 
részvétel  útján van hite  a  kijelentésben.  De maga a  részvétel  elképzelése  is  az azonosítás 
elképzelésén alapszik. A teljes objektivitás eléréséhez Barthnak azt kellene mondania, hogy a 
Szentlélek, mint Isten az, Aki hisz az ember számára és az emberben levő Istenként. Amilyen 
mértékben mondja  a  részvétel  elképzelésében,  hogy az ember  hisz,  olyan  mértékben esik 
vissza Barth abba a szubjektivizmusba, amit elkerülni igyekezett.

1936-ban Berkouwer publikálta Karl Barth című könyvét. Benne ismét összekapcsolja 
a Szentírásban adott kijelentés kérdését Barth teológiájának aktualista alapelvével. Rámutat, 
hogy  Barth  teológiájának  témája  „Isten  szabadsága,  szuverenitása  és  aktualitása  ebben  a 
kijelentésben”.555 S  mi  a  természete  Barth  szuverenitás-elképzelésének?  Olyan,  ami 
„fenyegető hátteret” jelent Istennek a történelemben adott kijelentése vonatkozásában. Occam 
még hivatkozott  az  egyház közvetlen  tekintélyére.  Barth ezt  már  nem teszi.556 Barth Isten 
szabadságáról alkotott elképzelését az aktualitás eszméje uralja. S ez az ő számára magában 
foglalja  az  Isten  által  az  embernek  adott  kijelentés  minden  formájának  elvetését.557 Ezzel 
„Isten kijelentése meg van fosztva a jelentésétől,  mikor minden ’adottal’ szemben a rejtett 
Isten mélyebb ’valóságára’ történik utalás. Az isteni szuverenitás iránti tiszteletünk nem állhat 
az alávettetésünkből Isten véges kijelentése feltételének, hanem abból áll, hogy tiszteljük Őt 
az Ő adott Ígéjének elfogadásával.”558
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Berkouwer  szembeállítja  Barthnak  a  kijelentésről  alkotott  nominalista  nézetét 
Kálvinéval. Barth nézete szerint a pozitív kijelentés egésze „gyökerestől kiszaggattatott,  és 
átadatott Isten aktualista, elérhetetlen valóságának.”559 Ez azonban egyáltalában nem Kálvin 
nézete.  Kálvinnak  nem  volt  nominalista  nézete  Istenről.560 Kálvin  nem  tanítja,  hogy  az 
emberek nem kereshetik Isten kifejezett akarata mögött okot a cselekedeteire. Kálvin számára 
azonban Isten szuverenitása soha nem válik fenyegetéssé, amely az Ő adott kijelentése felett 
lebeg.561 Éppen  ellenkezőleg  Isten  occamista  nézete  az  „abszolút  hatalomról”  alkotott 
elképzelésével  volt  Kálvin  számára  a  haszontalan  pogány  spekuláció  gyümölcse.562 Az 
ellentét Kálvin és Barth között teljes. Kálvin az Istenről alkotott elképzelését a Szentírásból, 
mint  abszolút  megbízhatóból  veszi.  Barthnak  nincsen  megbízható  Szentírása,  mert  az  ő 
Istenről alkotott nézete nominalista. Barthnak, mondja Berkouwer, formalista nézete van Isten 
szuverenitásáról.  Egy  témán  keresztül,  ami  feltűnik  munkájának  minden  egyes  részében, 
Barth  teológiája  „ellentétévé  vált  a  bibliai  dogmatikának,  azaz  mondhatni  annak  a 
dogmatikának, amelyben semmiféle feltétel sincs Isten kijelentésének vonatkozásában, ami a 
Szentírásban adatott a számunkra, s amelyben Isten elképzelésével kapcsolatosan mindenféle 
dualizmus el van vetve”:563

1938-ban Berkouwer kiadott egy nagy munkát The Problem of Scripture Criticism (A 
bibliakritika problémája)  címmel.564 Ebben a könyvben hasonló a megközelítése a korábbi 
munkáihoz.  Ismét  rámutat  a  tényre,  hogy a  modern  teológusok  elvetették  az  adott,  vagy 
közvetlen  kijelentés  elképzelését  annak  érdekében,  amiről  mint  evangelikál  hitről 
beszélnek.565 Könyvében Berkouwer az előző könyvhöz viszonyítva bővebben tárgyalja Erich 
Schaeder teológiáját. Schaeder  Theocentric Theology című műve, mondja Berkouwer fontos 
pontját jelzi a Szentírásról folytatott vitáknak. Schaeder azért szállt síkra hogy szembeszálljon 
a modern teológia immanentizmusával. Ám a megfelelő hely megtalálása érdekében az Isten-
központú teológia számára ő is szükségesnek látja a Szentírásnak, mint a hit tévedhetetlen 
normájának az elvetését.566

Paul  Althaus  a  Schaederéhez  hasonló  nézeteket  vall.  Althaus  is  belefog  a 
bibliakritikába,  de  nem  elsősorban  azért,  mert  úgy  véli,  hogy  a  Szentírással  kapcsolatos 
tényleges helyzet követeli meg azt. Az ő fő oka inkább az, hogy Isten élő Ígéje nem adathatik 
meg nekünk egy tévedhetetlen Szentírásban.567 Isten kijelentése nem ismerhető közvetlenül. 
Nem  lehetséges  tiszta,  egyértelmű  kijelentés  a  történelemben.  A  kijelentés  az  emberhez 
szolgai  formában  jut  el.  A  kijelentésről  alkotott  eme  nézetnek  megfelelő  az  elképzelés, 
miszerint a hit választás, nem pedig a tisztán kijelentett tény elfogadása. A Szentírásban adott 
kijelentés  egy szempontból  tekinthető  esetlegességgel  és  hibákkal  jellemzettnek.  De a  hit 
keresztüllát ezen az esetlegességen és hibákon, és megtalálja Isten Ígéjét a Szentírás mögött.568 

„A Szentírás tárgyiasításával és közvetlen kijelentésként való elképzelésével tagadnánk Isten 
szabadságát, s megsemmisítenénk a paradox viszonyt a kijelentés és a rejtettség, valamint a 
praesens és a perfectum között.”569
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Az  Althaus  által  használt  frazeológiával  elértünk  Isten  és  ember  egzisztenciális 
viszonyának  kérdéséhez.  Althaus  és  mások  megpróbálták  elkerülni  a  korábbi  tapasztalati 
teológiában rejlő szubjektivitást.

Barth  ebből  az  Isten  és  ember  közötti  egzisztencialista  viszonyból  kiindulva 
gondolkodik.570 Barth az őt megelőzőknél konkrétabban veti el a tárgyiasított, és „dologgá” 
tett (Verdinglichung) kijelentés elképzelését.

Barth már a Róma levéllel kapcsolatos kommentárja első kiadásának előszavában is 
örvendezett  a  ténynek,  hogy  túl  tudott  tekinteni  a  Szentírás  Lelke  történelmi  kritikai 
problémáin.  Ez  az  örökkévaló  Lélek.571 A Róma levél  kommentárja  harmadik  kiadásának 
előszavában Barth kijelentette: egyetért Bultmannal minden emberi szó viszonylagosságának 
vonatkozásában, beleértve Pál apostol szavait is.572

A  Szentírásban  tehát  olyanok  szavaival  van  dolgunk,  akik  hozzánk  hasonlóan 
tévednek. Ennek a ténynek azonban a legcsekélyebb mértékben sem kell megzavarni azt az 
elképzelésünket,  hogy az  apostoli  szavakon  keresztül  érkező  kijelentés  alatt  kell  állnunk. 
Minden,  a  Bibliában  megszólaló  emberi  lélek  valamiképpen  alá  van  vetve  az  isteni 
Léleknek.573

Berkouwer ezzel kapcsolatban éles kettősségről beszél Barthnak a Szentírásról alkotott 
nézete,  és  Isten Ígéje  között.  Barth számára  létezik  a  történelmi  dimenzió,  valamint  a  hit 
dimenziója.  Az  isteni  tévedhetetlenség,  valamint  az  emberi  tévedhetőség  egyesülnek  a 
Szentírásban.  A  Keresztény  dogmatika  1938-ban  megjelent  1:2  kötetében  Barth  újra 
megerősíti  ezt  a  tényt.574 Isten  tévedhetetlen  Ígéjének  a  hibázó  emberek  tévedni  képes 
bizonyságain  keresztül  kell  hallatszania.  Semmiféle  rendszeren  harmónia  nem kereshető  a 
kijelentés történelmi  és hitbeli  összetevői  között.  Úgy gondolkodni a Bibliáról,  mint  Isten 
közvetlen kijelentéséről „Isten Ígéje lényegének” tagadását jelentené.575 Barth ellenzi a Biblia 
„stabilizálásának” minden formáját.  Az adott  kijelentés  elképzelése a számára a doketikus 
gondolkodás bizonyítéka. A Szentírásban adott kijelentés elképzelése ezen kívül nem juttatja 
érvényre  azt  az  eszmét,  hogy  a  hívőnek  részt  kell  vennie  Isten  kijelentésében  a  hiten 
keresztül.576 A  hiten  át  kell  részt  vennünk  az  ihletettségben,  mint  a  szóbeli  ihletettség 
folytatásában.577 Mikor tehát Barth a szóbeli ihletettségbe vetett hitéről beszél, emlékeznünk 
kell arra: aktualizálja ezt a fogalmat avégett, hogy beleilleszkedjen a „rendszerébe”.578

Berkouwer  számára  nagyon  fontos  annak  megjegyzése,  hogy  Barth  szerint  a 
bibliakritika „közeli kapcsolatban áll az ember és az Isten kijelentése közötti egzisztenciális és 
tényleges  viszony  motívumával”.579 A  bibliakritika  motivációja,  ami  a  tudományos 
megfontolásokból fakad, alá van rendelve annak, ami abból az elképzelésből fakad, hogy a 
kijelentés öröklötten Isten egy cselekedete. Ez a motívum „abszolút, mivelhogy magában a 
kijelentésben  található”.580 A  Bibliába  vetett  hit  nem  kizárja,  hanem  magában  foglalja  a 
bibliakritikát.581

Ebben  a  vonatkozásban  különleges  fontosságra  tesz  szert  Berkouwer  Barthnak  a 
mondáról és a mítoszról alkotott nézetével kapcsolatos elemzése. Ez magában foglalja a hit és 
a  történelemtudomány  viszonyának  kérdését.  Barth  elveti  Bultmann  mítosz-fogalmát.  A 
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kijelentéssel,  mint  mítosszal  kapcsolatos  bizonyságtételről  beszélni,  mondja  Barth, 
egyenértékű a kijelentés igazi elképzeléséhez vezető minden kapcsolódás elvágásával.582 A 
Biblia  történeteiről,  mint  mítoszokról  beszélni  annyi,  mint  azokat  az  örök  igazságok 
illusztrációinak tekinteni.

A  kijelentés  cselekedeti  jellegének  kihangsúlyozásával  Barth  egyrészről  elveti  a 
közvetlen kijelentés elképzelését, másrészről elveti a mítosz elképzelését. Ő nem tiltakozik a 
kijelentés  eseményeit  jelző  monda  és  legenda  szavak  használata  ellen.  Ezekben  a 
fogalmakban ugyanis bárki csak a történelemben adott közvetlen kijelentés elképzelését veti 
el.  A  monda  és  a  legenda  szavak  használata  azt  jelzi,  hogy a  kijelentés  speciális  fajtájú 
történelem.

Ami  Berkouwer  Barthnak  a  speciális,  a  közönséges  történelemmel  szemben  álló 
történelemre  vonatkozó  elképzelésének  értékelését  illeti,  ez  lényegében  csak  annyi,  hogy 
„széttépi a történelmi kijelentés elképzelését”.  583 Azt mondja: Barth még mindig foglya a 
történelmi kijelentés,  valamint annak a kijelentésnek a hitetlen semlegesség szempontjából 
történő  megismerhetősége  közötti  zűrzavarnak.  S  a  történelmi  bibliakritika  viszonyának 
problémája ezen az alapon megoldhatatlan. Barth nem veti el a hamis előfeltevésein alapuló 
hitetlen bibliakritikát. Csak akkor veti el, mikor szélsőséges formát öltve mítoszként kezeli a 
bibliai  bizonyságtételt.  Barth  nem  magából  a  Szentírásból  határozza  meg  a  monda  és  a 
legenda jelentését  és használhatóságát.584 Ő csak azzal foglalkozik,  hogy védje az Isten és 
ember  közötti  történelem  lehetségességét  és  valóságát  (Geschichte  Gottes  mit  dem 
Menschen).585

Barth ebben az esetben elvileg elszakította a történelem és a kijelentés között fennálló 
köteléket. Elvileg megnyitotta az utat a semleges tudomány számára, hogy elvessen mindent, 
ami nem fér bele a történelmi folytonosságról alkotott elképzelésébe.586 „Magáért beszél, hogy 
elvileg lehetetlen utat nyitni  az ateizmus számára a Szentírás történelmi megközelítésében, 
majd egy ponton megpróbálni korlátozni ezt az ateizmust teljesen más területekről származó 
alapokon.”587 Barth meglehetősen következetlen, mikor elveti a mítosz elképzelését, ha már 
egyszer  elfogadta  a  mondáét  és  a  legendáét.588 Lehetetlen  átadni  a  Bibliát  a  történelmi 
bibliakritikának, de továbbra is fenntartani a keresztyén hit tartalmát.589 Nem csoda, hogy az 
Apostoli  Hitvallás  barthi  magyarázatában  Krisztus  szűztől  való  születésének  látványos 
újraértelmezésével (Umdeutung) találkozunk.590 Berkouwer itt  a  Karl Barth  című könyvére 
utal.591 Abban  azt  olvassuk,  hogy  Barth  nézetével  „nincs  valóságos  kapcsolat  Krisztus 
személye, valamint a megtestesülés és a szűztől való születés között”.592

Berkouwer  ezt  az  utalást  a  szűztől  való  születésre  pusztán  csak  az  Umdeutung 
alapelvének szemléltetéseképpen szúrja be. Ez az alapelv vonatkozik a keresztyén hit többi 
cikkelyeire is ugyanúgy, ahogyan a szűztől való születésre.593

Ebben a záró fejezetben Berkouwer elvégez egy általános összehasonlítást Kuyper és 
Barth  álláspontja  között.  Hatalmas  távolság  áll  fenn  aközött,  amit  Kuyper  írt  a  Szentírás 
szolgai  formájáról,  s  aközött,  amit  Barth  ír  Isten  Ígéjének  lényegi  tulajdonságáról, 
nevezetesen hogy Maga Isten rejti el Magát, s jelenti ki ezzel Magát (Gott selbst sich verhüllt  
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und eben damit  sich enthüllt).594 „Barthnál  mindent  a  kijelentettség  és a  rejtettség közötti 
dialektikus feszültség irányít, míg Kuyper pro mensura humana beszél a kijelentésről”.595 Így 
mikor  Bavinck  is  beszél  a  Szentírás  szolgai  formájáról,  az  sem  jelenti  semmiképpen  a 
kijelentés  isteni  jellegének  kisebbítését.  Krisztus  is  megjelent  szolgai  formában.  Mégis 
bűntelen volt. Így a Szentírás is, minden emberi tényező jelenléte mellett mindazonáltal Isten 
tökéletes Ígéje.596

Úgy  tűnik  tehát,  hogy  az  elemzett  három  könyv  érvelése  alapján  a  Szentírás 
hagyományos református tanításának barthi elvetése együtt jár azzal, hogy aktivista vonalak 
mentén  a  keresztyén  hit  összes hitcikkelyét  is  újraértelmezi.  Ezekben a  munkákban Barth 
teológiájának nominalista jellege van kihangsúlyozva. A nominalizmus elvágja az idegszálat a 
kijelentés és a történelem között minden formában. S elvágja az idegszálat  a kijelentés és 
Krisztus emberi természete között is. Ugyanezen okból elvágja az idegszálat a kijelentés és a 
Szentírás között is. Ez Berkouwer fő állítása.

Kritikája azonban nem korlátozódik Barth teológiájának nominalista jellegére. Annak 
kritikája, amit Barth teológiája realista aspektusának neveztünk, szintén nem hiányzik már 
ezekből  a  korai  munkákból  sem.  Barth  hiábavaló  objektivitás-keresése  az  emberi  alany 
virtuális elnyelődésével az isteni alanyban nem más, hatástalan erőfeszítés a platoni realizmus 
elvont egységére következetesen alkalmazott nominalizmus következményeinek elkerülésére. 
Itt ismét el van vágva a kijelentés és a történelem közötti idegszál.

A tény, hogy ez a helyzet, Berkouwer Barthtal kapcsolatos későbbi könyvében kerül 
előtérbe, melynek címe:  The Triumph of Grace in the Theology of Karl Barth (A kegyelem 
győzelme  Barth  Károly  teológiájában).  Itt  csak  egyetlen,  mindennél  fontosabb  példáját 
idézhetjük ennek a kritikának.  Ez a bűnnek és bűn természetének a kérdésére vonatkozik 
Istennek a Krisztusban adott, mindent legyőző kegyelmével kapcsolatosan. Barth szerint eleve 
elöntött tény, hogy a bűn senkit sem dönthet az örök büntetésbe. Berkouwer mondja Barth 
álláspontjáról  ebben  a  dologban:  „Létünk  Ádámban  már  eleve  (zum vornherein)  annak  a 
ténynek  a  fényében  áll,  hogy  Krisztusban  vagyunk.”597 „Csak  látszólag  fogadhatjuk  el 
Ádámot, mint főnket.” A kegyelem győzelme tehát a priori természetű. Kölcsönhatásban áll a 
bűn  lételméleti  lehetetlenségével.  „Ez  a  lehetetlenség  minden  kétely  fölé  emelkedett  a 
teremtési győzelem előképében.”598 Itt ismét el van vágva a kijelentés és a történelem közötti 
idegszál. Itt „olyan elképzelésekkel van dolgunk, melyek teljesen más síkon nyugszanak, mint 
a Szentírás, mikor  arról beszél nekünk, hogy Isten mi nem.”599 Barthnak a lehetetlenségre 
vonatkozó  eme  nézetével  „a  történelmi  valóságban  nincs  átmenet  a  haragból  a 
kegyelembe”.600

A  Berkouwerrel  kapcsolatos  szakasz  lezárásaképpen  helyes,  ha  ismét  vetünk  egy 
pillantást a Barth teológiájával kapcsolatos kritikája komoly természetére.

A modern német teológiában, állítja Berkouwer a hit alanyáról azt gondolták, hogy 
van produktív és kreatív funkciója. Ez vezetett a szubjektivizmushoz és az illuzionizmushoz. 
Elvetvén, hogy visszatérjen a Bibliához, mint Isten közvetlen és tévedhetetlen Ígéjéhez, Barth 
álláspontja is szubjektivista. Arra irányuló erőfeszítése,  hogy objektivitást  találjon azzal az 
elképzeléssel, mely szerint a hit maga is részt vesz a kijelentésben, a legcsekélyebb mértékben 
sem segítette a dolgot. Ezen a módon objektivitást keresni virtuálisan nem más, mint adózni 
az  azonosság-filozófiának.  Csak  következetlenséggel,  azaz  annak  kimondásával,  hogy  az 
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ember hite csak részt vesz a kijelentésben, de nem azonos azzal, kerüli el Barth az emberi 
alany azonosítását az istenivel.

Berkouwer  sokat  foglalkozik  Barthnak  a  kijelentésről  alkotott  nézete  nominalista 
nézetével. Beszél a dualista megkülönböztetésről, melyet Barth tesz a történelem birodalma, 
és a hit birodalma között. Azt mondja, Barth az Isten és az ember közötti egzisztencialista 
viszonyból kiindulva gondolkodik. Most nem az a célunk, hogy ezeket a pontokat egymáshoz 
kapcsoljuk.  Elég  csak  annyit  megjegyezni,  hogy  Berkouwer  számára  mindez  az 
illuzionizmusba  vezető  szubjektivizmus  alapkérdésén  nyugszik.  Végső  soron  valakinek  a 
Krisztusban  adott  kijelentésről  szóló  elképzelését  vagy  a  Szentírásból,  mint  ennek  a 
kijelentésnek  a  közvetlen  kifejezéséből  kell  vennie,  vagy  a  saját  önálló  öntudatából  kell 
kivetítenie a saját Krisztusát.

Berkouwer kritikájával összhangban mondhatjuk tehát, hogy a Szentírás két egymást 
kölcsönösen kizáró  nézete  Krisztus,  valamint  Isten  és  az  ember  két  egymást  kölcsönösen 
kizáró  nézetét  hozzák  létre.  S  csak  a  Szentírás  Krisztusa  ment  meg  minket  a 
szubjektivizmustól  és  az  illuzionizmustól,  nem pedig  Barth  Krisztusa.  Megadván  minden 
megbecsülést a Szentírás és a Szentírás Krisztusa Barth munkájára gyakorolt befolyásának, 
azt  még  mindig  szemtől  szembe  kell  állítani  a  református  teológia  és  a  történelmi 
keresztyénség Szentírásával és Krisztusával.

2. Klaas Runia

Klaas Runia doktori  disszertációját  Theological  Time in Karl Barth címmel  írta.601 

Konkrétabban Barth antropológiájával foglalkozik.
Runia  hasonlóképpen  közelíti  meg  Barth  teológiáját,  mint  Berkouwer.  Miután 

kiterjedt  áttekintést  ad  az  Egyházi  Dogmatikáról és  annak  általános  tanításáról,  Runia 
megemlíti annak nagyságát és újdonságát. Ezek alapján kísértésbe eshetünk, hogy elsodorjon 
bennünket,  vagy kísértésbe  eshetünk,  hogy elvessük.  Valójában azonban  csak  egy dolgot 
tehetünk.  Meg kell  mérnünk Barth gondolkodásának dogmatikai  eredményeit  „a  Szentírás 
mércéjével”.602

Runia  Barthnak  a  Krisztus  feltámadásáról  alkotott  nézetével  kezdi.  Krisztus 
feltámadása Barth szerint nem egy, az időben Krisztus halálát követő lépés. A Szentírásban 
azonban, mondja Runia, viszont pontosan ez. Tagadván, hogy a feltámadás a második lépés, 
nevezetesen  az  ezen  a  ponton  kezdődő  felmagasztaltatás  lépése,  Barth  méltánytalan  Isten 
megváltó  munkáinak  történelmi  sorrendiségével.  Barth  a  feltámadást  a  kijelentésszerű 
dialektika végső pillanatára egyszerűsíti le, arra a pillanatra, mikor ez a dialektika leállt, mert 
megcáfolódott.603

A Biblia beszél a kijelentésszerű történelemről, melyben Isten megváltó cselekedetei 
egymást követik. Barth értekezése a megváltástól „szintén időtlen”. El kell vetnünk Barthnak 
a feltámadásról alkotott „bibliaellenes alkotását”.604 A feltámadás eme bibliaellenes alkotása 
Barthnak a kijelentésről alkotott elképzeléséből fakad. Elkerülhetjük-e azt a benyomást, hogy 
Barth teológiájában a kijelentés dualista módon áll szemben az idővel?605 Vajon Barth szerint 
a kijelentés valóban belép a mi időnkbe, tehát a datálható időbe?606

Mi a helyzet  Barthnak az eredeti  időről alkotott  nézetével?  Annak vonatkozásában 
Barth  beszél  a  történelmietlen  történelemről  (unhistorische  Geschichte).  Erről  a  fajta 
történelemről csak a monda szempontjából beszélhetünk. „Itt olyan ellentétet posztulál, ami 
601 De Theologische Tijd by Karl Barth, Franeker, 1955.
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nem található meg a Szentírásban. A Biblia folyamatosan történelmi eseményként beszél a 
teremtésről,  ami  valóban  felfoghatatlan  a  mi  gondolkodásunk  számára,  mindazonáltal 
’történelmi’,  mint  a  későbbi  történelem kezdete  és  forrása.”607 Barth egyszerűen  kizárja  a 
„status integritatis-t, mint történelmi valóságot”.608

Megkérdezhetjük azt is, mi Barth nézete a kijelentés idejéről, Jézus Krisztus idejéről. 
Barth valóban azt mondja, hogy ez az idő magában foglalja a közönséges időt. De azonnal 
hozzáteszi, hogy a kijelentés ideje minden más időtől különbözik. A kijelentés ideje minden 
más időt megelőz. Ez Isten ideje.

Akkor, kérdezi Runia, nevezhetjük ezt még mindig valóságos időnek? Mikor Barth azt 
mondja,  hogy ez a kijelentés ideje egyszerre Isten ideje és a mi időnk, akkor újból olyan 
dialektikus  konstrukcióba  kap  bele,  ami  nem  talál  támogatásra  a  Szentírásban.  S  ez  a 
dialektika mind a valóságot, mint a tudást egyformán magában foglalja.609 Barth azt állítja, 
hogyha nem is a Róma levélhez írott kommentárjában, de az Egyházi Dogmatikában érvényre 
juttatta  János  apostol  ama  kijelentését,  hogy  az  Íge  testté  lett.  De,  mondja  Runia,  az  a 
benyomásunk, hogy az ember Jézus kivétetett az időből, és örökkévalóvá tétetett.610 Végül 
csak  „az  örökkévaló  időt”  látjuk,  „ami  elnyelte  a  közönséges  időt,  még  ha  az  utóbbit 
formálisan  fenn  is  tartjuk”.611 Ellentétben  ezzel,  állítja  Runia,  a  református  nézetben  a 
megtestesülés ideje nem olvad bele az örökkévalóságba. A református nézet szerint Isten Fia a 
Magáévá teszi az időt, és megtölti azt isteni megváltással.612

A kijelentés eme bibliaellenes nézetőtől vezérelten Barth,  valahányszor  csak így jó 
neki,  nem  vonakodik  azt  állítani,  hogy  a  Szentírás  az  ellenkezőjét  mondja  annak,  amit 
valójában mond. Így a Gal4:4-ben Pál az idők teljességéről beszél, „mint objektív eseményről, 
ami annak feltétele, hogy az Atya elküldje a Fiút”. Runia Grosheidet idézi ebben a dologban. 
Grosheide mondja: „Pál arra a tényre akarja felhívni a figyelmet, hogy Krisztus akkor jött el, 
mikor ennek Isten terve szerint eljött az ideje.”613 Pál tehát egyáltalában nem azt mondja, hogy 
„az ember  idejében Jézus ideje,  mint  olyan,  beteljesedett  idővé vált…”614 Mikor Barth az 
ember Jézus idejét tárgyalja, az egyidejűség fogalmát használja. Az Újszövetség azonban nem 
ismer efféle fogalmat.615

Runia Barthtal  szemben megfogalmazott  kritikája újra és újra az,  hogy Barthnak a 
kijelentés és az idő viszonyáról alkotott dialektikus nézete nem látszik az üdvtörténet biblikus 
perspektívájából.616 Barthnak  kriszto-monisztikus  látomása  van.  S  „minden  kriszto-
monisztikus elképzelés magában foglalja a bibliai  üzenet elvi félreformálását.  Nem juttatja 
érvényre  a  theocentrikus  kiindulópontot  (a  teremtést)  s  a  világ  történelmének  teokratikus 
célját (Isten országát)”.617

Barth kijelentés-fogalmával a Szentírás a történelem egyetlen pontján sem beszélhet 
nekünk Isten közvetlen kijelentéséről.  A bűn nem lehet az Istennek a történelemben adott 
közvetlen  kijelentése  áthágása.  A  Nihil-ről  alkotott  elképzelésén  keresztül  a  bűn  sokkal 
inkább  rejtvénnyé  válik,  mint  annakelőtte.  Másrészt  végbemegy  a  bűn  „illegitim 
relativizálása”, mivel úgy gondolkodunk róla, mint ami már legyőzetett Krisztusban.618
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Röviden Runia Barthtal kapcsolatos kritikája, ami közvetlenebbül és kizárólagosan az 
örökkévalóság  és  az  idő  viszonyának  problémájával  foglalkozik,  lényegileg  megegyezik 
Berkouwerével.  Egyrészről  ott  van  Barth  hangsúlya  a  kijelentés  rejtettségén  az  időben. 
Másrészt ott az elképzelés, mely szerint, ha Isten ki van jelentve, akkor teljességgel ki van 
jelentve.  Ez jut kifejeződésre a kegyelem-objektivizmusban, melyben az ember az idejével 
együtt felvétetik Isten örökkévalóságába.

Ahogyan  Berkouwernél,  itt  is  találkozunk  a  virtuális  nominalizmus  és  a  virtuális 
realizmus  vádjaival.  Berkouwer  azzal  vádolta  Barthot,  hogy  a  nominalizmushoz  való 
ragaszkodásával  kitörli  Isten  tényleges  jelenlétét  az  emberrel  a  történelemben  mind  a 
parancsolat  útján,  mind  az  ígéret  útján.  Runia  ugyanezt  teszi.  Berkouwer  azzal  vádolta 
Barthot, hogy az objektivizmushoz való ragaszkodása, ha ebben mindvégig következetes, az 
azonosság-filozófiához vezet. Runia lényegében ugyanezt teszi.

Ezt  a  fajta  teológiát  kritizálva  Runia  feltételezi,  hogy  a  Biblia  Isten  közvetlen 
kijelentése  a  történelemben,  és  ezt  adja  meg.  A  megváltás  történelme,  mint  a  datálható 
történelem eseményeivel azonosított valaminek az egész általa alkotott fogalma előfeltételezi 
a Szentírásnak, mint közvetlen kijelentésnek az előfeltételezését. A Szentírás, mint közvetlen 
kijelentés, és a történelem tényeivel közvetlenül azonosítható megváltás elképzelése együtt 
állnak,  vagy  buknak.  Barth  kriszto-monizmusa,  ami  mind  nominalista,  mind  materialista 
alapanyagokból állt össze, megköveteli mindkettőnek az elvetését.

Runia  Berkouwernél  nem  kevésbé  próbálja  a  lehetséges  legjobb  konstrukciót 
ráhelyezni Barth megannyi részletére. De még így is mindkettő úgy találja, hogy Barth szerint 
nem lehetséges  átmenet  a haragból  a kegyelembe a történelemben,  s a  Biblia  nem beszél 
nekünk efféle átmenetről, mert nem mondhatja, hogy létezik ilyen átmenet.

3. Klaas Schilder

A Szentírás, és általánosságban a Barth teológiájához való viszonya kérdésében nem 
hagyható ki Klaas Schilder neve. Schilder 1952. március 23-án halt meg. Halála idején éppen 
a  Heidelbergi  Káté  részletes  magyarázatának  megírásával  foglalkozott.619 Az  első  három 
kötetben, valamint a be nem fejezett negyedikben Schilder átható stílusban foglalkozik sok 
modern teológussal. S közöttük senki sem kapott több figyelmet Barthnál. Egy dolog központi 
ebben a munkában, mint Schilder összes többi munkájában is, nevezetesen hogy a legnagyobb 
választóvonal a teológiában ott húzódik, ahol egyesek hisznek, mások pedig nem hisznek a 
Szentírásban, mint Isten közvetlen kijelentésében. S ezzel együtt jár a tény, hogy akik hisznek 
a Szentírásban, egyidejűleg, és a hit ugyanazon cselekedetével hisznek Istennek a közvetlen, 
tényszerű, Krisztuson keresztül a történelemben adott kijelentésében is.

Nincs semmi, amit Schilder jobban hangsúlyozna, mint az, hogy akik keresztyének, a 
hit által tartják álláspontjukat. S ennek a hitnek a tárgya Krisztus, amiképpen közvetlenül szól 
hozzájuk a Szentírásban.  Mindent,  amivel  az  ember  ebben a világban találkozik,  az illető 
hitének  fényében  kell  nézni.  Schilder  mondja:  „Végső  soron  minden  a  Szentírás 
szavahihetőségén múlik”.620

Két nézete van, mondja Schilder, a harag és a kegyelem nézetének: a biblikus és a 
misztikus  nézet.  A  biblikus  nézet  Istent  és  ember  úgy  látja,  hogy  személy-személy 
kapcsolatban  állnak  mindenütt  a  történelemben.  Ez  a  szövetség  nézete.  Ádám tökéletesre 
teremtetett.  Minden  másnál  jobban  szerette  Istent.  De  akarattal  vétkezett  Isten  ellen,  és 
kiűzetett a Paradicsomból.621

619 Heidelbergsche Catechismus, Goes, 1947 (Erre a munkára csak a kötetszám alapján hivatkozunk.)
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A  misztikusoknak  teljesen  más  a  nézete.  A  bűn  és  a  kegyelem,  a  bukás  és  a 
feltámadás,  valamint  az élet  és a halál  többé már nem a teremtmény Istennel  való helyes 
viszonyának kérdése. A misztikus nézettel ezek a hatalom és az erkölcsi erő kérdései.

Ezen a ponton tárgyalja Schilder „a kereszt teológiáját”. Ez a kereszt teológiája, vagy 
dialektikus  teológia  olyan  áramlatokból  táplálkozott,  mint  a  miszticizmus  és  az 
egzisztencialista  filozófia.622 Nem  valószínű  tehát,  hogy  az  ezekben  az  álláspontokban 
található  dualizmust  a  közeli  jövőben  legyőzi.623 Ezzel  a  dualizmussal  Schilder  arra  az 
elképzelésre  utal,  mely  szerint  a  világot  nem  Isten  teremtette  és  felügyeli,  ezért  nem 
gyakorolhat  rá  megújító  hatást  a  megváltással.  Isten  és  a  világ  eme  dualista  viszonyának 
megfelelően Krisztus világba jövetelét nem az ember történelmi bukása tette szükségszerűvé. 
Krisztus alatt ez a teológia csak annyit ért, hogy létezik a tér, idő és halál dimenziója felett az 
élet és a kijelentés magasabb rendű dimenziója. A magasabb rendű dimenzió nem függ Jézus 
Krisztus történelmi megjelenésétől: épp ellenkezőleg, Jézus Krisztus történelmi megjelenése 
függ amattól.624

Nekünk,  mondja  Schilder,  a  bibliai  teológiát  kell  szembeállítanunk  „a  kereszt 
teológiájával”,  valamint  a  miszticizmussal,  és  az  egzisztencializmussal.  Ezt  azonban  nem 
filozófiai  alapokon  tesszük.  Ezt  a  hit  előítélete  (geloofsvooroordeel)  által  tesszük.625 

„Egyszerűen azért hiszünk a Paradicsom történelmiségében, mert  a Biblia úgy beszél róla, 
mint történelmi valóságról”.626

Vallván a paradicsom történelmi jellegét, ezzel tehát az ember bukását is, hihetünk a 
tényleges,  vagy valódi helyreállításban is Krisztusnak a Sátán felett aratott  győzelme által. 
Krisztus  eme munkája  akkor  valódi  győzelmi  „áttörés” abban a  világban,  melyben élünk. 
Tagadván a bukás történelmiségét, a kereszt teológiája azzal együtt elértékteleníti a megváltás 
munkáját is.627 Aki megsemmisíti a teremtés bibliai tanítását,  az valójában megsemmisíti a 
bűn és a megváltás valódi nézetét is. Minden eretnekség a teremtés és a bukás bibliai nézete, 
de azzal együtt a megváltás bibliai nézete elutasításának folyománya. Ezen a ponton Barth, és 
azok,  akikkel  szembehelyezkedik,  találkoznak.628 Tartanunk  kell  hát  magunkat  ahhoz  az 
egyszerű  bibliai  kijelentéshez,  hogy  mikor  Isten  megteremtett  minden  dolgot,  akkor  azt 
mondta, hogy minden nagyon jó. Ezért el kell vetnünk a manicheanizmust, a gnoszticizmust 
és a kereszt teológiáját.629

Közismert,  hogy  Barth  úgy  beszél  az  ortodox  teológiáról,  mint  a  birtoklás 
teológiájáról.  Az  ortodoxia,  érvel  Barth,  azt  állítja,  hogy  rendelkezik  Isten  közvetlen 
kijelentésével,  ezzel  tehát  azt  állítja,  hogy  irányítja  Istent.  Az  ortodoxia  Barth  szerint 
valójában egy támadás Isten szabadsága ellen.

Schilder elutasítja  ezt  a vádat.  Nekünk valójában a teremtés és a bukás mögé kell 
visszatekinteni Istenre, és az Ő tervére. De ezt nem a filozófia szempontjából tesszük. Nekünk 
az örökkévaló  békesség tanácsára  kell  tekintenünk,  mert  a  Szentírás,  mint  Isten „világos” 
kijelentése  mondja,  hogy  ezt  tegyük.630 Magával  a  Krisztussal,  mint  Közbenjáróval 
kapcsolatos elképzelésünket is a Szentírásból kell vennünk, mint Isten világos kijelentéséből, 
ami visszavezet minket a békesség tanácsához. Ha nem tettük ezt meg, akkor, mint Kálvin 
mondja,  Isten  játszana  velünk  egy  játékot.631 Magának  az  Isten  és  az  ember  közötti 
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közbenjárónak  az  elrendelése  is  Isten  az  Atya,  Isten  a  Fiú,  és  Isten  a  Lélek  tanácsában 
gyökerezik.632 Ha  elmulasztjuk  a  közbenjáró  eme  elrendelését  feltalálni  Isten  tanácsában, 
akkor saját tervezésű közbenjárót fogunk megalkotni. A Szentírásból, mint Isten közvetlen 
kijelentéséből vett közbenjáró közvetlenül és világosan jelenti ki Istent. A Szentírásból vett 
közbenjáró,  és  csakis  ez  a  közbenjáró  hoz  engesztelést  az  elégtétel  útján.633 Csakis  ez  a 
közbenjáró veheti át az ember helyét úgy, hogy egyúttal ki ne szorítaná az embert.

Az olvasó most észreveszi, hogy Schilder szerint a kereszt teológiájának Krisztusa és a 
Szentírás Krisztusa egymás kölcsönösen eltörlik.  Ebben a közvetlen szövegösszefüggésben 
beszél  Schilder  inkább  Brunnerről,  mint  Barthról,  de  a  kereszt  teológiájának  elképzelései 
közösek  mindkettőjük  számára.  Kifejeződnek  abban  az  elképzelésben,  mely  szerint  Isten 
teljességgel el van rejtve Krisztusban, még mikor teljességgel ki is van jelentve Benne. S ez a 
Krisztus,  mondja  Schilder,  nem  a  Szentírás  szerinti.634 Abszolút  közvetettséget  akarunk? 
„Nem… abszolút közvetlenséget”, válaszolja Schilder.635

Ha  tudni  akarjuk,  kicsoda  akár  Isten,  akár  Krisztus,  szükségünk  van  a  Szentírás 
közvetlen kijelentésére.  Ugyanez  igaz az ember  vonatkozásában is.  Azt,  hogy micsoda az 
ember,  Isten teremtő  és  irányító  akarata  határozza  meg.  S erről  nem az ember  spekulatív 
tanulmányaiból  értesülhetünk,  hanem  csak  és  kizárólag  Istennek  a  Szentírásban  adott 
közvetlen kijelentéséből. Egyedül ebből tudjuk meg, mit mond Isten az embernek. Egyedül 
ebből  ismerjük  meg  azt  a  szövetségi  kapcsolatot,  melyben  az  ember  áll  Istennel.636 Isten 
határozza  meg  minden  teremtmény természetét  azzal  a  történelmi  feladattal  összhangban, 
amit arra a teremtményre szabott ki.637

Ha meg akarjuk érteni, hogy a Közbenjáró ténylegesen Isten és ténylegesen ember, 
továbbá meg akarjuk ismerni közbenjárói munkájának természetét, akkor mind az emberről, 
mind Istenről a Szentírás közvetlen kijelentéséből kell tanulnunk.638 A Közbenjárónak mind 
valódi  Istennek,  mind  valódi  embernek  kell  lenni,  sőt,  igaz  embernek  kell  lenni.  Az 
engesztelés munkájában mindenestől Istennek kell lenni az alanynak. Krisztus nem azért békít 
meg minket, mert  átveszi a kezdeményezést Istennel szemben, s nem is mi békülünk meg 
Istennel,  hanem Isten az, Aki kibékít minket Istennel,  s ezt Krisztusban teszi meg.639 Isten 
tervezi el és választja ki a Közbenjárót. Igazi emberként tehát ennek a Közbenjárónak folt 
nélkülinek  és  tisztának  kell  lennie.  Csak  így  lehet  helyettesítője  a  többi  embernek,  s 
hordozhatja el helyettük Isten haragját, illetve érdemelheti ki a számukra az örök életet. Az 
üdvözítés munkája nem kezdődhet meg az emberek számára e nélkül az igaz, és valódi ember 
nélkül.

Sőt, csak mikor a Szentírás közvetlen kijelentéséből veszsük az Istennel és az emberrel 
kapcsolatos  elképzelésünket,  akkor  látjuk  meg,  hogy a  Közbenjáró  Isten  és  ember  között 
egyszerű  egységet  alkot.  S  csak  akkor  láthatjuk  meg,  hogy  munkája  az  emberek 
megbékítésében nem apránkénti  dolog.  A megbékítés  a Közbenjáró személyének munkája 
mindenhol, és minden időben.640 Így Isten, Aki a megbékítés egyedüli alanya, békíti meg az 
embert Önmagával, azon a Közbenjárón keresztül, akit Ő Maga alkotott a valódi Istenből és a 
valódi emberből. S csak így láthatjuk meg, hogy miközben a megbékítés terve örökkévaló a 
hármas Istennél, a Közbenjáró megalkotása a történelem valósága.641 Azt is láthatjuk, hogy a 
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vérének kiontása a Golgotán népének bűneiért való fizetségül a csúcsa és a befejezése az Ő 
engesztelő munkájának.642

Schilder tudatosan szembeállítja a Krisztusról, mint valódi istenemberről, valamint az 
Ő engesztelési munkájáról alkotott eme nézetét Barthtal. Újra és újra kihangsúlyozza, hogy a 
megváltás  történelmének  tényei  csakis  a  Szentírás  közvetlen  kijelentésének  fényében 
látszanak annak, ami valójában. Ne merjük először kiagyalni a megváltás történelmét, majd 
annak fényében olvasni  a Bibliát.  A tények nem magyarázzák egymást.  Az egyik  sorozat 
tényei  nem magyarázzák  a  másik  sorozat  tényeit.643 A Szentíráshoz,  mint  Isten  közvetlen 
kijelentéséhez kell fordulnunk, hogy hallhassunk Istenről, az emberről, az istenemberről és az 
Ő munkájáról. Ha nem fordulunk így a Szentíráshoz, akkor más Istenünk, más emberünk, és 
más  istenemberünk lesz.  Ez  Schilder  érvelése  véges-végig.  Vesd el  a  Szentírás  közvetlen 
kijelentését, és hamis lesz az elképzelésed mind az első, mind a második Ádámról. Kövesd a 
Szentírást,  és  a második Ádám ugyanolyan „kézzelfogható” lesz,  mint  az első.  Krisztus a 
második  Ádám,  mint  „kézzelfogható”.644 Csak  akkor  beszélhet  valaki  Krisztusról,  mint 
másodikról,  és  Ádámnál  magasabb rendűről,  ha mindkettőt  ugyanarra  a történelmi  szintre 
helyezi.645 Természetesen  ennek meglátásához  hit  szükséges.646 Csak a  Szentlélek  erejével 
vagyunk képesek elfogadni a Szentírás Krisztusát, és a Szentírást,  mint Krisztus Ígéjét. Az 
evangéliumi  ígéretek  az  ószövetségben,  és  eme  ígéretek  beteljesedése  az  Újszövetség 
Krisztusában  ugyanabban  a  dimenzióban  mennek  végbe,  a  közönséges  történelem 
dimenziójában. Ezek úgy mennek végbe a történelemben, hogy a történelem maga is Isten 
irányítása alatt áll Krisztuson, az Ő Fián keresztül.

Emellett  a  Szentírásnak  és  Krisztusnak  csak  ezzel  a  nézetével  rendelkezünk  a 
kegyelem szuverenitásának helyes elképzelésével.647 Mert akkor nem rendeljük alá Barthtal 
együtt Isten igazságosságát az Ő kegyelmének.648 Isten igazságának a kegyelme alá történő 
nem biblikus  rendelésével  Barth egyúttal  a  bűn bibliai  elképzelését  is  elveti.649 Valójában 
tagadja  „a  kígyó  magvának”  létezését.  S  teszi  ezt  az  egyetemes  szeretet  előfeltételezett 
elképzelése érdekében. Ó, Schleiermacher árnyékai!650

Schilder elképzelése a Szentírás, valamint a benne levő tanítások világosságáról nem 
más, mint deduktív rendszer.651 Isten beszéde egy.  A Szentírásban egyetlen üzenet van. Ez 
pedig az Isten üzenete a bűnös embernek. Mi azonban nagyon másként értelmezzük azt az 
üzenetet. Az eset természeténél fogva nem vagyunk képesek kikutatni Isten egyszerűségének 
mélységét.  A  református  teológusok  ezért  nem  próbálkoztak  meg  Isten  olyan 
meghatározásával, amiről feltételezték, hogy segíti az embert megérteni ezt az egyszerűséget. 
De  pontosan  a  Szentírásban  adott  közvetlen  kijelentés  általuk  vallott  alapelve  miatt 
meglehetős összhangban utasították el a keresztyénség minden spekulatív nézetét. Ha valami 
pozitívot kell mondanunk Isten egyszerűségéről, akkor ezt Istennek a Bibliában, Krisztuson 
keresztül adott kijelentése alapján kell tennünk. Ezzel szemben Barth Isten egyszerűségéről 
dialektikus, vagy spekulatív fogalmakban beszél.652

Schilder itt valójában a nominalizmussal vádolja meg Barthot. Azt mondani, ahogyan 
Barth teszi,  hogy semmi pozitívot  nem mondhatunk Istenről még az Ő Szentírásban adott 
közvetlen kijelentése alapján sem, valójában nem más, mint behatolás Isten lényébe annak 
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megmondásával,  hogy Isten  mi  nem lehet.  Így  elvétetik  az  alap  Isten  minden  valódi,  az 
embernek  a  történelemben  Krisztuson keresztül  adott  kijelentése  alól.  Az efféle  álláspont 
magában foglalja, hogy Isten szabadon eltörölhet minden törvényt és ígéretet, amit Ő Maga 
adott  az  embereknek.653 A  teremtés  Barth  számára,  alig  többel  bír,  mint  korlátozó 
jelentőséggel.654 Ő elveti  az összes, még a keresztyén világnézet elképzelését  is.655 Korlát-
elméletével  Barth  elvett  tőlünk minden  lehetséges  valódi  határt.656 Barth  megtiltotta  Isten 
közvetlen kijelentésének lehetségességét. Ez a tiltás az ő dualista különbségtételén alapszik a 
kijelentés  világa  és  a  történelem  világa  között.  Így  itt  hagyott  minket  „egy  tautológiai 
szimpóziummal”.657

Ha  azonban  Barth  valójában  nominalista,  akkor  tehet  más,  mint  hogy  egyszerre 
realista is legyen az Istennel kapcsolatos nézetének vonatkozásában? Barth nézetében a Nihil-
nek független, bár negatív hatalma van Istennel szemben. Schilder úgy érti: Barth számára a 
bűn  a  világba  nem  Ádámnak,  mint  Isten  tökéletes  teremtményének  az  engedetlensége 
követeztében lépett be, mert a Nihil valami más, mint ez a lázadás. Ennek következtében Isten 
szabadsága nem teljes ennek vonatkozásában.658 Isten kiválasztása Barth nézete szerint nem 
tiszta cselekedet (akció), hanem részben reakció.659 A kiválasztásról alkotott egész elképzelése 
tehát az erkölcsiről a metafizikai szintre egyszerűsödik le. Sem az elvettetés, sem a kiválasztás 
többi  nem jelent  semmi  olyat,  amit  a  Szentírás  szerint  jelentenek.660 Elvetvén  az  ortodox 
elképzelést,  mely szerint  Istennek terve van a világgal,  Barth valójában aláveti  Istent  egy 
Őfölötte  álló programnak, vagy egyetemes alapelvnek. Barth felveszi a  Nihil-t „az egység 
folyamatába”.661 Mindebben Barth nem veti alá magát Isten terve valódi misztériumának a 
teremtés  és  a  gonosz  vonatkozásában.662 Mi  nem  másért  valljuk  Isten  nézetének  bibliai 
elképzelését,  hanem azért,  mert  a  Szentírás  tanítja  azt.663 Isten bölcsessége pontosan azért 
kifürkészhetetlen  az  ember  számára,  mert  ők  találnak  szituációt.  Nem  szabad  olyan 
Istenünknek  lenni,  Aki  Maga  talál  szituációt.  Nem szabad  olyan  Istenünknek  lenni,  Aki 
szembesül az Őt ugyanúgy körülvevő misztériummal, mint az embert.664 A Szentírás Istene a 
forrása minden lehetségességnek, Ő nincs alávetve a felette álló elvont lehetségességnek.665

Schilder Barth teológiájára vonatkozó kritikája általános megközelítése tehát ugyanaz, 
mint Berkouweré és Runiaé. Ennek lényege az, hogy ha valaki egyszer elhagyja az Istennek a 
Krisztusban,  tehát  a Szentírásban adott  közvetlen kijelentése elképzelését,  akkor csak a fő 
bibliai  tanítások spekulatív  leegyszerűsítése  marad  meg a számára.  A valódi  kölcsönhatás 
Isten és az ember  között  Barth szerint  egyáltalában nem a történelemben megy végbe.  A 
történelem  puszta  függelékévé  válik  a  szabad  személyiség  holmi  homályos  lelki 
birodalmának. S az objektivitást az emberi személyiségnek, vagy alanynak az isteni alanyban 
való virtuális elnyelődésével kell keresni. Schilder hozzáteszi, hogy az isteni alany maga is alá 
van vetve egy felette álló elvont alapelvnek. Barth teológiája alapjában véve nem biblikus 
teológia, mert magáról a Bibliáról alkotott tanítása a kijelentés olyan elképzelésén alapszik, 
ami maga is egy hamis filozófiai alkotás.
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8. fejezet: Megszólalnak a református teológusok – 
speciális tanítások

Az előző fejezetben három kiváló modern református teológus fejthette ki alapvető 
kritikáját  a Szentírás és annak fő üzenete problémájával kapcsolatosan.  A jelen fejezetben 
őket,  és  más  református  teológusokat  fogjuk  idézni  Barthtal  kapcsolatos  kritikájukban.  A 
megközelítésbeli  különbség  a  két  fejezet  között  nem  abszolút.  Már  az  előző  fejezetben 
tárgyaltunk  bizonyos  tantételeket.  Így  a  jelen  fejezetben  is  a  speciális  tantételekkel 
kapcsolatos,  Barthnál  meglevő  különbségeket  fogjuk  tárgyalni,  mert  azokat 
bibliaelleneseknek találtuk. Azonban az a tény, hogy a Szentírás elképzelése nem tárgyalható 
a speciális tantételek tárgyalása nélkül és fordítva, világos jele a ténynek, hogy a szakadék 
Barth teológiája és a református teológia között alapvető.

1. A kijelentés

Barthnak a kijelentésről alkotott nézetét többször is elemeztük az előző fejezetekben. 
Az elképzelés, miszerint mikor Isten kijelentetik az embernek, akkor teljességgel kijelentetik, 
s  ebben  az  Önmagáról  adott  kimerítő  kijelentésben  Isten  ugyanakkor  teljességgel  rejtve 
marad, önmagában is egy zavarba ejtő fogalom. A jelentésére az a tény vetett fényt, hogy a 
kijelentésnek ezt a nézetét ellentétesnek találtuk az Istennek a történelemben adott közvetlen 
kijelentése  hagyományos  protestáns  nézetével.  De mégis,  miképpen magyarázzuk  a  tényt, 
hogy Barth pontosan ezzel az aktivista nézetével próbál meg szembeszállni a katolicizmussal? 
Vajon Barthtal együtt nekünk is el kell vetnünk a közvetlen kijelentés elképzelését azért, hogy 
hatékonyan szembeszállhassunk a természeti teológiával?

A. A. D. R. Polman

A Belga Hitvallással  kapcsolatos négykötetes  munkájában Dr.  A. D. R. Polman,  a 
hollandiai  Kampen (Oudestraat) Teológiai  Főiskolájának dogmatikaprofesszora a kijelentés 
kérdését  tárgyalja.  Figyeljük  meg  megjegyzéseit  a  Belga  hitvallás  második  cikkelyével 
kapcsolatosan, ami így hangzik:

„Kétféle  módon ismerjük meg Őt.  Először az egész világ teremtése,  fenntartása és 
kormányzása  által,  minthogy  az  gyönyörűséges  könyvként  tárul  szemünk  elé,  amelyben 
valamennyi teremtmény, kicsik és nagyok egyaránt olyanok, mint a betűk, amelyek szemeink 
előtt  feltárják  Isten  láthatatlan  dolgait,  tudniillik  az  Ő örökkévaló  hatalmát  és  istenségét, 
ahogyan Pál apostol mondja a Rm1:20-ban. Mindez pedig elegendő arra, hogy az embereket 
meggyőzze,  és  fel  nem  menthetővé  tegye.  Másodszor  Isten  sokkal  nyilvánvalóbban  és 
teljesebben tárja fel Magát szent és isteni Ígéjében, éppen amennyire az szükséges ebben az 
életben, saját dicsőségére, és a mi üdvösségünkre.”666

Ez a cikkely vajon Kálvin szellemében íródott? Vajon ragaszkodnunk kell  hozzá a 
modern teológiával, s különösen Barth teológiájával szemben?

Polman  az  első  kérdést  Kálvinnak  a  kijelentéssel  kapcsolatos  nézete  rövid 
ismertetésével  kezdi.  Kálvin  mondja,  hatalmas  hangsúlyt  fektetett  Isten  kijelentésének 
nyilvánvaló érthetőségére az Ő munkáiban. Ezek a munkák nemcsak a természetet foglalják 
magukban a szó szűkebb értelmében, hanem a világ fenntartását  és kormányzását is. Isten 
kimutatja  az Ő kegyelmét  és könyörületét  a  történelemben.  Isten gondviselésének ténye  a 
világban kétségtelen. Isten kijelentése ezenkívül ugyanolyan világosan jelen van magának az 

666 Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis, Franeker, nincs dátum. 1, kötet 144. oldal



embernek az alkatában, mint amennyire környezetének tényeiben. Az ember számára még a 
bukása után is világos Isten neki adott kijelentése. Polman Kálvint idézi ezen a ponton. Kálvin 
mondja:  „Meg  kell  tehát  vallanunk,  hogy  Isten  egyes  műveiben,  főleg  pedig  azok 
teljességében, mintegy képen, le vannak festve Isten erői,  amelyek Isten megismerésére és 
ennek  révén  az  igazi,  teljes  boldogságra  hívják-vonják  az  egyetemes  emberi  nemzetet.” 
Kálvin szerint Isten közvetlen és világos kijelentése benne található a világegyetem minden 
egyes tényében. Az ember nem mentegetheti magát azzal,  hogy ez a kijelentés rejtett.  Az, 
hogy az ember nem a megfelelő módon válaszol erre a kijelentésre, az erkölcsi romlottsága 
miatt van. Legyen bár a világ egy színház, melyben Isten arca oly világosan szemben áll az 
emberrel,  az ember  annyira  romlott,  hogy a világban csak az ember  alkotta  istenek arcait 
látja.667 A természeti, vagy újjá nem született ember megpróbálja elnyomni Isten igazságát, 
amiképpen  azzal  szembesül.  A  gondolkodásának  használatával,  amilyen  aposztata  az  a 
gondolkodás, akárhogyan is gondolkodik Isten kijelentéséről, a természeti ember soha nem jut 
istenismeretre. Az ember lelkileg elidegenedett Istentől. A fényben állva sem lát semmit.668

Mivel a bűnös annyira hibásan olvas a természetben és a történelemben, az egyetlen 
mód, mellyel hatékonyan és egzisztenciálisan megismerheti Istent, a Szentíráson keresztüli 
mód. A Szentírás, mondja a hitvallás „sokkal nyilvánvalóbban és teljesebben” jelenti ki Istent, 
mint  a  természet.  A  bukott  embernek  már  ahhoz  is  szüksége  van  a  Szentírásra  annak  a 
Krisztuson  keresztüli  megváltásról  szóló  üzenetével  egyetemben,  hogy  megértse  a 
természetben és a gondviselésben adott általános kijelentést. Ezt nem az általános kijelentés 
világosságának hiánya miatt van így, hanem az emberi elme sötétsége miatt. Ez a sötétséget 
csak Krisztus és az Ő Szentlelke képes elvenni.

Ha tehát a hitvallás második cikkelyét Kálvin teológiájának fényében olvassuk, akkor 
meglátszik,  hogy  semmiféle  természeti  teológia  nincsen  benne.  Kálvinnál  hatalmas  a 
hangsúly mind az általános, mind a bibliai kijelentés világosságán. De Kálvin teológiájában 
nagy a hangsúly minden ember elméjének vakságán és a szívének keménységén is a bűnben 
történt elbukásuk következtében. Mindezek a pontok teljes mértékben kizárják a természeti 
teológia  katolikus  fogalmát.  Kálvin  Isten  tiszta  kijelentése  elképzeléséből  kiindulva  szállt 
szembe  a  katolicizmussal,  amit  a  természeti  ember  félreolvasott  a  bűne  miatti  vaksága 
következtében.  A  katolicizmus  szerint  nincs  benne  magától  értetődő  világosság.  Ez 
valamekkora  mentséget  ad  az  embernek,  ha  nem  találja  meg  benne  Istent.  Ha  azonban 
megtalálja  benne Istent,  az  az  ember  érdeme,  mivel  helyesen  olvasta  az  önmagáról  szóló 
kijelentést.

Az  egyház  dogmája  című  könyvben  sok  református  teológus  írt  egy-egy  cikket  a 
keresztyén  hit  valamelyik  cikkelyéről.  Polman „az Isten kijelentésével”  kapcsolatos  cikkel 
járul hozzá.

Ebben  a  cikkben  először  az  alapvető  kijelentésről  beszél.  Minden  kijelentés  Isten 
önkéntes cselekedete által történik. A Biblia Istenének semmi közös dolga nincsen az olyan 
filozófiai konstrukciókkal, mint az Abszolút, az Egyetlen, a Létező, vagy az Örökkévaló.669 

Mindezekkel  szemben  jelenti  ki  Magát  Isten  az  embernek.  Isten  természetesen  nem 
kimerítően jelenti ki magát az embernek, mivel az ember véges. De jóllehet az ember nem 
átfogó módon ismerheti meg Istent, mindazonáltal valódi ismereteket szerezhet Róla. Létezik 
az emberben képesség, mellyel felismeri az Isten keze munkáiban rejlő fenséget és erőt. A 
tudás  tárgya,  Isten kijelentése,  valamint  a tudás  alanya,  a megismerő  ember,  illeszkednek 
egymáshoz. Mégis, egyetlen ember sem képes igazán olvasni Isten kijelentésében. Ez a bűnös 
vakságuk miatt  van így.670 Az embernek lehet,  és van is némi homályos  elképzelése Isten 
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jelenlétéről  saját  maga  körül,  valamint  a  saját  alkatában.671 Ha  az  embernek  valódi 
bűnismeretre van szüksége, akkor ismereteket kell szereznie a Szentírás Krisztusáról. Sőt mi 
több, Istennek a Szentírásban, Krisztuson keresztül adott kijelentése Istennek a természetben 
és a gondviselésben rejlő munkáiban adott kijelentésére épül. Aki tagadja Isten egyetemes 
kijelentésének  világosságát,  az  egyidejűleg  aláaknázza  az  evangélium  egyik  nagy 
előfeltevését.672 A speciális kijelentés erre az alapvető kijelentésre épül.673

Ezen a ponton tájékoztatja Polman az olvasókat arról, hogy Barth hevesen elutasítja 
azt,  amit  fundamentális  kijelentésnek nevez.674 Sok más dolog mellett  Polman foglalkozik 
Barth exegézisével a Róma 1-gyel kapcsolatban. Barth szerint  ez a fejezet nem azt tanítja 
„amit  az  egyház  mindig  is  kiolvas  belőle”.675 Barth  szerint  Pál  nem  tanítja  a  kijelentés 
jelenlétét az emberek között Krisztust megelőzően. Válaszképpen Barthnak a fundamentális 
kijelentéssel kapcsolatos összes kritikájára, Polman ezt mondja: „Nem fogadhatjuk el ezt a 
kritikát. Ez nyilvánvaló ellentétben áll azzal, amit Maga Isten jelent ki nekünk.” Így a Róma 
1-ben „a különbség Pál és Barth között  egyértelmű”.676 Az apostolnál Istennek a munkáin 
keresztül adott kijelentése, annak homályos ismerete minden egyes ember által, igazságának 
elnyomása a hamissággal, s a harag ítélete megelőzik a Krisztusban és a Krisztuson keresztül 
adott  kijelentést.677 Barth  elveti  a  fundamentális  kijelentés  elképzelését  Isten  kezének 
munkáiban. Ő összekeveri a fundamentális kijelentést és a természeti teológiát. „A kettőt nem 
szabad azonosítani”678 – márpedig Barth pontosan ezt  teszi.  A fundamentális  kijelentéshez 
való ragaszkodás semmi esetre sem teszi kötelezővé az illetőnek a szinergizmus elképzelését. 
Az emberiség története a Paradicsomban kezdődik. Ott szakítottuk el magunkat Istentől. De 
Isten  továbbra  is  jól  bánt  velünk,  s  kijelentette  Magát  nekünk.  Bennünk  és  körülöttünk 
minden  továbbra  is  Róla  beszél.  Mi  azonban  nem  figyeltünk  a  hangjára.  Mikor  Isten 
Krisztusban visszavon minket, és ismét a gyermekeivé fogad, akkor Ő nem a Másik. Isten 
akkor  úgy  megnyitja  a  szívét  előttünk,  mint  addig  még  soha.  „Barth  nem  ismeri  ezt  a 
folyamatot. Ő mindent a Kriszto-monizmusba forgat ki (ami szerint Isten egyedül Krisztusban 
jelenti ki magát), ami nem juttatja érvényre a Szentírás tényeit.”679

Ettől a ponttól kezdve Polman a speciális kijelentés református nézetével hozakodik 
elő. Ez a speciális kijelentés a Szentírásban jut teljességre. „Sok esetben a kijelentés és annak 
leírása egybeesnek.”680 Jézus úgy fogadta el  az Ószövetséget,  mint  egy egységet,  ami egy 
üzenetet  hordoz,  ami  konkrétan  Őrá  vonatkozik.  Nem  tesz  különbséget  történelmi  és 
valláserkölcsi tények között. Az egész Szentírással szemben viselkedése az, hogy ugyanúgy 
alávetette  Magát  annak,  mint  Istennek.681 „Urunk  Lelke  nem  fogadja  el  hibáinkat, 
tudatlanságunkat, botlásainkat,. És tévedéseinket. A Biblia ténylegesen emberi könyv, de ez 
nem foglalja  magában  az  esendőséget:”682Ezen a  ponton  Polman  visszatér  Barthra,  és  ezt 
mondja:  „Szent  elhatározással  tehát,  Barth  nézete  –  hogy  csak  őrá  korlátozódjunk  –  a 
Szentírással kapcsolatban elvetendő.”683

Szembeállítván ekképpen a kijelentés és a Szentírás református tantételeit Barth hamis 
nézeteivel,  Polman egy utolsó megjegyzést  tesz a kánon meghamisításáról.  Ez elvezeti  őt 
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Isten gondviselése és a Szentírásban adott kijelentése viszonya kérdéséhez. Barth azt vallja, 
hogy  noha  Isten  számára  a  Szentírás  kánonja  lezárult,  de  nekünk  embereknek  meg  kell 
engedni, hogy a most még a Bibliában nem található írásokat végül majd hozzá kell tennünk. 
Polman mondja erről: „Ezzel a reformáció napjainak alapító atyáival együtt szembeállítjuk azt 
az  elképzelést,  hogy  Isten  Maga  atyai  gondviselésével  úgy  irányított  mindent,  hogy  ami 
ténylegesen beletartozik a kánonba, az ténylegesen bele is van véve.”684

Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy Polman röviden az alábbi pontokat emelte 
ki:

(1) A református  tanítás,  amint  Kálvin bemutatja,  magában foglalja,  Isten tiszta  és 
világos kijelentését a világegyetem minden tényében.

(2) Az ember bűne az, amiért nem fogja fel a kijelentést annak, ami valójában. Ez a 
két  pont  inkább  kizárja,  semmint  magában  foglalná  a  természeti  teológia  katolikus 
elképzelését.

(3) Az embernek szüksége van a Krisztuson keresztül adott speciális kijelentésre és a 
Szentírásra az Istennel szembeni bűne miatt, Akivel már találkozott. S ez a speciális kijelentés 
a fundamentális kijelentés tényére épül.

(4) A Szentírás alkotja Isten Krisztusban adott speciális kijelentésének csúcspontját. 
Így tehát ha minden dolgot Krisztus fényében értelmezünk, akkor Istennek a Bibliában adott 
végső közvetlen kijelentése fényében értelmezzük azokat.

(5) Magát Isten gondviselését is, amit most Krisztusnak és a Szentírásnak a fényében 
értelmezünk,  úgy  kell  tekintenünk,  mint  ami  Istennek  a  Krisztusban  adott  közvetlen 
kijelentését teszi az ember számára hozzáférhetővé.

Ezek  a  pontok  természetesen  egymásban  foglaltatnak.  Értelmetlenek,  hacsak  nem 
vesszük  egybe  valamennyit.  S  együttesen  véve  homlokegyenest  ellentétesek  Barthnak  a 
kijelentéssel,  és  a Szentírással  kapcsolatos nézeteivel.  Ezek nem mások, mint  Barth egész 
nézőpontjának kifejeződései.

B. G. C. Berkouwer

Dogmatikai tanulmánysorozatában Berkouwernek van egy  Általános kijelentés  című 
könyve. Benne Barthnak a természeti teológia elképzelésével szemben indított támadásáról 
beszél.  A természeti  teológia  elképzelésében  benne van  „Isten  kijelentésének  valósága  és 
jellege”.685 Közismert, mondja Berkouwer, hogy a kijelentést kriszto-centrikus módon közelíti 
meg.686 Barth szerint a kijelentés csak Isten tiszta jelenlétében történik meg Krisztus kibékítő 
munkájában.687 A kijelentés az emberhez, mondja Barth, „egyedül Krisztuson keresztül” jut 
el. Mikor megvizsgáljuk, mit ért ő ezalatt, kitűnik, hogy nem alaptalanul nevezik ezt kriszto-
monizmusnak.688

Barth szerint a Szentírás tanításának „fő vonala” a kijelentés Krisztusban.689 Van-e, 
kérdezi  Barth,  a  tanításnak  második,  vagy  másodlagos  vonala  is  a  Szentírásban? 
Természetesen  nem  abban  az  értelemben,  hogy  létezik  Istennek  a  kozmoszban  adott 
kijelentése  Krisztust  megelőzően.  Mikor  a  19.  zsoltár  azt  mondja  nekünk,  hogy a  menny 
kijelenti  Isten dicsőségét,  ezt  az elképzelést  a  kozmoszba magyarázza bele.  Önmagában a 
kozmosz néma.690
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Egy pillanatra úgy vélhetnénk, mondja Berkouwer, hogy Barth olyasvalamire gondol, 
mint  Kálvin,  mikor  a  speciális  kijelentést  szemüveghez  hasonlítja,  melyen  át  az  általános 
kijelentést olvasnunk kell. Hamarosan azonban rájövünk, hogy a kettő nem ugyanaz. Kálvin 
az Istennek a keze munkájában objektíven meglevő kijelentéshez ragaszkodott, amit az ember 
nem megfelelően  fog  fel  a  bűne  miatt.691 Barthtal  teljesen  más  a  helyzet.  Isten  objektív 
megismerhetőségét a teremtett valóságon keresztül, ami Kálvin szerint mindig magán viseli 
Teremtőjének  lábnyomait,  Barth  elveti.  Kálvin  számára  azonban  ez  a  megismerhetőség 
létezik.692 Kálvin  elveti,  hogy a  kijelentés  természetét  a  szubjektív  reakció  szempontjából 
határozza  meg.693 Kálvin  az  ember  vakságáról  és  süketségéről  beszél,  de  ez  nem von  le 
semmit a számára a kijelentés valóságából.694 Az ember Istennel kapcsolatos tudatlanságának 
vétsége  pontosan  abból  a  tényből  fakad,  hogy  szembesül  a  ténylegesen  jelen  levő 
kijelentéssel.695 Barth exegézise a Róma 1-ről alapvetően különbözik ettől.696 Az ő „támadása 
a természeti teológia ellen egyidejűleg az általános kijelentés tagadása is”.697

Barth  szempontjából  az  általános  kijelentés  elképzelése  a  természeti  teológia 
elképzelésével  egyetemben  támadást  jelent  Istennek  a  Krisztusban  adott  kegyelme 
kizárólagosságával szemben.698 „Barth számára az általános kijelentés és a természeti teológia 
szétválaszthatatlanul  egyesültek.  Barth  heves  támadásának  gyökere  abba  a  tényben  rejlik, 
hogy ugyanazon a síkon képzeli el mindkettőt.”699

Berkouwer ebben a vonatkozásban rámutat, hogy a természeti teológia és az általános 
kijelentés eme azonosítása miatt ellenzi hevesen Barth a Belga Hitvallás második cikkelyét.700

Abból, amint Polmantól és Berkouwertől megtudtunk, világosan kiderül, hogy Barth 
valójában ugyanolyan nyomatékosan veti el a közvetlen kijelentés református alapelvét, mint 
amennyire  a  természeti  teológiát.  Ez  az  elemzés  összhangban  áll  Berkouwer  korábbi 
elemzésével Barthnak az Istennel kapcsolatos aktivista,  vagy nominalista nézetéről.  S ez a 
tény  megerősíti  Berkouwer  korábban  említett  általános  kijelentését,  miszerint  Barth 
teológiájának alapelve  ellentétes  a  református  teológia  alapelvével.  A közvetlen  kijelentés 
református  nézete  Barth  szerint  megsemmisítő  Istennek  a  Krisztusban  adott  kegyelmére 
nézve. Végül, ez az elemzés megerősíti  Berkouwer korábbi elképzelését  arról,  hogy Barth 
álláspontja végső soron az emberi alannyal, mint végsővel kezdődik. Korábban Berkouwer azt 
mondta,  hogy Barth  minden  arra  irányuló  erőfeszítése  ellenére,  hogy elkerülje  a  modern 
teológia szubjektivizmusát, ő még mindig szubjektivista. A jelen vonatkozásban Berkouwer 
ismét  rámutat,  hogy Barth a  kijelentés  természetét  a  szubjektum szempontjából  határozza 
meg.  Előbbi  esetben  kiderült,  hogy  Barth  szubjektivizmusa  az  illuzionizmushoz  vezetett. 
Jelen esetben kiderül, hogy ellentétes a református teológiával, ezzel együtt a kijelentés valódi 
bibliai elképzelésével is.

2. A gondviselés

Az általános kijelentés kérdése közvetlenül elvezet minket a gondviselés kérdéséhez. 
Kálvin szerint a természet és a történelem munkáiban jelenik meg Isten általános kijelentése.
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A. G. C. Berkouwer

1950-ben  adta  ki  Berkouwer  Az  Isten  gondviselése című  könyvét.  Benne  rámutat, 
hogy  a  gondviselés  bibliai  tanítása  nem  természeti  teológia.701 A  gondviselésről  szóló 
tanításunkat a Szentírásból kell vennünk. Csak a Szentírásba vetett hit által lehetünk teljesen 
bizonyosak a tényben, hogy Isten Krisztuson keresztül mindent ural az Ő kezemunkáiban.702 

Ez, mondja Berkouwer, valóban mind Bavinck, mind Kuyper álláspontja volt.703

Az a tény azonban,  hogy a  gondviseléssel  kapcsolatos  ismereteinket  a  kezdetektől 
fogva  kötnünk  kell  a  Krisztussal  kapcsolatos,  a  Szentírásból  vett  ismereteinkhez,  nem 
vezethet oda, hogy elfogadjuk Barth megközelítését. Barth azt mondja. Hogy Istennek nincs is 
kijelentése, kivéve az i. sz. 1-30. közötti időszakot. De bárki látja mondja is ezt, az aláveti a 
Szentírást előítéletes elképzeléseknek, és nem kerülheti el a „kriszto-monisztikus teológiát”.704 

Mikor  a  Róma  8-ban Pál  Isten  gondviseléséről  beszél,  ott  nincs  semmiféle  feltétel,  vagy 
fenyegetés Isten ígéreteire nézve.705

Barth  elveti  azt  a  Krisztust,  Aki  közvetlenül  szól  az  emberhez  akár  a  természet 
alkotásain, akár a Szentíráson keresztül. Hinni ebben a Krisztusban Barth szerint valójában 
hinni a természeti teológiában és egy magunk alkotta Krisztusban.

A  közvetlen  kijelentés  elvetésével  a  krisztológiája  érdekében  Barth  allegorikus 
magyarázatot ad a Genezis 1. és 2. fejezetének a világ teremtéséről szóló beszámolóját.706 Ő 
tehát nem juttatja érvényre a világ bűntelen teremtését.

Barth  allegorikus  magyarázata  a  kezdetekről  ezen  kívül  illik  kriszto-monisztikus 
teodíceájához. Barth megpróbálja a magyarázni a tényt,  hogy Isten megengedi a bűnt. Ezt 
cselekedve  nem  tartja  tiszteletben  Isten  cselekedeteinek  áthatolhatatlan  titokzatosságát.707 

Barth a teremtés megigazulásáról beszél anélkül, hogy felfogná a különbséget aközött, ami az 
ember  történelmi  bukása előtt  állt  fenn,  és  aközött,  ami  utána.708 Minden teremtést  Barth 
szerint a kezdettől fogva Krisztus halálának és feltámadásának fényében kell szemlélni.709

Világos, mondja Berkouwer, hogy Barth teodíciája egészen eltér attól, amit a Szentírás 
ad. A Szentírás szerint Isten haragja az ember bűne és vétkei miatt van jelen a világban.710 Ezt 
a tényt csakis annak a bűnbocsánatnak a szempontjából lehet megérteni, amit azok élveznek, 
akik Krisztusban vannak. Krisztus elhordozta helyettük Isten átkát. A tényleges bűnbocsánat 
szempontjából azon keresztül, amit Krisztus tett meg értük a kereszten, lehetetlen teodíceát 
alkotni  elvont  fogalmakkal.711 Az  emberek  a  spekulatív  módon  alkotott  teodíceáikkal 
próbálnak meg Isten ítélete elől elmenekülni.

Ami  Barth  teodíceáját  illeti,  noha  nem  azonosítható  Leibnizével  és  másokéval, 
mindazonáltal  nagyon  eltérő  a  Szentírásban  találhatótól.  Barth  nem  törődik  azzal,  hogy 
szembesítse  a  világot  Isten  igazságával.  Ő a  világot  „Isten  szeretetének  fényében”  akarja 
látni.712 A  teodíciáról  alkotott  nézetét  vissza  kell  követnünk  az  Isten  attribútumaival 
kapcsolatos tanításáig. „Ebben a tanításban Isten szeretete sajátos módon fölébe kerekedik az 
igazságosságnak, a kegyelme pedig a haragnak.”713 Ezt cselekedve Barth látszólag érvényre 
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juttatja a kegyelemnek a Szentírásban adott bibliai üzenetét. De a mód, ahogyan Barth beszél 
Isten  igenjéről  és  nemjéről,  s  ami  olyan  veszélyes  következményekre  vezette  őt  el  a 
kiválasztással  kapcsolatos  tantételében,  megmutatja,  hogy  másképpen  beszél  Isten 
kegyelméről, mint ahogyan a Szentírás. Barth a kegyelem új rendjével foglalkozik, ami az 
emberek  között  lépett  életbe  a  kibéküléssel  és  a  Krisztusban  történő  kiválasztással,  s 
amelyben  minden  ember  részt  vesz.  A hitetlenség  tehát  nem más,  mint  „Isten egyetemes 
szeretete eme factum-ja” tagadásának bolondsága.714 Barth tantétele a gondviselésről kötődik 
a  kiválasztással  kapcsolatos  tantételéhez.  Ezért  valahányszor  csak  az  ítéletről  beszél,  az 
mindig pusztán „a kegyelem másik oldala”.715 Berkouwer itt azt emeli ki, amiről máshol mint 
az ember  inkább krisztológiai,  mint  természetes  jóságáról  beszélt.  Elvágva a teodíceáját  a 
Genezis történelmi bukásától, végül egy bibliaellenes teodíceánál lyukad ki. „Barth spekulatív 
teodíceája  teljesen  ellentétes  a  Szentíráséval.”716 „A  kibékülés  üzenete  nem  a  dolgok  új 
állapotának objektív közlésként hirdettetik a világban, hanem hivatkozásként a hitre.”717

Amit Berkouwer itt állít, az összhangban áll azzal, amit az általános kijelentés címszó 
alatt mondott. Ott megmutatta, hogy a történelemben adott objektív kijelentés nézete Barth 
szempontjából Isten Krisztusban adott kegyelmének tagadása. S amit itt mond Berkouwer, az 
összhangban áll azzal is, amit mondott, hogy Barth teológiájában nincsen átmenet a haragból 
a kegyelembe a történelemben. A kegyelem két elképzelése,  a református teológusok által 
vallott,  és a Barth által  alkotott,  ellentétesek egymással.  A református nézet Krisztusnak a 
történelem során  végbement  halála  és  feltámadása  objektív  tényein,  valamint  eme  tények 
Krisztus  általi  objektív  magyarázatán  alapszik,  amiképpen  Ő  beszél  a  Lelke  által  a 
Szentírásban. Barth nem képes megtalálni Isten haragjának a bizonyítékát a történelemben. Ő 
biztosra  veszi,  hogy  efféle  harag  nem  létezhet  azáltal,  hogy  tisztán  spekulatív  módon 
alárendeli  Isten  igazságosságát  az  Ő  kegyelmének.  Ezután  már  tiszta  alapja  lesz  az  ő 
egyetemes üdvösségéhez Krisztusban.

Berkouwer  természetesen  rámutat,  hogy  Barth  megpróbálja  minősíteni  ezt  az 
egyetemességét.  Ez  természetesen  nem  törli  el  a  tényt,  hogy  Barthnak  a  gondviseléssel 
kapcsolatos nézete, valamint a teodíceával kapcsolatos nézete Berkouwer megítélése szerint 
megsemmisítő a történelmi keresztyén nézetekre nézve.

3. A teremtés

A. A. de Bondt

A másik szerző, aki összeveti az isteni gondviselés református és barthi nézeteit, Dr. 
A. de Bondt a The Dogma of the Church „Teremtés és gondviselés” című cikkében.

A  gondviselés  biblikus  nézete,  mondja  de  Bondt,  együtt  jár  a  teremtés  biblikus 
nézetével.  S  a  teremtés  helyes  nézetéhez  el  nem  juthatunk  mindaddig,  amíg  a  Genezis 
beszámolójára  az  eredetekről  nem  úgy  gondolunk,  mint  valóságosan  bekövetkezett 
eseményekről. Az ember önmagától semmit sem tudhat mindennek a kezdetéről, amíg Isten el 
nem mondja azt neki a kijelentésében.718 „Isten kijelentette a saját munkáját. Ezt a kijelentést 
leírta.  Ezt találjuk a Genezis első és második fejezetében.”719 „A Genezis első és második 
fejezete nem emberi fantázia, hanem isteni kijelentés.”720
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Barth szerint azonban a Genezis első és második fejezete egyáltalában nem történelmi 
beszámoló.721 A káosz, amiről a Genezis beszél, Barth szerint csak egy lehetőség, amit Isten 
mellőzött.722 Isten bizonyos fajta valóságot kíván létrehozni. Ennek megfelelően elvet minden 
lehetőséget, ami összeütközésbe kerül ezzel a valósággal.723 A Genezis, mondja Barth, arról a 
káoszról  beszél,  amit  Isten  elvetett,  mert  ellentétbe  került  az  Általa  létrehozni  kívánt 
valósággal.  Isten  elveti  az  abszurd  lehetetlen  világát.  Krisztusban  Isten  megszabadítja  a 
világot ettől a káosztól.

Mindez, mondja Bondt, a spekuláció gyümölcse, nem az exegézisé. A Genezis nem 
beszél egy, a világra vetülő árnyékról. Barth azt akarja, hogy a Genezis valami mást mondjon, 
mint amit valójában mond.724 A Genezis egy ténylegesen létező káoszról beszél, míg Barth 
csak egy lehetségességről.

4. A bűn

A. A. de Bondt

Dr. de Bondt a bűn problémáját rögtön a teremtés után tárgyalja. Ismét alapfeltételként 
fogadja  el,  hogy  csak  a  Szentírásból,  mint  Isten  közvetlen  kijelentéséből  kaphatunk 
információt erről a dologról.

Mi  a  bűn?  Az  ember  lázadása  az  Isten  által  megszabott  korlátok  ellen.  A  bűn 
törvénytelenség.725 A bűn eltérít Istentől, és a pusztulásba vezet. Az ember Isten képmására 
teremtetett. Ez a képmás azonban a bűnön át elveszett.726 A Genezis 3 elmondja nekünk a bűn 
világba lépésének szomorú történetét.727 De Bondt úgy tekinti a bukás, valamint a Genezis 
teremtéstörténetét, mint a történelemben valóban megtörtént eseményeket. De Bondt ezután 
előveszi Barthnak az emberben levő istenképmásról alkotott nézetét. Barth szerint az ember 
nem veszítette el az istenképmást azon egyszerű okból, hogy soha nem is birtokolta.728 Barth 
az ember Jézussal kezdi. Csak a Jézussal való közösségben mondható, hogy a többi ember 
Isten képmására alkottatott.729 Ezért Barthtal szemben azt kell vallanunk, hogy Ádám Isten 
képmása  volt.730 Isten  nem  semleges  lénynek  teremtette  az  embert.  Az  ember  jónak 
teremtetett.  Ez,  mondja  de  Bondt,  az  alapja  a  Krisztusban  adott  kegyelem  bibliai 
elképzelésének. Barthnál hiányzik ez az alap a kegyelem biblia nézete számára.

B. G. C. Berkouwer

Berkouwer  a  Man,  as  the  image  of  God  (Az  ember,  mint  Isten  képmása)  című 
könyvében de Bondtnál jobban kifejti Barthnak az emberről alkotott krisztológiai nézetét.731

Barth  szerint,  mondja  Berkouwer,  Krisztus  nem  részesül  egy  már  létező  emberi 
természetből.  Mi azért  részesülünk az emberi  természetből,  mert  először Krisztus részesül 
belőle.732 Jézusban mutatkozik meg, hogy mit jelent valójában embernek lenni. Azt jelenti: 
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együtt létezni Istennel. Ezért a többi ember az ember Jézusban való osztozásunkban létezik 
emberként.  Ennek  megfelelően  az  ember  nem vétkezhet,  s  dacára  annak  csendben  mégis 
megtartják emberi mivoltukat.733 Az istentelenség megsemmisíteni az emberi mivoltot. Isten 
azonban gondját viseli az embernek. Mivel az emberi  mivolt  az Istennel való együttesség, 
ezért lehetetlen, hogy az istentelenség elválassza az embert Istentől.

A sajátos dolog, amit itt meg kell említeni, az nem más, mint hogy az ember lényege 
„a  kegyelem  elsőségén”  keresztül  az,  ami.  Az  emberi  mivolt  az  emberben  a  kegyelmen 
keresztül marad fenn.

Mit kell  erről  mondani?  Vajon rossz azt  mondani,  ahogyan Barth teszi,  hogy nem 
szabad az embert az Istennel való viszonyától függetlenül értelmezni? Természetesen nem. 
Barth kritikája azzal az elképzeléssel szemben, hogy az ember egy „ratione praeditum állat”, 
nagyon helyénvaló.734

Berkouwer álláspontja itt hasonló ahhoz, amit ő és mások kialakítottak a természeti 
teológiával  kapcsolatosan.  Barthnak  természetesen  igaza  van,  mikor  elveti  a  természeti 
teológiát.  A református  teológia  is  elveti  azt.  Berkouwer nagyon is  el  akarja  vetni  azt  az 
elképzelést,  miszerint  az  embernek  vannak  bizonyos  kvalitásai  az  Istennel  Krisztusban 
fennálló  viszonyától  függetlenül  is.  Barth negatív  kritikája  azonban azzal  az elképzeléssel 
szemben, mely szerint az ember létezik az Istennel fennálló viszonyától függetlenül is, pozitív 
alapokról  indul.  Ez  a  pozitív  alap  végül  is  a  krisztológiájában  rejlik.735 Barth  szerint  mi 
osztozunk Krisztus emberi természetében. Ő nem osztozik a miénkben, de mi osztozunk az 
övében.736 Ez a lényeges kiindulópont. Ha azonban elolvasunk olyan igeszakaszokat, mint a 
Fil2 és a Zsid2, azt  látjuk, hogy a fordítottját  tartja fenn. A Szentírás az ember tényleges 
bukott állapotából indul ki. Így tehát arról a megdöbbentő tényről beszél, hogy az Íge a bűnös 
emberek között lett testté.

Barth, éppen ellenkezőleg,  a tanítását  az ellenkező irányban mozogva alakítja ki.737 

Azt  mondja:  természetünket  teljességgel  Krisztustól  kapjuk.  Barth  azért  ezen  a  módon 
hozakodik elő a dologgal,  mert  fenn akarja  tartani,  hogy az ember  természete  az Istennel 
Krisztusban  fennálló  kegyelmi  viszony  következtében  az,  ami.738 „Az  ember  lényegét 
kizárólagosan a kegyelem  a priori győzelmének fényében kell szemlélni.”739 S mivel Isten 
képmása az emberben a kegyelem eme Krisztusban fennálló viszonyában fejeződik ki, nem 
lehet megsemmisíteni.740 „Az ’ember lényege’ az ő benne léte a kegyelemben.”741

Ezen  a  ponton  Berkouwer  szembeállítja  Kálvin  és  Bavinck  módszerét,  mellyel  az 
ember  természetét,  mint  Isten  képmását  határozzák  meg,  Barth  módszerével.  Kálvin  és 
Bavinck  a  megtestesüléssel  az  ember  bűnének  és  bukásának  szempontjából  kiindulva 
foglalkoznak.  Ők  tehát  a  biblikus  gondolkodás  korlátai  között  maradnak.  Ezzel  szemben 
Barth a názáreti Jézussal kezdi. Ez belső szükségszerűséggel vezeti őt a spekuláció útjára. 
Ezután úgy gondolkodik az ember  és Isten viszonyáról,  mint  egy öröklötten és közvetlen 
kegyelmi viszonyról.742 Ez a viszony az, ami megformálja Barth antropológiájának hátterét és 
tartalmát. Ez ugyanaz a fogalom, mint ami annak elgondolására vezeti őt, hogy a törvény az 
evangélium, míg a harag a kegyelem formája.743
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Korábban ebben a fejezetben már rámutattunk, hogy Berkouwer szerint Barth azért 
veti  el  az  általános  kijelentés  elképzelését,  mert  úgy  véli,  ez  valójában  támadás  Isten 
Krisztusban  adott  kegyelmének  mindenre  kiterjedésével  szemben,  Jelen  munkájában 
Berkouwer megmutatja, hogy Barth szerint a történelmi bukásba vetett hit szintén támadást 
jelent a Krisztusban adott kegyelem valódi elképzelésével szemben. A különbség Kálvin és 
Bavinck, valamint Barth között ismét a lehetséges legmélyebbnek mutatkozik. Itt a kegyelem 
két  egymást  kölcsönösen  kizáró,  egymással  versengő  nézetével  van  dolgunk.  S  ennek  a 
különbségnek az alapja az az alapvető különbség, mely az egyes álláspontokban benne foglalt 
Istennel  kapcsolatos  két  nézet  között  áll  fenn.  Kálvin  és  Bavinck  számára  ugyanis  Isten 
közvetlenül  kijelenti  magát  a  történelemben.  Az  egész  történelem  nem  más,  mint  Isten 
közvetlen kijelentése. A történelem kezdetén az ember tökéletesnek teremtetett. Azután egy 
adott történelmi dátumnál az ember bűnbe esett. Ettől kezdve ki volt téve Isten haragjának, s 
ez a harag az örök pusztulásba fogja majd vinni. Isten azonban elküldi a Fiát a világba, hogy 
elhordozza a bűnösökre zúduló haragot. Azok, akik az Ő Lelke Által, Aki egyben Krisztus 
Lelke  is,  hisznek  Benne,  örök  üdvösségre  jutnak,  azok,  viszont,  akik  elutasítják,  hogy 
higgyenek, örökre Isten haragja alatt maradnak.

Ezt a biblikus megközelítést cseréli le Barth azzal az elképzeléssel, hogy nem létezik 
Istennek  az  embert  az  Ő  közvetlen  kijelentésével  szemben  tanúsított  engedetlensége 
következtében sújtó haragja. Azaz, nincs az Isten akaratával szembeni engedetlenség miatti 
vétkessége  az  embernek  Krisztus  eljövetele  előtt.  Ennek  következtében  a  kegyelem  és  a 
bűnbocsánat nem annak alapján adatik az embereknek, amit Jézus Krisztus elszenvedett és 
megtett közvetlenül a történelemben. A kegyelem inkább olyasvalami, ami beépült az ember 
természetébe. A bűn tehát Barth számára egy lételméleti lehetetlenség. Korábban láttuk, hogy 
Berkouwer ezt a bűnnel kapcsolatos álláspontot, ami Barthnak a kegyelemről alkotott nézete 
részét képezi spekulatívnak minősíti, és benne foglaltnak tekinti a tényt, mely szerint ezen az 
alapon nincs  átmenet  a  haragból  a  kegyelembe  a  történelemben.  Barthnak a  bűnről,  mint 
olyasvalamiről alkotott nézete, amit a kegyelem már előre megsemmisített, megköveteli mind 
a bűn, mind a kegyelem biblikus nézetének elvetését. Barth teológiájában nem létezik átmenet 
a haragból a kegyelembe. S mind a bűnről, mind a kegyelemről alkotott nézete – ez egyre 
világosabban megmutatkozik – be van ágyazva teológiájának egészébe és átszövi azt.

5. A kiválasztás Krisztusban

Az előző részben kiderült, hogy a református teológusok ellenzik Barthnak a bűnről, 
mint  lételméleti  lehetetlenségről  alkotott  nézetét.  Elvetvén  a  bűnnek ezt  a  nézetét,  elvetik 
Barthnak a kegyelemmel kapcsolatos nézetét is, ami már eleve hatástalanná teszi a bűnt. S a 
kegyelemről  alkotott  eme  nézetnek  az  alapja  Barthnak  az  ember  Krisztusban  történő 
kiválasztásával  kapcsolatos  nézetében  rejlik.  Említsük  meg  röviden,  mit  kellett  mondani 
néhány  református  teológusnak  Barthnak  a  Krisztusban  történő  kiválasztásról  alkotott 
nézetéről.

A. K. G. Idema

Dr. K. G. Idema a Dogma of the Church című munkájában tárgyalja ezt a kérdést. Ezt 
az „Isten tanácsvégzése” című cikk egyik alfejezetében teszi meg.

Isten tanácsvégzése szabad, mondja Idema.744 Ez a forrása minden teremtett dolognak. 
S mint szabad, ez a tanácsvégzés megmásíthatatlan.745 Ez determinizmusnak tűnik? Nem.746 
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Isten az embert felelős lénynek alkotta. Az ember, és csakis az ember felelős a bűnért. Ez a 
bűn azonban még így sem Isten tanácsvégzésétől függetlenül lépett színre. A Csel2:23 tanítja, 
hogy Urunk keresztre  feszítése  Isten  meghatározó  tanácsvégzése  és  előre  tudása  alapjáén 
következett  be.  Azok  azonban,  akik  keresztre  feszítették,  mégis  gonoszoknak  mondatnak 
emiatt.747 Megérthetjük az ember akarata és Isten tanácsvégzése eme kapcsolatát? Egyáltalán 
nem. Egyszerűen csak megvalljuk azt, amit a Szentírás tanít.

Ezen a ponton Idema azzal folytatja,  hogy Krisztust  és az Ő munkáját  kapcsolatba 
hozza Isten tanácsvégzésével.  Természetesen mindaz,  amit  eddig mondott,  Krisztus Ígéjén 
alapult,  amint  az  meg  van írva  a  Szentírásban.  Most  azonban  rámutat,  hogy az  Ef1:9-10 
szerint  Isten  minden  dolgot  egységbe  akar  hozni  Jézus  Krisztuson  keresztül.  Isten 
tanácsvégzésének  célja  abban  rejlik,  amit  Jézus  Krisztusban  akar  cselekedni.  Isten 
tanácsvégzésében  hinni  tehát  nem  holmi  elvont  hiedelem  Isten  mindenek  feletti 
ellenőrzésében.  Ez  a  kezdetektől  fogva  hit  Istennek  a  Jézus  Krisztusban  adott  kiválasztó 
kegyelmében.748

A  kiválasztás  eme  tantétele  nevezhető  az  evangélium  szívének.  Ezen  a  ponton 
mutatkozik  meg  Isten  igazsága  a  maga  legmélyebb  felfoghatatlanságában.  A hit  azonban 
mégis itt találja meg végső nyugalmát.749

Micsoda  bámulattal  ismétlik  a  hívők  Pál  szavait  az  Ef1:1-12-ből!  Örvendeznek  a 
ténynek, hogy a világ teremtése előtt ki lettek választva Krisztusban a jócselekedetekre.750 A 
legmélyebb ámulattal hallgatják Pált, amint siratja izraelita testvéreinek makacs hitetlenségét. 
De  még  az  emberi  hitetlenség  sem  képes  Istennek  a  Jézus  Krisztusban  adott  ígéreteit 
semmissé tenni. Ha képes lenne, akkor Isten teljes kiválasztó kegyelme Krisztusban eltűnne. 
Minden ember vétkezett ugyanis. Emiatt Isten tanácsvégzése magában foglalja az elvettetés 
elképzelését  is.  S  a  kiválasztás,  valamint  az  elvettetés  tantétele  Isten  szuverenitásának 
egyetlen döntése.751 Maga az Úr Jézus ugyanazzal a cselekedetével,  mellyel  kihirdeti  Isten 
országának  evangéliumát,  és  az  Atya  szeretetét,  végrehajtja  a  megkeményítés  ítéletét  a 
hitetlen szidókon azzal, hogy elrejtőzik előlük.752 A Szentírás azt tanítja, hogy lesz mind örök 
áldottság, mind örök kárhozat. A hívők felfogják, hogy ők örök életre választattak ki, mert 
bűneiket,  hitetlenségüket  legyőzte  Istennek a Krisztusban adott  kiválasztó kegyelme.  S ha 
Isten Krisztusban adott kegyelme tényének ez az oldala igaz, akkor a fordítottja is az. Minden 
ember végső sorsa végül is Isten kezében van.753

Idema  készségesen  elismeri,  hogy  a  református  teológusok  néha  túlontúl 
skolasztikusan  szóltak  a  kiválasztásról  és  az  elvettetésről.  „A  kiválasztás  néha  nagyon 
elkülönült  Krisztustól,  és  az  evangélium  ígéreteitől.  Túlontúl  önálló  valamiként  vették 
fontolóra, mint Isten örök, fix elrendelését egyrészről a kiválasztást, másrészről az elvettetést 
illetően”.754 S  mikor  ez  történt,  akkor  a  hívők  már  egyszerűen  csak  bíztak  Istenek  a 
Krisztusban adott kegyelme ígéretében, hanem deduktív módon okoskodtak arról, hogy vajon 
Istenhez  tartoznak-e,  vagy sem,  az  elvontban történt  kiválasztás  elképzeléséből  kiindulva. 
Ennek eredménye a csüggedés, a büszkeség és a passzivitás lettek.755

Mikor tehát Barth azt a tényt hangsúlyozza ki, hogy minden kiválasztás Krisztusban 
történő kiválasztás, mi csak egyetérthetünk vele. Mi semmiféle skolasztikát nem akarunk. De 
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hogy ez az egyetértés  pusztán a szavakra vonatkozik,  vagy a tartalomra is,  azt  még majd 
meglátjuk.

Ezen a ponton Idema röviden áttekinti Barth „megtisztított szupralapszarizmusának” 
főbb jellemzőit, Barth szerint Isten kiválasztása az Ő önmeghatározásának cselekedete. Isten 
létezni akar a teremtményei számára. Az Ő kiválasztása a kezdete Isten minden útjának és 
munkájának.  Isten  minden  munkája  tehát  per  se  a  kegyelem  munkái.  Ez  igaz  mind  a 
teremtésre, mind a kibékülésre, mind a megváltásra. S igaz a bűnre, a halálra, az ördögre és a 
pokolra is. Ezek is Isten munkái, azaz, az ő negatív, vagy tagadó akaratának munkái.756 A 
teremtés, a bűn és az engesztelés összes stádiumán keresztül Isten a kormányzás egyetlen, 
mindent felölelő cselekedetét viszi véghez. A történelemben nem létezik törés a bűn miatt. A 
történelem egésze a bűn és a kegyelem harcának, valamint utóbbinak az előbbi felett aratott 
győzelme  jegyében  zajlik.757 Krisztusban  Isten  a  saját  elvetését  veszi  Magára,  és  adja  a 
teremtményeinek kegyelmének kiválasztását.  Az üdvösség örömüzenete tehát, amit minden 
embernek  hirdetni  kell,  ez:  „Isten  Krisztusban  a  saját  maga  elvetését  vette  Magára,  és 
kiválasztott  téged”.758 A  hitetlenséggel  az  ember  az  örök  büntetés  fenyegetését  hozhatja 
magára, de magát az örök büntetést nem.759 Az elvetett sorsa tehát nem a saját elvettetésében 
rejlik, hanem abban a tényben, hogy ő annak az elvettetésnek a tanúbizonysága, amit Krisztus 
hordozott el helyette.

Barthnak  a  Krisztusban  történő  kiválasztással  kapcsolatos  eme  nézetének  végső 
elemzésével  Idema  teljes  mértékben  méltányos  Barthtal.  Sok  bibliai  hangsúly,  mondja, 
kifejezésre jut  Barthnál.  Barth szembeszáll  a remonstránsok nézetével.  Ő theocentrikus  és 
krisztocentrikus.  Joggal  ragaszkodott  ahhoz,  hogy  a  saját  kiválasztásunkat  nem  szabad 
elválasztani Krisztustól. Barthnak igaza van annak kimondásában, hogy nem lehet összhang a 
kiválasztás  és  az  elvettetés  között.760 Egy  pillanatra  kísértésbe  eshetünk,  hogy elfogadjuk 
Barth  megtisztított  szupralapszarizmusát.  Mikor  azonban  minden  elhangzott  meg  meglett, 
mégis  el  kell  vetnünk  Barth  nézetét  teljes  mértékben.  Ha  elfogadtuk,  azzal  a  Szentírás 
egyszerűsége  fölé  kellett  helyezkednünk.  A  Szentírás  nyelvezetét  használva  Barth  mégis 
teljességgel  mást  mond,  mint  amit  a  Szentírás  tartalmaz.761 Barth  beszél  egy  ön-
megkülönböztetésről,  ami a térben és az időben ölt formát.  Ez nem biblikus nyelvezet:  ez 
spekuláció. Barth azt mondja, hogy Isten nem képes kijelenteni Magát anélkül, hogy egyúttal 
a  gonosz  is  kifejeződésre  ne  jutna.  Ez  közvetlen  ellentétben  áll  a  Szentírás  egyszerű 
jelentésével, mikor azt mondja: látá Isten mindazt, amit teremtett, hogy jó. Barth megpróbál 
valamiféle  magyarázatot  adni  a  bűnre.  Mivel  a  bűn  Barth  szerint  szükségszerűen  benne 
foglaltatik Isten kijelentésében, ezért ő nem képes elfogadni a feddhetetlenség állapotát a szó 
egyszerű  történelmi  értelmében.  A  kiválasztással  kapcsolatos  tantételében  Barth  biblikus 
terminológiát  használ,  de  bibliaellenes  értelmet  tanít.762 Barthnak  a  Krisztusban  történő 
kiválasztással kapcsolatos nézete egyáltalában nem kiválasztás, mert egyetemesen vonatkozik 
az  emberre,  mint  emberre.  Barth  szerint  még  az  elvettetés  is  Krisztusban  történik.  Ezzel 
szemben a Szentírás azt mondja, hogy sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak, 
az, aki nem hisz immár elítéltetett. S az, hogy ezekre a szavakra az örökkévalóság abszolút 
súlya  nehezedik,  arról  őszinte  bizonyságot  tesznek  Jézusnak,  az  apostolok  leveleinek, 
valamint János kijelentésének szavai. A Szentírás szerint az elvettetés Krisztuson kívüli létet 
jelent, mégpedig teljességgel, mind szubjektíven, mind objektíven. A Szentírás semmit sem 
tud  olyan  elvettetésről,  ami  a  kiválasztás  irányítása  alatt  áll.  „Meg  kell  hagyni,  Isten 
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felhasználja  mind  a  bűnt,  mind  a  megkeményedett  bűnöst  az  Ő  kegyelme  tanácsának 
szolgálatában, a bűnös azonban kívül áll az Ő kegyelmén. Jézus úgy beszél Júdásról, mint a 
kárhozat fiáról, aki elveszett, a gonoszról, akinek jobb lett volna, ha meg sem születik, vagy a 
tenger fenekére süllyedt volna.”763 Barth elveszi az efféle szavak komolyságát.

Az örök büntetés bibliai tanítása elvetésében benne foglaltatik az is, hogy Barth az 
üdvösség  ígéreteit  azonosítja  az  üdvösségre  rendeltetéssel.  Azaz,  az  ígéret  Isten  ama 
rendeletének hirdetése, hogy Isten kiválasztja az elvetettet, s hogy ez a kiválasztás legyőzi az 
elvettetést.764

Ebben  a  kritikus  pillanatban  különösen  érdekes  az,  amit  Idema  tesz  hozzá  Barth 
univerzalizmusának  kérdéséhez.  Barth  szerint  Isten  kiválasztása  nem határozott  és  végső 
döntés megannyi teremtménye számára. Végső soron ez nem az emberek kiválasztottságának, 
hanem  Isten  kiválasztó  cselekedetének  kérdése.  A  kérdés  nem  Isten  akarata  határozott 
hatásának  kérdése.  Ez  inkább  Isten  akarata  megnyilvánulásának  kérdése.765 A  Szentírás 
azonban úgy beszél  Isten  akaratáról,  mint  ami  különböző hatásokat  hoz  létre.  Nem hagy 
minket  sötétségben  azzal  kapcsolatosan,  hogy  vajon  üdvözül-e  minden  ember.  Isten 
elrendelése  alapján  bizonyos,  hogy  lesz  örök  üdvösség,  és  örök  kárhozat.  Sőt,  Isten  az 
örökkévalóságtól fogva tudja, hogy kik az övéi, és az örökkévalóságtól fogva nem ismeri a 
többieket.  Barth  nem  juttatja  érvényre  az  örök  kárhozat  tanítását.766 „Fantasztikusan 
bibliaellenes azt mondani, hogy a ’predesztináció’ nem elkülönítést jelent az emberek között, 
hanem  inkább  a  legmélyebb  egységüket.”767 Barth  „titáni  erőfeszítést  tesz,  hogy  úgy 
gondolkodjon, mint Isten”. Ezzel túlbecsüli a saját erejét, és félreállítja Isten kijelentését.768

B. C. Trimp

1954-ben  C.  Trimp  tiszteletes  kiadott  egy,  a  keresztyén  vigasztalással  foglalkozó 
könyvet.769 Ebben  a  könyvben  Trimp  elsősorban  dr.  J.  G.  Woelderink  predesztinációval 
kapcsolatos  publikációjával  foglalkozik.  S  ezt  cselekedve  Trimp  is  vizsgálja  Barthnak  a 
kiválasztással kapcsolatos tanítását.

Woelderink elfogadja Barth kiválasztással kapcsolatos tanításának központi magvát, 
és biblikusként védi azt.770 Barthot a református teológia nagy megifjítójának mondja azzal az 
elképzelésével, hogy Krisztus egyszerre a kiválasztó Isten és a kiválasztott ember.771

Azzal, hogy a református teológia nem tette meg Krisztust a kiválasztás alanyának, 
mondja  Woelderink,  gyakran  szakította  el  Krisztust  és  Istent  egymástól.  S  mivel  Jézus  a 
kiválasztott ember, minden ember ki van választva Őbenne.772 Isten elvetette Magát, így az 
ember nem vethető el.773

Trimp itt Idemához hasonlóan azt veti fel, hogy Barth nem akar egyetemes üdvösséget 
tanítani,  mint  elkerülhetetlen  eredményét  annak,  hogy  Krisztusban  minden  ember  ki  van 
választva. Az emberek egyszerűen csak annak tanúbizonyságai, hogy mi történt Krisztusban. 
Trimp ezt az egész konstrukciót  egy gigantikus,  arra irányuló erőfeszítésnek nevezi,  hogy 
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református teológiát használjunk abszolúte nem református elképzelések kifejezésére.774 Barth 
nézetében „az egész református teológia szörnyűséges kiürítésével van dolgunk”.775

Barth tantételében semmit sem hallunk arról a tanításról mely szerint Jézus Krisztus a 
vérét ontani jött az Ő népéért. Semmit nem hallunk a juhokról, akiket a Fiú az Atyától kapott, 
s akiket senki nem ragadhat ki az Ő kezéből. Barth teológiájában a Cselekedetek könyvének 
az  a  része,  melyben  arról  olvasunk,  hogy  mindazok  hittek,  akik  csak  az  örök  életre 
rendeltettek,  értelmetlen.  Itt  Krisztusnak  az  övéiért  és  nem  a  világért  elmondott  főpapi 
imájának ereje elméletileg elveszett. Itt nincs hely a Jn3:18 számára: „A ki hiszen ő benne, el 
nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött 
Fiának nevében”.776

A kiválasztás és az elvettetés Barth sakkjátékában csak dialektikus kapcsolatban álló 
fogalmak gyalogjai.777 Ha Barth azt állítja, hogy nézetei krisztológiaiak, megkérdezzük, mit 
ért a Krisztus fogalom alatt. S rájövünk, hogy Krisztus nem több, mint egy fogalom, melynek 
segítségével krisztológiai színezetet ad „filozófiai tevékenységeinek”.778

Woelderink abbéli tévedése, hogy megpróbálja összekombinálni a kiválasztás barthi 
és  református  nézeteit,  ama  hibájából  fakad,  hogy  nem  látja  Barth  teológiájának,  mint 
egésznek a sémáját.779 Neki ellenőriznie kellett volna Barth alapvető elképzeléseit, és elvetni 
azokat,  ahelyett,  hogy  csak  óvakodott  volna  ennek  a  nézetnek  a  szélsőségesebb 
következményeitől.780

Vajon  Barthnak  a  kiválasztással  kapcsolatos  tantétele  eme  erőteljes  elítélése 
olyasvalakitől  származik,  aki  maga  is  szélsőséges  nézetet  vall?  Vajon  Trimp  az  abszolút 
hatalom  elvont  Istenében  hisz,  Aki  Krisztustól  függetlenül  választja  ki,  és  veti  el  az 
embereket?  Talán  olyan  Krisztusra  gondol,  Aki  egyszerűen  csak  eszköz,  melyen  át  az 
abszolút  Isten  abszolút  elrendelése  foganatosíttatik?  Vajon  Trimp  figyelmen  kívül  akarja 
hagyni a Krisztusban adott kegyelem ígéreteit, és közvetlenül a Krisztus mögött álló Istenhez 
akar folyamodni vigasztalásért? Semmi efféléről nincs szó.

Trimp elvégzi az Ef1:4 exegézisét és kielégít minket ebben a dologban. A kiválasztás 
elrendelése, mondja, semmilyen értelemben sem Krisztustól függetlenül, vagy Őt megelőzően 
megy végbe.781 Nem is tudunk semmit sem az elrendelésről, sem a békesség tanácsáról, csakis 
Krisztuson  keresztül.  Pál  elmondja  nekünk,  hogy  Isten  kiválasztása  az  Atya,  a  Fiú  és  a 
Szentlélek  kapcsolatán  belül  történik  (Ef3:11).  Isten  minden  dolgot  Krisztusban  akart 
egybeszerkeszteni (Ef1:10). Trimp itt S. Greydanus exegézisére utal. Greydanus azt mondja, 
hogy  Isten  szuverén  és  kegyelmes  kiválasztása  a  világ  teremtetése  előtt,  azaz  az 
örökkévalóságban  történt.  Ott  azonban  nem  Krisztustól  függetlenül,  hanem  a  Vele  való 
legszorosabb  közösségben  ment  végbe,  és  azok,  akik  ki  vannak  választva  Krisztusban,  s 
akiket  Ő  tisztít  meg  és  üdvözít,  az  örökkévalóságtól  fogva  kiválasztottak  Vele  együtt.782 

„Semmi módon nem választhatjuk szét Krisztust, és azokat, akiket az Atya adott Neki.”783 

Krisztus  mindennek  a  középpontja.  Benne van Isten  tanácsvégzésének az  összefüggése,  a 
gyökere és a célja.784

Trimp  esetében  tehát  egyáltalában  nem  az  a  különbség,  hogy  Barth  ki  akarja 
hangsúlyozni a Krisztusban történő kiválasztás elképzelését, ő maga viszont nem. Mindketten 
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kihangsúlyozzák Krisztus központi  és irányító  helyét  a  kiválasztásban.  Trimp azonban azt 
mondja, hogy Barth Krisztusa egy ember alkotta Krisztus, míg az a Krisztus, Akit ő mutat fel 
a  Biblia  Krisztusa.  Ez  a  két  Krisztus  egymást  kölcsönösen  kizárják.  A  Biblia  Krisztusa 
megmenti ez embereket Isten haragjától, és az örök büntetéstől. Barth esetében nem létezik 
Isten haragja, csak a kegyelem egyik formájaként, így az Ő Krisztusa senkit sem ment meg az 
örök büntetéstől. Barth Krisztusa, ha egyáltalán mondhatjuk, hogy bárkit is megment, akkor 
azért ment meg minden embert, hogy osztozzanak Őbenne.

Ami Idema esetében, az a helyzet Trimppel is. Trimp szintén el akarja ismerni a tényt, 
hogy egyes református teológusok elválasztották a kiválasztást, ami Krisztusé, és Krisztusban 
történik, az azt megelőző békesség tanácsától. Az Ef1:4 azonban semmi efféle különbségtételt 
nem támaszt alá.785 A kiválasztás az Atya, a Fiú, és a Szentlélek cselekedete, az ő egymással 
folytatott belső kommunikációjukban.786 Barth azonban nem hozza így össze az Atyát, a Fiút 
és a Szentlelket a békesség tanácsában. Ő úgy véli, a békesség tanácsának elképzelése nem 
több mitológiánál.787

A kiválasztás református tanításának nincs „abszolút hatalommal” rendelkező Istene, 
Aki önkényesen választ ki egyeseket és vet el másokat Krisztustól függetlenül.788 Az igazság 
ennek pont a fordítottja. Barth Krisztusa az, aki egy konstrukció végterméke inkább, semmit a 
bibliai  exegézisé.  A  dordrechti  zsinatnak  nem  volt  nominalista  nézete  Isten  akaratáról, 
melyhez hozzá kellett volna tenni Isten második döntését, ami helyesen kapcsolta volna össze 
a  kiválasztást  Krisztus  szeretetével.789 Épp  ellenkezőleg,  csak  a  békeség  tanácsának 
elképzelésében,  mint  Krisztust  valóban dicsőítő  tanításban találja  meg a valódi  Krisztus a 
gyökerét.  De miután  megtagadta  a Szentírás  Krisztusát,  azt  a Krisztust,  Aki  megmenti  az 
embereket  Isten  eljövendő  haragjától,  Barth  természetes  módon  megtagadja  a  békesség 
tanácsát  is,  ami  alapot  ad  ahhoz  az  üdvösséghez,  amit  Krisztus  foganatosít  az  emberek 
számára.

C. G. C. Berkouwer

1955-ben Berkouwer kiadta a The Election of God (Isten kiválasztása) című könyvét. 
Ebben a munkában világossá teszi, hogy Kálvin elvetette az abszolút hatalom, a „potestas  
absoluta”, mint a kiválasztás forrása elképzelését. Kálvin skolasztikus eredete miatt veti el a 
potestas  absoluta  eszméjét.  Az  önkényes  hatalom  elképzelésének  elvetése  azonban  nem 
jelenti  azt,  hogy  a  törvényt  Maga  Isten  fölé  helyezzük.790 Isten  hatalmát  nem  szabad 
elválasztani  az  Ő  igazságosságától  és  szentségétől.  Isten  szuverenitásának  elképzelésében 
Kálvin  kifejezi  azt  az  elképzelést,  hogy  a  szent  és  igaz  Isten  Önmaga  törvénye.  Kálvin 
fenntartja Isten minden tulajdonságának tökéletességét.791

Bavinck ebben a vonatkozásban Kálvint követi. Nekünk nem szabad, mondja, Isten 
akarata mögött keresni minden dolognak az alapját. Ez azonban nem azt jelenti, hogy Duns 
Scotusszal,  de  főleg  Occammal  együtt  a  szabadság  pusztán  formális  elképzelését  valljuk, 
melyben Isten akarata elkülönül minden tökéletességétől.792

Ha valakinek pusztán formális, azaz nominalista elképzelése van Isten szabadságáról, 
vagy szuverenitásáról, az illető nem képes megérteni azt az egyszerű bibliai kijelentést, hogy 
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Isten nem tagadhatja meg Önmagát.793 Isten hatalmának eme formális elképzelése alapján az 
Ő kijelentésének bizonyossága és szavahihetősége veszélybe kerül.794 Pál elmondja nekünk, 
hogy sem magasság, sem mélység nem képes elválasztani minket Isten szeretetétől, ami Jézus 
Krisztusban, a mi Urunkban van. Ez Isten bölcsességének a mélysége. A tiszta folytonosság 
elképzelése ezzel szöges ellentétben áll.795

Karl  Barth  című  munkájában,  mint  azt  már  korábban  említettük,  Berkouwer 
kimutatta,  hogy Barth nominalizmusa sokkal szélsőségesebb volt,  mit  Occamé. Berkouwer 
számára különösen fontos az, hogy Barth nominalizmusa eltörölte Istennek az ember számára 
a történelemben adott kegyelmi kijelentése szavahihetőségét.

A most  tárgyalt  munkában  Berkouwer  azt  állítja,  hogy Kálvin  minden,  csak  nem 
nominalista az Isten akaratáról alkotott nézetének tekintetében. Kálvin a Szentírásból, mint 
Istennek az ember számára adott szavahihető kijelentéséből értesül Isten akaratáról.

Barth  és  Kálvin  tehát  egymással  teljesen  ellentétesek.  Formális  hasonlóság 
természetesen  fennáll  közöttük.  Mindkettejük  számára  ugyanis  Isten  akarata  a  legfelsőbb 
bíróság. Barth azonban nominalista módon értelmezi Isten eme akaratát.  Miután először is 
nem a Szentírásból,  mint  Isten  szavahihető  Ígéjéből  veszi  az  Isten akaratával  kapcsolatos 
tanítását, így Istennek ez az akarata eltörli a Szentírás, mint Isten szavahihető kijelentésének 
elképzelését.  Viszont  ennek  megfelelően  Isten  akarata,  Kálvin  esetében,  megerősíti  a 
Szentírásnak, mint Isten szavahihető kijelentésének az elképzelését.

Isten  akaratának  nominalista  elképzelésében,  amint  Berkouwer  rámutat,  az 
üdvösségnek a történelemben elvégzett egész munkája veszélybe kerül.796

A nominalista nézet elvetése azonban nem jelenti a realista nézet elfogadását.  Isten 
akarata nem önkényes, de nincs is alávetve holmi felette álló törvénynek. Van egy harmadik 
út,  mely elkerüli  mind a nominalizmust,  mind a realizmust.  Ez a harmadik út a kijelentés 
útja.797

Berkouwer  is  beszél  Isten  kijelentésének  rejtettségéről.  Erről  sem  beszélhetünk 
spekulatív módon.798 A Szentírásban Isten rejtettsége soha nem kerül szembe a kijelentéssel. 
Nincs ellentét a „deus absconditus” és a „deus revelatus” között.799 Isten teljességgel fel nem 
fogható az ember számára. Ő olyan fényességben él, ami elérhetetlen az ember számára. Az Ő 
kijelentése nem törli el az Ő felfoghatatlanságát. Sőt a kijelentés inkább előfeltételezi ezt a 
felfoghatatlanságot.800 A felfoghatatlan Isten tehát az, Aki kijelenti Magát az embernek az Ő 
munkáiban. S elrejtőzni is képes a munkáiban, és ezt meg is teszi. Elrejtőzése azonban soha 
nem érvényteleníti Isten ígéreteinek szavahihetőségét.801

Ha tehát Kálvinnal együtt követjük a Szentírás kijelentésének útját, akkor egyáltalán 
nem lesz Istenről metafizikai, vagy spekulatív elképzelésünk. Akkor ezzel megszabadulunk 
attól  az  Istentől,  Aki  az  Ő  felfoghatatlanságát  előfeltételező  kijelentés  elképzelésétől 
függetlenül jelenti ki Magát teljesen. S akkor megszabadulunk attól az Istentől is, Aki az Ő 
kijelentésétől  függetlenül  teljességgel  elrejtőzik.  Az  Újszövetség  soha  nem  beszél  Isten 
kijelentésének feltételessé tételéről Isten rejtettségének szempontjából kiindulva.802

Nem szabad megengednünk tehát, hogy a Krisztusban adott kegyelmi ígéreteket Isten 
nominalista  nézetével  relativizálják.803 Istennek  a  Krisztuson  keresztül  adott  közvetlen 
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kijelentésének  református  alapelve  megmentett  minket  Isten  ígéreteinek  mindenféle 
nominalista nézetétől.804

Ennél a pontnál Berkouwer utal  a  The Triumph of Grace in the Theology of Karl  
Barth (A kegyelem diadala Barth Károly teológiájában) című munkájára. Berkouwer mindkét 
munkában azzal a kérdéssel foglalkozik: vajon Barthnak a kiválasztásról alkotott nézetéről 
elmondható-e, hogy bármilyen értelemben hasonlít Kálvinéra? Konkrétan azzal foglalkozik, 
hogy  összeveti  a  két  embert  annak  a  kérdésnek  a  vonatkozásában:  mit  jelent,  mikor  azt 
mondják, hogy az emberek ki vannak választva Krisztusban.

Berkouwer  határozottan  leszögezte,  hogy  Kálvinnak  a  Krisztusban  történő 
kiválasztásról alkotott nézete nem Isten nominalista szemléletén alapszik, míg Barthé igen. 
Berkouwer azt is leszögezte, hogy Barth elképzelése az általános és speciális kijelentésről, 
együtt a Szentírásról alkotott nézetével, Istennel kapcsolatos nominalista szemléletéből fakad, 
és annak kifejeződése. Berkouwer kimondta, hogy Barth nézete a kijelentésről, valamint az 
emberről, mint Isten képmásáról jellegében szubjektivista, és az illuzionizmushoz vezeti őt. 
Mindezekben a dolgokban Berkouwer szerint Barth szemben áll Kálvinnal. S mindezekben a 
dolgokban Kálvin vallja a biblikus nézetet, míg Barth nézetei spekulatívak.

Mi  hát  a  helyzet  Barth  ama  állításával,  hogy  Kálvin  és  követői  nem  adták  meg 
Krisztusnak a megfelelő helyet a kiválasztás kérdésében?

Berkouwer azt mondja, hogy Barth magyarázata a kiválasztás tantételének történetéről 
téves.805 Néhány kivételtől eltekintve a klasszikus reformáció megpróbálta érvényre juttatni az 
Ef1:4-et.806 Barth eme téves történelem-magyarázata mögött ama alapnézete áll, mely szerint 
Krisztus  a  kiválasztás  alanya.  Bárki,  aki  nem ért  egyet  Barthtal,  s  nem teszi  ekképpen a 
kiválasztás  alanyává  Krisztust,  szerinte  egyáltalában  nem  adja  meg  Krisztusnak  az  Őt 
megillető helyet.807

Mivel  Barth  számára  Krisztusa  kiválasztás  alanya,  „nincs  teremtmény,  melynek 
eredete  és  létezése  nem  ebben  a  kegyelemben  lenne”.808 Barth  szerint  a  kiválasztás 
Krisztusban „örömüzenet, csoda, amit Isten vitt végbe az emberek, minden ember között”.809

Nem csoda, hogy Barthnak a kiválasztással kapcsolatos nézete tartalmazza azt, amit ő 
a református nézet „mélyreható helyesbítésének” tart.810 Berkouwer viszont azt mutatja meg, 
hogy  Barthnak  a  kiválasztással  kapcsolatos  nézete  magában  foglalja  a  bűn  lételméleti 
lehetetlenségének  eszméjét,  s  ez  viszont  a  bűn  magyarázatára  irányuló  spekulatív 
erőfeszítésének terméke.811 Barth nézete  a kiválasztásról,  azzal együtt  a bűnről, mondható, 
hogy  magában  foglalja  az  emberi  természet  krisztológiai  jóságát.812 S  ez  vezet  a  Barth 
teológiájának  alapvető  kritikájához  Berkouwer  részéről,  amint  azt  korábban  említettük, 
nevezetesen  hogy  kizárja  a  haragból  a  kegyelembe  való  átmenetet  a  történelemben.813 

„Nekünk egyáltalán  nem az  a  benyomásunk  a  Biblia  alapján,  hogy a  csata  ’egy teljesen 
kiüresített dolog’ abban az értelemben, ahogyan Barth beszél róla”:814

Még a helyettesítő engesztelés is kiüresített dologgá válik Barthnak a kiválasztásról 
alkotott nézetével. Barth nézete szerint az engesztelés pusztán csak az egyetemes kiválasztás 
tényét realizálja. Akkor miképpen jelenthet bármit a hit, vagy a hitetlenség?
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Ennek a fejezetnek a lezárásaképpen két megjegyzést teszünk. Először megemlíthetjük 
a tényt, miszerint a tárgyalt tantételek elemzése során a református teológusok szükségesnek 
tartották  állandóan hangoztatni,  hogy nézeteik  biblikusak,  míg  Barth nézetei  szubjektívek, 
vagy spekulatívak. Ez a tény alátámasztja az előző fejezet elemzéseit. Az előző fejezetben úgy 
találtuk,  hogy a Szentírásnak,  mint  Isten közvetlen kijelentésének az elképzelése magában 
foglalja azt az elképzelést is, hogy Isten az emberrel a történelemben közvetlenül találkozik. 
A  Szentírásról  alkotott  eme  elképzelésnek,  valamint  a  Szentírás  tanításainak  kölcsönös 
egymásba ágyazódása a Szentírás Krisztusa köré összpontosul. Ha az emberi elme nem hajlik 
meg a Szentírás előtt  azért,  hogy megtalálja  abban Krisztusát,  az azért  történik,  mert  már 
megalkotta a saját maga Krisztusát a Szentírástól függetlenül. S ez a helyzet Barthtal.

A  második  megjegyzésünk  az,  hogy  a  különböző  református  teológusok  által 
megfogalmazott  kritikákat  két  osztályba  sorolhatjuk.  Az első,  állandóan  ismételgetett  vád 
szerint Barth Krisztusról és a munkájáról alkotott aktualista nézete az Istennel és a világgal 
való  viszonyával  kapcsolatos  szemléletén  alapszik.  Nominalizmusa  alapján,  bibliaellenes 
esetlegességi nézetével Isten kijelentése kapcsolatok nélküli puszta adatszerűséggé válik.

Létezik a másik, nem oly gyakran emlegetett, de mindazonáltal nem kevésbé fontos 
vád, miszerint  Barth Krisztusról alkotott  nézete  az Istennel és a világgal való viszonyával 
kapcsolatos valójában realista szemléletén alapszik. Ennek a vádnak két fontos összetevőjét 
ismét  megemlíthetjük.   Először  is,  Berkouwer  kimutatta,  hogy azt  egyetlen  mód,  mellyel 
Barth rendelkezett  a  modern  teológia  szubjektivizmusának elkerüléséhez,  az  emberi  alany 
belefoglalása volt az isteni alanyba. Ez azonban magában foglalta az emberi alany virtuális 
belevesztését az isteni alanyba. Barthnak a kijelentés elképzelésének az emberi alanynak az 
isteni alanyba való virtuális  beleolvasztása útján történő megmentésére tett  erőfeszítésének 
megfelelő a helyettesítő engesztelés objektivitásának megmentésére tett erőfeszítése az ember 
Krisztusban történő kiválasztásának elképzelésében történő elnyelődés segítségével. Ezt a két 
összetevő,.  Ahogy  Runia  nevezi,  Barth  „kegyelmi  objektivitásában”  kerül  egybe.  Ez  a 
„kegyelmi objektivitás”az engesztelés tényének, mint történelmi ténynek a beleolvasztását is 
magában foglalja egy örökkévaló alkotórészbe.

Ami pedig azt illeti, hogy Isten Krisztusban adott kegyemét szuverénnek mondjuk, ez 
a szuverenitás,  Berkouwer szavaival élve pusztán formális, a tiszta esetlegességet lehetővé 
tevő  alapelvvé  válik.  Ha  pedig  Krisztus  eme  kegyelme  objektív,  az  ismét  csak  formális 
alapelvvé válik, de most elvont azonossághoz vezet.



9. fejezet: Megszólalnak a keresztyén filozófusok

Az előző  két  fejezetben  megemlítettük,  hogy a  református  teológusok újra  és  újra 
azzal  vádolták  Barthot,  hogy  a  Szentírást  a  nem  keresztyén  spekuláció  szempontjából 
magyarázza. A keresztyén filozófusok ugyanazt állítják. Ők azonban ezt némileg más céllal 
teszik. Ezzel a saját projektjüket védik. Ez a projekt pedig a filozófia megreformálása.

Ezek  a  keresztyén  filozófusok  úgy  próbálják  megreformálni  a  filozófiát,  hogy 
eltávolítanak abból minden spekulatív elemet. A valóban keresztyén filozófiának, mondják, 
alapvető  előfeltevéseit  a  Szentírásból  kell  vennie  A keresztyén  filozófusnak  a  keresztyén 
teológushoz hasonlóan alá kell  vetnie  magát  az Íge kijelentésének.  A keresztyén filozófus 
őszintén  tesz  egy vallásos  állásfoglalást.  Ez  az  állásfoglalás  pre-teoretikus.  Ez  alapvetően 
fontos az elméleti gondolkodás megfelelő működéséhez. Az elméleti gondolkodás csak akkor 
képes feltárni a világgal és az emberrel kapcsolatos dolgok valódi állapotát, ha a Szentírás 
alapmotívumának alapján működik,  ami  a  teremtés,  a  bukás  a  megváltás  és  a  Krisztuson 
keresztüli, s a Szentlélek által alkalmazott üdvösség elképzeléseiben fejeződik ki.

Az olvasó azonnal  megérti,  hogy a keresztyén filozófusok, akikről  beszélünk,  nem 
római  katolikusok.  Épp  ellenkezőleg,  protestánsok.  Még  konkrétabban  református 
protestánsok, mert meg vannak győződve arról, hogy református nézetekkel lehet valakinek 
valóban  keresztyén  filozófiája.  Úgy  beszélnek  a  katolikus  gondolkodásról,  mint  szintézis 
nézetről.  Megpróbálván  összekombinálni  a  görög  és  a  keresztyén  nézeteket,  mondják,  a 
katolicizmus radikális méltánytalansággal bánik mind a valódi keresztyén filozófiával, mind a 
valódi keresztyén teológiával.

Az igazi keresztyén teológia és az igazi keresztyén filozófia egymás mellett állnak, az 
Íge-kijelentésnek közösen alávetve. A katolicizmus már a teológiáját sem veti alá egyetlen 
helyes módon sem az Íge kijelentésnek. Róma számára a Szentírás nem az egyetlen és véges 
tekintély az emberek számára még a teológiában sem. Még kevésbé veti alá Róma a filozófiát 
a Szentírásnak. S pont azért válik a filozófiája a teológiája alávetettjévé, mert a maga alapján 
egyik sincs alávetve a Szentírásnak.

Akkor hát ezeknek a református filozófusoknak a számára nincs különbség a teológia 
és a filozófia között? Vajon a filozófia csak álöltözetű teológia? Ha valaki egy pillantást vet 
azoknak a filozófusoknak a munkáira,  akikről beszélünk, az ellenezőjéről  győződhet  meg. 
Ezek a filozófusok tárgyalják az összes problémát,  amit a filozófiatörténelemben valaha is 
tárgyaltak.  Sőt,  olyan  mélységben tárgyalják mindazokat  a problémákat,  amelyeket  a nem 
keresztyén  filozófusok  is  tárgyalnak,  amennyire  csak  lehetséges.  S  a  nem  keresztyén 
filozófusokkal  beszélve  ezek  a  keresztyén  filozófusok  egymással  is  beszélnek.  A 
megközelítésük  módszerében  semmiféle  felsőbbrendűség  sincs.  Tudják,  hogy  csakis 
kegyelem által menekültek meg a hitehagyott állásfoglalástól, ami a nem keresztyén filozófia 
mögött húzódik meg. Most azonban, hogy kegyelem által megmenekültek, azt is látják, hogy 
megmenekültek a minden hamis spekulációtól, azaz hamis metafizikától is. Most egyszerűen 
csak megpróbálják  megkeresni  azt  a  rendet  a  kozmoszban,  amit  Isten  helyezett  bele.  Így 
próbálják  meg  elkerülni  a  spekulatív  gondolkodás  ellentmondásait,  és  felfedezni  a 
világegyetem dolgainak tényleges állapotát, bár soha nem kimeríteni a jelentésüket.

Az  eddig  említett  keresztyén  filozófusok  tevékenységi  központja  az  amszterdami 
Szabadegyetem. A csoport vezetői Dr. D. H. T. Vollenhoven, és Dr. Herman Dooyeweerd. 
Azonban  nagyon  sok  munkatársuk  és  követőjük  is  van.  Ezek  az  emberek  vallásos 
meggyőződésük tekintetében valamennyien reformátusok. De valamennyien olyan filozófiát 
próbálnak meg kifejleszteni, ami nem függ a teológiától, mert a teológia is emberek munkája. 
Másrészről  viszont  ez  a  filozófia  nem akar  uralkodni  a  teológián.  Mindegyiknek  el  kell 
végeznie a saját munkáját a maga területén, mindkettő számára a Szentírás alávetettségében.



A kérdés most az, hogy miféle érdeklődést tanúsíthatnak ezek a keresztyén filozófusok 
Barth teológiája  iránt?  Vajon Barth nem hangoztatta  újra és újra,  hogy teológiáját  tisztán 
akarja tartani mindenféle filozófiától? S másrészről nem állította azt: több mint megengedi a 
filozófusoknak, hogy a maguk módján tegyék a dolgokat?

1. Herman Dooyeweerd

Hallgassuk  meg  először  Dooyeweerdet,  amit  megpróbál  párbeszédet  folytatni  a 
barthiánusokkal. 1951-ben Dooyeweerd cikket írt „A kozmonomikus eszme filozófiája és a 
barthiánusok” címmel.815 Magának a cikknek a címe is magyarázatot követel. Dooyeweerd azt 
állítja, hogy Isten a törvényadó, és az ember a törvényvevő. A nem keresztyén filozófia nem 
fogja fel ezt a tényt. Ezért tehát úgy kell róla beszélnünk, mint immanentista filozófiáról. A 
tévedés, ami miatt nem ismerik fel, hogy Isten az ember törvényadója, abból a hibából fakad, 
hogy nem ismerik fel a bukás jelentőségét. „Az ember bukása által az emberi gondolkodás 
(νουη),  ahogyan Pál mondja,  νουη τηη σαρκοη a ’testi  elmévé’  vált  (Kol3:18),  mert  nem 
létezik  függetlenül  az  aposztata  vallásos  gyökerétől.  S a  gondolkodás  magában foglalja  a 
logikai funkcióit.”816

A keresztyén filozófia tehát arról a tényről ismerhető meg, hogy kegyelem által ismeri 
a helyes határvonalat Isten és ember között.

Ez  a  kegyelem  Jézus  Krisztusban  van,  és  Rajta  keresztül  adatik.  „A  végső 
transzcendentális kérdésre, miszerint mi a kozmoszunk teljességének Αρχη-je és jelentésének 
modális  sokfélesége  a  kozmonomikus  oldal,  valamint  a  mellé  társuló  szubjektum  oldal 
vonatkozásában?  A  válasz:  Az  Önmagát  Krisztusban  kijelentő  Istennek,  a  Teremtőnek  a 
szuverén, szent akarata.”817

Itt  van  hát  a  Krisztus-központú  filozófia.  Ez  egyben  az  a  filozófia  is,  mely 
előfeltevéseit az írásba foglalt Ígéből veszi. Krisztologikus filozófiaiként minden, csak nem 
realista, vagy nominalista. Kálvinnal együtt nem veti alá Istent egy Őfelette álló törvénynek. 
Másrészt Isten nincsen törvény nélkül. Ő Maga a saját törvénye.

„Kálvin megítélése: ’Deus Legibus Solutus Est, Sed Non Exlex’ (Isten nincs alávetve a 
törvényeknek, de nem önkényes) lehatol minden spekulatív filozófia alapjáig, lemeztelenítvén 
az emberi gondolkodás korlátait, amit Isten állított fel az Ő időbeli világának rendjében. Ez 
minden  filozófia  alfája  és  omegája,  ami  kritikus  álláspont  kialakítására  törekszik  nem 
névlegesen, hanem ténylegesen.

Minden hangsúlyt  a  hiteles  kritikai  filozófia  transzcendentális  jellegére  helyeztem, 
mert gyökerestül ki akarom tépni a spekulatív metafizika zavaró hatását a keresztyén vallás 
dolgaiban.  Egy  hiteles  kritikai  filozófia  tudatában  van  annak,  hogy  megköti  a  kozmikus 
időrend.  Ezen  a  határvonalon  túl  és  fölé  csak  pre-supposita-ira  mutat.  Feladata,  Isten 
emberteremtéséhez  méltóan  hatalmas,  de  mégis  szerény,  és  nem  emeli  fel  az  emberi 
gondolkodást Isten trónusához.”818

Dooyeweerd  felszólítja  a  barthiánusokat,  hogy  elemezzék  újra  hozzáállásukat  a 
katolicizmushoz,  és a skolasztikus  filozófiához.  XII.  Pius pápa elítélte  az egzisztencialista 
filozófiát. S dr. K. H. Miskotte barthiánusként örül a ténynek, hogy Barth nem ilyen elfogult 
az  egzisztencializmussal  szembeni  viselkedésében.819 Barth  kifejezte  szolidaritását  az 
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egzisztencialista  gondolkodás  aggodalmaival.  Értekezése  Sartre  francia  egzisztencialista 
filozófusról ennek a legvilágosabb bizonyítéka.

Miskotte ezután azt állítja, hogy vannak bizonyos filozófusok, akik nem olyan nemes 
lelkűek,  mint  Barth,  hanem  úgy  gondolkodnak  a  hitről,  mint  újjászületésről,  ami  „más 
emberré tesz minket”, és ezzel együtt  „más logikát” hoz magával. Ők nem voltak képesek 
kifejezni a szolidaritás efféle érzését az egzisztencialista gondolkodással úgy, ahogyan Barth 
kifejezte.820

Micsoda erre Dooyeweerd reakciója? Csak az a filozófia képes valóban szolidaritást 
gyakorolni  az  aposztata  gondolkodás  minden  formájával,  ami  vallásos  előfeltevéseit  a 
Krisztusban adott Íge-kijelentés isteni módon írásba foglalt változatából veszi. A keresztyén 
filozófusok  tudják,  hogy  ők  a  többi  emberhez  hasonlóan  teremtmények  és  bűnösök.  A 
keresztyén  filozófusok  azonban  azt  is  tudják,  hogy  Krisztusban  elviekben  mentesülnek  a 
bűntől.  Nem  gondolkodnak  teljességgel  új  gondolkodásai  törvények  alapján.  De  úgy 
gondolnak  önmagukra,  mint  az  időbeli  kozmikus  rend  alanyaira,  ami  Isten  törvényeiben 
jelenik meg a számukra. Ezért vallják a keresztyén filozófia és tudomány lehetségességét. Az 
efféle keresztyén filozófia fejlesztésében hasznukra lehetnek a nem keresztyén filozófusok 
által tett felfedezések.

Ezzel szemben Barth azt vallja, hogy a filozófiai gondolkodás öröklötten és helyesen 
független  az  Íge-kijelentéstől.821 Számára  a  filozófiai  gondolkodás  öröklötten  független.  S 
ezzel a nézettel visszatértünk az alapvetően skolasztikus állásponthoz.822

Meg kell hagyni, Barth nézete nem a tomista skolasztika, annak a természeti tudásról 
alkotott  fogalmával,  bevezetővel  a  kegyelemhez.  Az  viszont,  hogy  Barth  elveti  az  igazi 
keresztyén filozófiát, „Occam Vilmos iskolájának nominális skolasztikájából fakad, ami tagad 
minden kapcsolódási pontot a ’természeti’  tudás, és a kijelentés ’természetfeletti’  igazsága 
között, s elvet minden metafizikát”.823

Az olvasó észre fogja venni, hogy az itt említett dolog lényegében ugyanaz, mint amit 
Berkouwer  és  más  teológusok  korábban  mondtak.  A  keresztyén  filozófus  a  keresztyén 
teológusnál  nem kevésbé igyekszik  megvédeni  Isten közvetlen  kijelentésének elképzelését 
Barthnak a kijelentésről alkotott nominalista, vagy aktivista elképzelése általi eltörlésétől.

Az  olvasó  azt  is  észre  fogja  venni,  hogy  a  protestáns  filozófus  a  protestáns 
teológushoz hasonlóan ellenzi a katolicizmus természeti teológiáját. Teszik ezt mindketten az 
Istennek a Krisztuson keresztül a Szentírásban adott közvetlen kijelentésének elképzelésével. 
Barth  viszont  azzal  ellenzi  a  katolicizmus  természeti  teológiáját  és  Kálvin  közvetlen 
kijelentését, hogy még Occamnál is következetesebben nominalista. Barth elképzelése Isten 
szabadságáról,  s  ezzel  együtt  a  kijelentésnek,  mint  cselekedetnek  a  szabadságáról 
megsemmisíti a közvetlen kijelentés minden formáját a történelemben. S megsemmisítené az 
időbeli kozmikus rend teljes elképzelését is, ahogyan azt Dooyeweerd tanítja.

Egyesek vélhetik úgy, hogy minden túlegyszerűsítés.  Miképpen beszélhet valaki az 
olyan igazán modern teológia gondolati mintáiról, mint amilyen Barthé is, a nominalizmusból 
kiindulva? Dooyeweerd válasza egyszerű. A nominalizmus régi gondolatformái nagyon új, 
mert nagyon modern kifejeződésre lelnek Barth teológiájában. Ez nem csekély fontosságú. A 
fő dolog azonban az, hogy Barth gondolkodását még mindig „keresztyén skolasztikaként” kell 
jellemezni. S nem is más, minta a középkori skolasztika természet-kegyelem sémája.

A középkori  skolasztika a  görög metafizika  és a keresztyén  gondolkodás pszeudo-
szintéziséből  lett  összeállítva.  Miért  ne  lehetne  akkor  pszeudo-szintézis  a  keresztyén 
gondolkodás és a modern gondolkodás természet-szabadság sémája között?824
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Az  efféle  pszeudo-szintézis  akkor  következik  be,  mikor  Isten  országát  ellentétbe 
állítják az időbeli valóság irracionalista és aktivista felfogásával.825 Egy valóban keresztyén 
filozófiában nincsen dialektikus kapcsolat a teremtés és a bűn, vagy a bukott teremtés és a 
Jézus  Krisztusban  adott  Íge-kijelentés  között.  Itt  kell  keresnünk,  mondja  Dooyeweerd,  az 
alapvető különbséget a dialektikus teológia és saját magunk között.826

Barth  elemzése  Sartre  egzisztencializmusáról  szemléltetheti  ezt  a  dolgot.  Sartre  a 
modern  gondolkodás  természet-szabadság sémájának megfelelően  dolgozik.  A  Critique  of  
Theoretical Thought (Az elméleti gondolkodás kritikája) Dooyeweerd megmutatja, hogy ez a 
természet-szabadság séma, noha eltérő, alapjában mégis ugyanaz, mint a görög gondolkodás 
forma-anyag  sémája.  Ez  a  forma-anyag  séma  a  szakaszosság  irracionalista,  valamint  a 
folytonosság racionalista alapelvéből áll össze. Meg kell hagyni, Platon filozófiájában a forma 
pozícióját  tekintve  elsőséget  élvezett  az  anyaggal  szemben.  A  forma  azonban  még  is  is 
kapcsolódott  az  anyaghoz,  s  nélküli  üressé  vált.  Másrészről  semmi  sem  mondható  az 
anyagról, csak a formából kiindulva. Az anyagot a formával az anyagnak a formában való 
részvételével hozták kapcsolatba.

Ezzel a dialektikus nézettel a bűn nem Isten törvényének áthágása. A dialektika nem 
engedheti  meg  a  bűnt  abban  a  szerves,  radikális  értelemben,  amivel  a  Szentírásban 
rendelkezik. Pál azt mondja, hogy nincs bűn törvény nélkül, s a dialektikus gondolkodásból ez 
a törvény hiányzik.

Bibliai  alapon még a  Sátán is  Isten teremtménye.  Ó jónak teremtetett,  de elbukott 
Istentől. Pogány alapon a gonosz független erőként áll szemben a jóval. Ez még akkor is igaz, 
ha  mint  például  a  zoroasztrizmusban,  ahol  a  jó  a  gonosszal  harcol.827 Így  az  istentelen 
emberek sem kerülhetik  el teremtmény-szerkezetüket.  A bűnük a Sátánéhoz hasonlóan az, 
hogy  megpróbálják  elnyomni  Isten  törvényét.  Az  istentelen  emberek  végső  soron  a 
bizalmukat magába a „szabadon teremtő emberbe” vetik.

Ez  a  szabad  és  teremtő  ember  abszolutizálja  a  teremtett  világegyetem  néhány 
összetevőjét. Mikor ezt megtette, ez az abszolutizált viszonylagosság korrelatívért kiált. Így 
jutunk  el  a  görögök  forma-anyag,  valamint  a  modern  gondolkodás  természet-szabadság 
sémájához.

S ahogyan a katolicizmus azzal kompromittálta a keresztyénséget, hogy befogadta a 
természetről  alkotott  nézetébe  a  forma-anyag  sémát,  úgy  kompromittálja  a  dialektikus 
teológia  a  keresztyénséget  azzal,  hogy befogadja  a  természet-szabadság  sémát  az  időbeli 
világról alkotott nézetébe.

Mi  haszna  van  hát,  kérdezi  Dooyeweerd,  ha  a  barthiánus  teológia  elveti  a  görög 
metafizikát, de aztán megengedi, hogy Sartre mindent elmondjon?828

Vajon  a  modern  filozófia  Platonnál  inkább  gondolkodik  a  bűnről,  mint  Isten 
törvényének  áthágásáról?  Még  Platon  gonoszról  alkotott  alapelve  sem  tisztán  negatív.  A 
vándorló Timaeus esete több, mint lételméleti tagadás. Platonnak az anyagról alkotott alapelve 
valóban rendelkezik független erővel a jóval történő szembeszálláshoz.  Ez valami egészen 
más,  mint  Leibniz  optimista  nézete.829 Platon azonban nem képes beszélni  a bűnről annak 
radikális-biblikus értelmében, mert nem ismeri az Íge-kijelentés szerves és radikális teremtés-
motívumát.830 S amíg a gonoszról, mint olyan erőről beszélünk, amit nem kell visszakövetni 
az ember bukásához, addig nem rendelkezünk a bűn biblikus nézetével.  A bűn a teremtés 
radikális és szerves felfogása nélkül értelmetlen.831
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Barth képtelen volt megérteni az ember biblikus nézetét. Ha megértette volna, az végét 
jelentette volna a dialektikus teológiának. A dialektikus teológia alapmotívumának alapvető 
dualizmusából  él.  Ennek  eredménye  nem  lehet  más,  mint  az  emberi  létezés  radikális 
egységének tagadása.  Miközben Aquinói Tamás az embert  a forma és az anyag pszeudo-
szintézisében látta,  a dialektikus teológia nem fedezhet fel mást,  mint  az ellentmondásban 
lévő embert.832

A teremtésről alkotott  elképzelésében Barth bevezeti  a  Nihil  nézetét,  ami független 
erőt kölcsönöz annak. Emellett már a görög forma-anyag séma szorításában volt, ami egy éles 
metafizikai-ontológiai dualizmusban munkálja ki magát. Platon vándoresete hozzáidomul az 
Isten Ígéjében kijelentett bűnbeesés kijelentéséhez.833

Barth elvetette a létanalógia  elképzelését,  de nem azért,  mert  a görög forma-anyag 
séma, amit kifejezésre juttatott, nem adott volna helyet a teremtés bibliai nézetének.834 Épp 
ellenkezőleg,  Barth  elvet  minden  nézetet,  ami  vallja  a  teremtett  időbeli  valóság  valóban 
keresztyén,  vagy református  nézetét,  illetve  azon alapszik.835 Ahelyett,  hogy visszatérne  a 
teremtés bibliai nézetéhez, Barth kijelenti szolidaritását Sartre egzisztencialista filozófiájával. 
Ebben a filozófiában a független emberi gondolkodás kerül szembe Isten „teljességgel más” 
Ígéjével.836

Mindez  azt  bizonyítja,  hogy  a  barthiánus  teológia  még  mindig  mélyen  be  van 
ágyazódva a skolasztikus alapmotívumba.837 De ismét a nominalizmus, és nem a tomizmus 
késői skolasztikus nézete az, amire a barthiánus teológia emlékeztet. Ha le akarjuk győzni a 
skolasztikát, vissza kell térnünk az elő-tételes Íge-kijelentés elképzelésének elsőségéhez. Azt 
kell majd vallanunk, hogy már a bűn világba lépését megelőzően az ember az Íge-kijelentés 
felé volt irányítva. Ennek az Íge-kijelentésnek az elvetése az ember részéről magában foglalja 
Istennek a teremtésben adott kijelentése magyarázatának alapvetően aposztata természetét.838

Barth tehát radikálisan téved, mikor úgy véli: nézete lényegében a reformáció nézete, s 
hogy  ebből  kiindulva  a  középkori  skolasztikával  eredményesen  szembe  lehet  szállni.  A 
reformátori  gondolkodás  az  Íge-kijelentés  eszméjén,  mint  a  teremtett  világ  helyes 
értelmezéséhez  alapvetően  szükséges  dolgon  alapszik.  Csak  ezen  az  alapon  lehetséges 
egységes fogalmat  alkotni  az emberről,  és  a világgal  való kapcsolatáról.  Az Íge-kijelentés 
elvetése hitehagyás Istentől. Az Istentől való hitehagyás okozta, hogy az ember önmaga és a 
világ  magyarázatának  dialektikus  módszere  után  kapkod.  A  görög  forma-anyag  séma, 
valamint  a  modern  természet-szabadság  séma  egyformán  az  aposztata  ember  dialektikus 
módszerének kifejeződései.  A középkori skolasztika a keresztyén vallás és a görög forma-
anyag  séma  pszeudo-szintézise.  A  barthianizmus  pedig  a  keresztyén  vallás  és  a  modern 
gondolkodás természet-szabadság sémájának pszeudo-szintézise.

Dooyeweerd azzal zárja a barthiánusokkal folytatott beszélgetését, hogy felkéri őket, 
vessék alá gondolkodásukat Istennek a Szentírásban adott kijelentése próbájának. Nekik meg 
kell majd mutatniuk, hogy teremtés, a bűn és a megváltás radikális nézetei nem biblikusak. 
Meg  kell  majd  mutatniuk,  hogy  maga  a  Biblia  alapmotívuma  is  tartalmaz  egy  rejtett 
kettősséget, ami igazolja dialektikus megközelítésüket. Amíg ezt nem teszik meg, a Szentírás 
radikálisan  szerves  nézete  és  tanítása  fenyegetni  fogja  az  elméleti  dogmatizmus  minden 
formáját, benne a dialektikus teológiát is.839
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2. S. U. Zuidema

A következőkben  dr.  S.  U.  Zuidemára  figyelünk.  Zuidema  egyszerre  filozófus  és 
teológus, és a filozófia professzora az amszterdami Szabadegyetemen.

A Philosophia Reformata  (1953) 18. számában Zuidema írt egy cikket „Teológia és 
filozófia Barth Károly Keresztény dogmatikájában” címmel. Ugyanannak a magazinnak a 20. 
számában (1955) Zuidema megjelentette a „Barth Károly és Martin Heidegger elképzelései a 
kijelentésről” című cikket.

Zuidema az első cikk elején kimondja:  noha kétségtelen,  hogy Barth sok dologban 
megváltoztatta a nézeteit, teológiai és filozófiai gondolkodásának mozgató motívuma ugyanaz 
maradt.

Barth  a  szívét  Isten  kijelentése  szabadsága  elképzelésének  adta.840 Ebben  az 
elképzelésben benne foglaltatik az is, hogy semmiféle filozófia nem teheti meg magát bírónak 
a kijelentés felett.  Így a keresztyén hit nem vethető alá az emberek általános vallásossága 
fogalmának. A kijelentésnek egyszerűen tényként kell hirdetnie magát.841 A kijelentés hitet 
hoz létre önmagában. A tény, hogy az ember magától nem ismeri Istent, nem tanulható meg 
az agnosztikus filozófiából.  Istennek magát a megismerhetetlenségét is a kijelentésből kell 
megtanulni.842

Zuidema megáll, hogy megmutassa Barthnak a kijelentés rejtettségéről alkotott nézete 
fontosságát.  Ezzel  akar  Barth felülmúlni  mindenféle  filozófiai  agnoszticizmust.  Feuerbach 
elvi ateizmusára és Overbeck relativisztikus szkepticizmusára Barth a kijelentés rejtettségének 
elképzelésében találja meg a választ.843 A kijelentés a maga rejtettségében egyszerűen felette 
áll  minden  emberi  spekulációnak.  „Isten  rejtettsége  filozófiailag  rejtett.”  A  szkeptikus 
filozófia munkája,  amilyen Sartre-é is,  nem alkalmazható a teológia  szolgálatában.  Dacára 
azonban ennek, hasznos lehet annak bemutatásához, hogy minden filozófia bel(ső)világi.844

Ezzel  a  hasznos  agnosztikus  filozófiával  szemben  áll  az  úgynevezett  keresztyén 
filozófia. Ilyen az analogia entis elképzelésének filozófiája. Itt a filozófia a teológia területére 
lép. Óvakodjanak ettől a reformáció gyermekei. A létanalógia elképzelése támadást indít a 
kijelentés rejtettségének fogalma ellen. Emiatt halálos a kijelentés elképzelésére, valamint a 
kijelentésbe vetett hit elképzelésére.

Barth  nézetében  tehát  az  agnosztikus  filozófia  csak egy határig  hasznos.  Azonban 
teljességgel hasznavehetetlenné válik, mikor nem engedi meg, hogy a teológia relativizálja.845 

Bármely filozófia, mely elutasítja Isten kijelentése teljességgel rejtett jellegének megvallását, 
a végtelenségig hasznavehetetlen.846

Barth  elkerülhetetlennek  látja,  hogy  beszéljen  a  filozófiáról  és  annak  helyes 
feladatáról. Neki ezt a kijelentésében teljesen rejtett Istenről alkotott teológiájának védelme 
érdekében kell megtennie.847 Ha Barth meg akarja védeni a teológiáját, a keresztyén filozófia 
egyetlen formáját sem tűrheti. Másrészről viszont Barth nemcsak eltűri az ateista filozófiát, de 
szüksége is van rá. Az a fajta filozófia, amire Barthnak szüksége van, a szabad és független 
ember  reneszánsz  dogmájából  fakad.848 Csakis  ez  a  fajta  filozófia  nem  ütközik  össze  a 
kijelentésében teljességgel elrejtett Isten elképzelésével. Istennek nincs olyan törvénye, mely 
irányítaná ezt a filozófiát. Ezért ez a filozófia, és csakis ez a filozófia nem zavarja Istennek és 
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munkájának a rejtett jellegét. Csak az a filozófia illeszthető be Barth teológiájába, amelyik 
még az általános kijelentésben sem hisz. Az efféle filozófia ateista jellege nem jelent akadályt 
Barth  teológiája  számára,  mert  az  ateizmus  relativizálható  Isten  rejtett  kijelentésének 
elképzelésével.849

A  saját  szempontjából  Barthnak  tehát  nemcsak  Róma  természeti  teológiáját  kell 
elutasítania, hanem a természetismeret és az általános kijelentés elképzeléseit is, amiképpen 
Kálvin  tanítja  azokat.850 Barth  alaptézise  az,  hogy Istent  csak  Isten  ismerheti.  Minden,  a 
történelemben közvetlenül adott kijelentéssel kapcsolatos elképzelés megsemmisítő lenne erre 
az alaptézisre. Egy ateista filozófia azonban, amilyen például Sartre filozófiája, ha közvetetten 
is, de igazolja Barth alaptézisét. Egy antropocentrikus szubjektivizmust a filozófiában Barth 
felhasználhat, mint a rejtettség kijelentésének, és a kijelentés rejtettségének elképzelését.851

Zuidema itt rámutat, hogy mindebben Barth túltesz a Szentíráson, a Szentírásba vetett 
hiten és a bibliai  kijelentésen.  Barth szerint az a bolond, aki a szívében azt mondja:  Isten 
létezik. A Szentírás szerint az a bolond, aki a szívében azt mondja, hogy Isten nem létezik.852 

Barthnak a filozófiával szemben tanúsított viselkedésében benne foglaltatik az elvetése annak 
az apologetikának is, amely Istennek az általános és a speciális kijelentésben adott közvetlen 
kijelentésén  alapszik.  De  maga  Barth  teológiája  is  valójában  egy  másfajta  kijelentés 
apologetikája. Barth dogmatikája ebből a szempontból „a legspekulatívabb apologetika, amit 
valaha  is  létrehoztak  a  keresztyén  egyházban.  Ebben  a  vonatkozásban  teljességgel 
párhuzamosan fut spekulatív teológiai teodíceájával.”853

S  hogy  ez  a  helyzet,  az  meglátható  Barthnak  az  elrejtett  Istenről  alkotott 
elképzelésének,  valamint  az  elrejtett  ember  egzisztencialista  elképzelésének 
összehasonlításával.854 Karl Jaspers odaveti az Ő „nem”-jét minden nagy tudományágnak az 
emberi önkijelentésről alkotott elképzelése tisztaságának érdekében. Barth hasonlóképpen veti 
oda  az  Ő teológiai  „nem”-jét  az  emberi  önismeret  minden  formájának.855 Barth  nemcsak 
Brunnernek veti oda az Ő „nem”-jét, hanem Jaspers egzisztencialista filozófiájának, valamint 
az öntranszcendencia általa alkotott tantételének is. De odaveti az Ő „nem”-jét Heideggernek, 
és Sartre Nihillel kapcsolatos tanításának is. Ez a minden filozófiával szembeni „nem” alkotja 
Barth teológiai  apologetikáját.  Barth számára ugyanis a legjobb védekezés a támadás.  S a 
támadását a minden filozófia elleni egyetemes tagadásában fejezi ki, kivéve azt a filozófiát, 
mely engedi, hogy teljes mértékben relativizálja az Ő „nem”-jének szempontjából.856

Isten  eme  „nem”-jével  kölcsönhatásban  áll  az  Ő  „igen”-je.  S  ismét,  Barth 
teológiájának  ez  az  „igen”-je  hasonlít  az  egzisztencialista  filozófia  „igen”-jéhez.  Jaspers 
kihangsúlyozza  az  ember  pozitív  szabadságát.  De  úgy  hangsúlyozza  azt  ki,  mint  ami 
teljességgel  magától  az  embertől  származik.  Az  ember  önlétezése  a  szabadságban 
olyasvalami,  amit  csak  az  én  képes  felfedni.  S  mikor  ez  a  szabadság  feltárul,  akkor  is 
teljességgel  rejtett  marad.  Ha  nem  maradna  rejtett,  akkor  nem  lenne  valódi  szabadság. 
Hasonlóképpen,  Isten  szabadsága  is  csak  Isten  számára,  valamint  annak  az  embernek  a 
számára tárul fel, akinek Isten a kegyelem által kijelenti Magát az Ő rejtettségében.857 Azok, 
akik megkapják Isten kegyelmét, így tehát osztoznak Isten őstípusi önismeretében.858 S mivel 
ez az öntranszcendencia Isten ajándéka, ezért rejtve marad az emberben. Következésképpen 
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az  öntranszcendencia,  valamint  az  emberi  alany  osztozásának  eme  elképzelése  az  isteni 
önismeretben kielégíti a követelményt, s egyidejűleg annak az elképzelésnek a kifejeződése 
is, hogy Isten teljességgel el van rejtve a kijelentésében.

Eddig tehát az alábbi eredmények jelentek meg Zuidema cikkében. Először is, Barth 
nézetével a keresztyén filozófia minden formája elvetendő. Barth „nem”-je abszolút az efféle 
filozófiára. Másodszor, bármilyen ateista filozófia pontosan oly mértékben ártatlan, amilyen 
mértékben ateista. Közvetve még hasznos is lehet annak a ténynek a kimutatására, hogy csak 
a  kijelentés  rejtettsége  szempontjából  ismerhető  meg  Isten.  Harmadszor,  mikor  Barth 
megpróbál  túllépni  az olyan  embereken,  mint  Sartre,  Heidegger  és  Jaspers  a  kijelentésről 
alkotott  elképzelése  érdekében,  teszi  ezt  olyan  tagadással,  mely  mélyebbre  megy amazok 
bármely tagadásánál azért, hogy olyan helyesléshez jusson, ami mélyebbre hatol az ő összes 
helyeslésüknél.  Mint  korábban  megjegyeztük,  Berkouwer  rámutatott,  hogy  Barthnak  a 
kijelentésről alkotott elképzelése nominalistább, mint Occam nominalizmusa. Hasonló módon 
mutat  rá  Zuidema,  hogy  Barth  „nem”-je  felülmúlja  Jaspersét  és  más  egzisztencialista 
filozófusokét.  Mikor Jaspers  az ember  önmegvilágosító  szabadságához ragaszkodik,  akkor 
Barth az Isten önmegvilágosító szabadságához ragaszkodik. S ahhoz, hogy fenntartsuk ezt a 
szabadságot  a  maga  önálló  jellegében,  fenn  kell  tartanunk  abszolút  rejtettségét  a 
történelemben.

Mikor azonban ezt megtettük, megnyílik az út a kiterjedtebb állításhoz, mint amit az 
egzisztencialista  filozófusok  tettek.  Ekkor  ugyanis  lehetséges  bevonni  az  embert  az  Isten 
önlétezésében  és  önismeretében  való  részvételbe.   Ez  az  embert  lényegében  kegyelem 
átvevővé  teszi.  Ő  azért  az,  aki,  mert  osztozik  Isten  tudásában  és  létezésében,  azonban 
kegyelem által az, aki. Így a kegyelem egyszerre szabad és egyetemes.

Az  efféle  nézetek  kialakításával,  mondja  Zuidema,  mind  Jaspers,  mind  Barth 
teljességgel  következetesek  önmagukkal  szemben.  Barth  nem  következetlen  önmagához, 
mikor a „nem”-je mellé, ami látszólag teljesen elvágja az embert Istentől, odateszi az „igen”-
jét is, mely által az ember virtuálisan elnyelődik Istenben.

Ez a dolog rendkívüli fontosságú. Rengeteget hallottunk, s nemcsak Berkouwertől de 
más  említett  teológusoktól  és  filozófusoktól  is  Barth  virtuális  nominalizmusáról.  Ennek a 
nominalizmusnak a szempontjából minden, ami az emberi természet eszközeivel tétetett meg, 
kitöröltetett.  De emellett  a mélyebb „nem” mellett  ott áll Barth mélyebb „igen”-je. S ez a 
mélyebb „igen” az ő „objektivizmusán” alapszik, amely által az ember és az ő hite virtuálisan 
elnyelődnek Istenben, mint mind a kijelentés, mind az emberi hit végső alanyában.

Ha  a  „humanum”  minden  kifejeződése  kitöröltetik  a  tiszta  nominalizmus,  vagy 
irracionalizmus  szempontjából,  akkor  ugyanezt  a  „humanum”-ot  vissza  kell  állítani  a 
realizmus  valamelyik  formájával.  Más  szavakkal,  az  objektivitás  az  ember  Istenben  való 
osztozásának  elképzelésében  keresendő.  Isten  az  embernek  adott  kijelentésének  maga  az 
elképzelése megköveteli, hogy ez az ember részese legyen ennek a kijelentésnek. Magának az 
ember hitének, ami kapja ezt a kijelentést, részese kell lennie az általa kapott kijelentésnek. 
Ha helyet  kell  adni  a  kijelentésnek,  valamint  az  emberben levő istenismeretnek,  azaz,  ha 
helyet kell adni a hit „tiszta” teológiájának, akkor ennek az ismeretnek részesednie kell Isten 
őstípusos  önismeretében.859 „A  teológia  csak  mint  részesedés  az  isteni  önismeretben 
lehetséges. Másolatos istenismeretünk lényegében azonos Isten őstípusos önismeretével”.860

Zuidema  itt  rámutat,  hogy  ennek  kimondásával  Barth  ezen  a  ponton  nem  követi 
Occamot.  A létanalógia  ellenzésével Barth Occammal ellentétben nem tér vissza a létezés 
kétértelműségéhez. Épp ellenkezőleg, Barth itt Duns Scotus módján a létezés egyértelműségét 
(Univocation Entis) mondja ki.861
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Barth „nem”-je mélyebbre hatol Occaménál. S Zuidema megmutatja, hogy mélyebbre 
hatol az egzisztencializmusénál is.

Ezzel  teljesen  összhangban  áll,  mondja  Zuidema,  hogy  Barth  itt,  Occamnál 
következetesebben,  Duns  Scotust  követi,  vallván  az  ember  lényegi  egyesítését  Isten 
létezésével. Barth ingája továbblendül, mint Occamé. Miután nála irracionalistább, egészen 
következetesen racionalistább is nála. Ezen okból egyszerre szabad és  egyetemes a kegyelem 
Barth számára.

Ezt a nagyobb irracionalizmust és nagyobb racionalizmust látja Zuidema kifejeződni 
Barth  ama  elképzelésében,  hogy  Isten  teljességgel  kijelentett  és  teljességgel  rejtett  a 
kijelentésében.  Barth  szembeszáll  minden  pozitív  teológiával  és  filozófiával  a  kijelentés 
rejtettségének  érdekében.  Az  abszolút  rejtettség  azonban  maga  a  halál  a  kijelentés  egész 
eszméje számára. Barth a kijelentésben érdekelt, nem pedig a rejtettségben, mint olyanban. Ő 
kijelentést akar a rejtettségben De a kijelentés egyetlen helyes formája Barth szerint, amely 
képes fenntartani Isten valódi rejtettségét, vagy szabadságát, az a kijelentés, melyben Isten 
teljes mértékben ki van jelentve. S Isten csak Önmagának van teljes mértékben kijelentve. Így 
tehát ha az embernek egyáltalában kapnia kell kijelentést, mégpedig olyan kijelentést, mely 
megőrzi önmagában Isten rejtettségét, akkor az embernek részesednie kell Isten Önmagának 
adott kijelentésében. Csak Isten ismerheti Istent. Isten ismeretéhez az embernek részesednie 
kell Isten önismeretében. Emiatt veti el Barth, mondja Zuidema, a létanalógia elképzelését, és 
helyettesíti  azt  a  létezés  egyértelműségével.  Az  embernek  felül  kell  kerekednie  a 
teremtettségén,  és osztoznia  kell  az  isteni  mivoltban.  „Az ember  ’istensége’  ebben az ön-
felülkerekedésben a saját teremtett emberi mivolta fölé a végső eredmény.”862

Zuidema itt Barth antropológiájára utal, melyben Jézusról, mint az Isten számára való 
emberről  beszél.  Ebben  a  szakaszban  adja  meg  Barth  a  maga  krisztológiai  alapját  az 
antropológiának.863 A  valóban  biblikus  antropológiának,  állítja  Barth,  Krisztussal  kell 
kezdődnie.  Ez  nem azt  jelenti,  hogy  Krisztusnak  kell  osztoznia  az  emberi  természetben, 
hanem hogy az emberi  természetnek  kell  részesednie  Belőle.864 S az emberi  természetnek 
Jézusból, mint az Ő munkájában azonosból kell részesednie. „Az ő létezése, mint emberé, az 
Ő munkája.”865 Még továbblépve, ez a munka az összes ember üdvözítése. „Ahogyan minden 
és az összes ember isteni üdvözítésének Geschichte-je egészen, teljesen és kizárólagosan Ő, 
akképpen  egészen,  teljesen  és  kizárólagosan  Ő  minden  és  az  összes  ember  isteni 
üdvözítésének  Geschichte-je.”866 Az  ember  Jézus,  mint  Geschichte,  az  Isten  eljövendő 
országa, nem több, nem kevesebb, pontosan úgy, ahogyan Isten országa, feltétel nélkül, ez az 
ember.867 Jézus tehát az a teremtett  lény,  „akinek a létezésében Isten üdvözítő cselekedete 
minden  ember  számára  valóság (Ereignis)”.868 „Az ember  lételméleti  sorsa azon a  tényen 
alapszik,  hogy a  többi  ember  között  az  egyik  az  ember  Jézus.”869 Így  tehát  a  bűn  „nem 
lehetségesség,  hanem lételméleti  lehetetlenség  az  ember  számára”.870 Minden  más  ember 
Jézussal együtt társ-kiválasztottak.871 Így valósul meg Istennek az ember feletti úri mivolta. S 
Isten úri mivoltában a teremtmény „az isteni Alannyal való azonosságban létezik”.872 Jézus 
Geschichte-jében „a Teremtő teremtmény, és a teremtmény Teremtő”.873
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„Jézus  természetesen  az  egyetlen,  Akiről  így  elmondható,  hogy Benne  a  Teremtő 
teremtmény, és a teremtmény Teremtő”.874 Krisztus ugyanis az, ami a cselekedetében, azaz 
minden ember üdvözítésének  Geschichte-jében. Természetesen csak egyetlen  Urgeschichte 
létezik.875 De a többi ember létezése Geschichte a szó másodlagos, származtatott és közvetített 
értelmében.  Az ő létezésük  Geschichte Jézus  Geschichte-jében,  vagy (an oder  mit) Jézus 
Geschichte-jével.876 Általánosságban az embereket tehát nem szabad máshol keresni, mint a 
Jézus által alapított Geschichte-ben.877

Jézus, az egyetlen valóságos ember,  azonos Istennel.  A többi ember osztozik Jézus 
létezésében, így tehát felülkerekednek teremtményi korlátaikon.878 Ez Barth állítása. S ezt az 
állítást  felhasználva,  mondja  Zuidema,  Barth  nem  a  létezés  kétértelműségének  eszméjét 
használja. Ő inkább a létezés egyértelműségének szeméjét alkalmazza. Inkább Duns Scotust, 
mintsem Occamot követi.

Occam nominalizmusa akkor volt hasznos Barth számára, mikor először megpróbálta 
letörni  a létanalógia  filozófiai  elképzelését.  Mikor azonban az ő „tiszta” teológiáját  akarta 
pozitív  alapra  állítani,  akkor  kinyújtotta  a  kezét  Scotusnak  a  létezés  egyértelműségéről 
alkotott elképzelése után. Azután azt állította, hogy Isten a hitünk alanya, s hogy a mi hitünk 
Isten állítmánya.879 A létezés eme egyértelműségével múlja felül Barth „igen”-je az Existenz 
filozófiáét.  Az  Existenz  filozófia  szintén  kereste  a  transzcendencia  eszméjét,  de  ez  a 
transzcendencia eszme végső soron emberi lehetőség volt.  Az igazi transzcendencia eszme 
Barth szerint  felfogja,  hogy az ember  teológiai  létezése már  előre „Isten Ígéjében van”.880 

„Teológiai  létezésünk ’Isten Ígéjében’  isteni  mivolt,  nem több,  nem kevesebb.  S a  létező 
ember hiteles létezése azonos az ő teológiai létezésével”.881

Az embernek az isteniben való eme osztozása elképzelésének szükségszerű velejárója 
annak elképzelése, hogy a teremtett létezés, mint olyan ateista.882 A filozófia, ami maga is 
ateista, ezzel az ateisztikus valósággal foglalkozik.883 A filozófiában, még az egzisztencialista 
filozófiában  is,  nincs  hely  az  ember  valódi  ön-transzcendenciája  számára.  Az  ember 
megistenítése nem az ember emberi mivoltának kiterjesztése. Ez a kegyelem ajándéka az ő 
számára. Nem létezik valódi kapcsolódási pont a valódi ön-transzcendencia számára az ember 
teremtettségében.  Ez  az  ön-transzcendencia  a  kegyelem ajándéka.  Így  használja  Barth  az 
egzisztencialista  filozófia  fegyvereit.  Úgy  alkalmazza  ezeket,  hogy  először  átalakítja  a 
kegyelem  fegyvereivé.884 Krisztológiai  alapját  az  antropológiához  a  létezés 
egyértelműségének elképzelésével éri el, ami kölcsönhatásban áll azzal az elképzeléssel, hogy 
az ember és a világa némák.

Zuidema  itt  kimutatja  az  alapvető  hasonlóságot  a  kegyelem  és  a  természet  barthi 
viszonya,  valamint  Aquinói  Tamás  természet-kegyelem sémája  között.  Barth Károlyban a 
huszadik századi protestáns skolasztika mesterére talált. Bármi is legyen a különbség Barth és 
a tomizmus, s különösen a neo-tomizmus között, a hasonlóság a római katolikus és a barthi 
fogalmak között nagyobb, mint a különbség.885
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Zuidema  kellőképpen  megemlíti  azt  a  tényt  is,  hogy  későbbi  munkáiban  Barth 
világosabb különbséget tesz a teremtés  és a bukás között,  mint  azt  korábban tette.886 Ám, 
amint megmutatja, még ez sem jelenti a visszatérést a teremtés bibliai elképzeléséhez. Barth 
nézete a teremtett világról, mondja Zuidema, irracionalistább, mint a katolicizmusé.887 Barth a 
modern egzisztencializmuséhoz hasonló esetlegesség-fogalmat használ. Valójában, ha Barth 
különbözik  is  a  tomizmustól,  azért  különbözik,  mert  gondolkodása  összeköttetésben  áll  a 
modern  irracionalizmus  gondolkodásával.888 Kierkegaard  az,  mind  az  egzisztencializmus, 
mind a dialektikus teológia atyja, akit ezen a ponton számításba kell venni. Barth Keresztény 
dogmatikájának fogalmi  apparátusát  a  modern  irracionalizmustól,  konkrétabban  az 
egzisztencializmustól kölcsönzi.889

Barth  valójában  túllép  az  egzisztencializmuson.  Ő  alárendeli  az  egzisztencialista 
filozófia fogalmait a kegyelemről, a kijelentésről, a hitről és Istenről alkotott tanításainak.890 

Az egzisztencialista filozófiában az emberi létezés lényege cselekedet, mégpedig önmagából 
fakadó  cselekedet.  Hasonlóképpen  Barthnál  Isten  lényege  az  Ő  Önmagából  fakadó 
cselekedete.891 Jaspers  egzisztencialista  filozófiájában  az  ember  a  közösségben  ember. 
Barthnál pedig Isten a közösségben Isten. A hármas Isten azonos az Ő viszonyával.892 Az 
egzisztencialista  filozófiában az ember cselekedete  úgy fejeződik ki az esetleges világban, 
hogy közben megmarad nem kötődőnek az azzal a világgal fennálló viszonyában. Hasonlóan 
Barth teológiájában, Isten tevékenysége a világban nem mutatkozik meg egyetlen maradandó 
eredményben  sem.  Isten  cselekedete  szabad  és  el  nem  kötelezett  marad  a  világgal  való 
viszonyában.

Az egzisztencialista filozófiában a kimondott szó nem feltárja, hanem inkább elrejti a 
forrását  az  egzisztenciális  emberben.  Hasonló  irracionalista  módon  tanítja  Barth,  hogy 
Istennek a  Christus Incarnatus-ban, a Szentírásban és a prédikálásban kimondott Ígéje nem 
árulja el a forrását Istenben.

Az  egzisztencialista  filozófiában  az  ember  történelem.  Hasonlóan  ehhez,  Barth 
teológiájában Isten történelem. De az embernek és az Istennek ezt a történelmét szembe kell 
állítani  a  történészek  történelmével,  vagy  azzal  a  történelemmel,  amelyről  a  Szentírás 
beszél.893

Kiderül  tehát,  hogy  „a  humanista  egzisztenciális  filozófia”  kategóriái  váltak  a 
kijelentés  barthiánus  teológiájának  alapkategóriáivá.894 Azaz,  a  kegyelem  és  a  kijelentés 
„létezése” Isten történelme, s ugyanez igaz a hit „létezésére” is. A Róma levél magyarázata 
megírásának idejétől kezdve, a Keresztény dogmatikát is beleértve, ez Barth alapmotívuma.895

Ezt kimondván Zuidema teljesen tisztában van azzal, hogy Barth szerint a hit magának 
az  embernek  a  cselekedete  is,  nemcsak  Istené.  De  még  így  is  igaz  marad,  hogy  a  hit 
cselekedetében, mint Isten ajándékában, az ember túllép a teremtményi korlátain.896 Az egész 
egzisztencialista  filozófiában  kötelező  az  emberi  ön-transzcendencia  elképzelése.  Barth 
felhasználja  ezt  az  elképzelést,  és  a  hit-analógia  elképzelésének  segítségével  megteszi 
krisztológiai antropológiájának alapjává. „Az ön-transzcendencia elképzelése Barth teológiai 
antropológiájának  kritikus  pontja.”897 S  az  egzisztencialista  filozófia  alapvető  kategóriáit 
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felhasználva  teológiai  antropológiájának  létrehozásához,  ez  a  teológia  annyira  erős, 
amennyire az egzisztencialista filozófia gyenge. Az egzisztencialista filozófia kategóriáit nem 
szabad ártatlan apparátusnak tekinteni. Ezek a kategóriák határozzák meg Barth teológiájának 
teljes  szerkezetét.  Az  egzisztencialista  filozófia  fogalmai  nélkül  Barth  egész  teológiája 
kártyavárként dőlne össze.898

Az olvasó itt észre fogja venni, hogy Zuidema valójában azt kérdezi: vajon Barth az 
emberről,  mint  az  Isten  Geschichte-jében  részesedőről  alkotott  elképzelésével  képes-e 
elkerülni a szubjektivizmust és az illuzionizmust. „Vegyük először is”, mondja Zuidema, „a 
hasonlóság filozófiai  elképzelését.  Ez ismerős a számunkra.  Nevezzük ezt „A”-nak.  Utána 
vegyük a hit-analógia teológiai elképzelését. Ez ismeretlen a számunkra. Nevezzük ezt „X”-
nek.  Most  akkor milyen  kapcsolatban  áll  A és X? Barth szerint  Isten  az Ő kegyelmében 
hasonlóvá teszi  A-t  X-hez.  Rendben van.  De akkor,  ha A így hasonlóvá lesz X-hez,  úgy 
szintén ismeretlenné válik? Vagy X lesz hasonló A-hoz, ezáltal filozófiailag megismerhetővé 
válik?”899 Szemmel látható, mondja Zuidema, hogy egyrészről A tétetik hasznossá X számára, 
másrészről  A  mondható  használhatatlannak  önmagában  X  számára.  Azaz,  a  hasonlóság 
elképzelése, aminek elgondolás szerint közvetítenie kellene a filozófia hasonlóság-elképzelése 
és a teológia hasonlóság-elképzelése között, egyidejűleg mind filozofikus, mind teológiai, de 
ugyanakkor  se  nem  filozofikus,  se  nem  teológiai.  Ezen  a  módon  Barth  teológiája  egy 
intellektuális játékká válik. Azaz, mondhatni, „a hasonlóság, amit Isten teremt a hasonlóság 
filozófiai  és  teológiai  elképzelései  között,  önmagában  kétértelmű,  és  természetében 
ellentmondásos.  Teológiailag  megismerhetetlen,  de  használható,  filozófiailag  viszont 
megismerhető, de használhatatlan, miközben szemlátomást be kell töltenie megismerhető és 
használható funkcióját, mint filozófiai-teológiai funkcióét.”900

A valóságban  ez  a  teológia  rosszabb,  mint  játék.  Ha  Barth  meg  akarja  ismertetni 
velünk teológiai X-jét, akkor azt a filozófiából kiindulva kell megtennie. Ebben az esetben 
újfajta természeti  teológiával  van dolgunk. Akkor a modernizmus aratott  győzelmet  Barth 
teológiája felett.901 Másrészt, ha az Íge teológiájának kell uralkodnia, akkor fel kell használnia 
a világ végtelenségig alkalmatlan anyagait Isten kijelentésének eszközeiként. Akkor az, ami a 
természet,  átment  a kijelentés  természetfeletti  eszközébe.  „A názáreti  Jézus Isten Fiává,  a 
Biblia  Isten  Ígéjévé,  a  prédikálás  Isten  szavává,  a  teológiánk… Isten  teológiájává,  Barth 
dogmatikája  Isten  saját  dogmatikájává  válik.  Igazságaink  pedig  Isten  igazságává  válnak, 
amiket Ő szolgálatba állít.”902 Végbemegy tehát a közvetett azonosítás csodája.903 Semmi sem 
marad sötét az emberben. Ő teljességgel kijelentetik teológiai, teleológiai célját illetően.904 A 
gonosz azért győzetik le, mert Isten annak a Vele szembeni ellentétét Önmagába fogadja.905 A 
jó és a rossz feszültségek Istenen belül.  A forrásaik Istenben vannak. S a gonosz Istenben 
győzetik le.906

Ebben  a  „spekulatív  teológiai  ontologizmusban  éri  el  Barth  gondolkodása  mind  a 
csúcspontját,  mind  a  legalacsonyabb  pontját.  Ez  a  kijelentésről  alkotott  összes  alapvető 
elképzelésénél jobban eltávolítja őt a Szentírástól és az egy igaz Istentől.”907

898 Ugyanott
899 Ugyanott, 109. oldal
900 Ugyanott, 109-110. oldal
901 Ugyanott, 111. oldal
902 Ugyanott, 112. oldal
903 Ugyanott, 117. oldal
904 Ugyanott, 126. oldal
905 Ugyanott, 135. oldal
906 Ugyanott
907 Ugyanott, 136. oldal



A  Philosophia  Reformata-ban908 és  a  Free  University  Quarterly-ben  Zuidema 
részletesen összeveti a kijelentésről alkotott elképzelés szerkezetét Barthnál és Heideggernél. 
Egy lábjegyzetben Zuidema kiemeli, hogy az összehasonlítás során nem a két gondolkodási 
rendszer tartalmával, hanem a mintájával foglalkozik.

Meg kell említenünk a két gondolkodási minta közötti különbséget. Barth utolsó szava 
a  Keresztény dogmatikában, mondja Zuidema az  Er  (azaz Ő, hímnemben, tehát Isten). Az 
utolsó  szó  Heideggernél  az  Es  (azaz  ő,  semlegesnemben,  tehát  az).  „A  közöttük  levő 
különbség az Er és az Es közötti különbség.”909 Mind Barth, mind Heidegger a misztériummal 
foglalkozik.  Az  „Er”  Barth  misztériuma,  míg  az  „Es”  Heidegger  misztériuma.  Mindkét 
esetben  a  kijelentés  a  misztérium  kijelentése,  ami  megmarad  misztériumnak  a  maga 
kijelentésében.  A kijelentés  a misztérium kijelentése.  Ez az a tény,  ami  korlátokat  szab a 
kijelentéshez. Az embert magát is ez a misztérium határozza meg.

Mindkét ember eszkatológiaiként gondolkodik és beszél az ember korlátairól. Barth 
azonban  most  átlépte  ezt  a  pontot.  Most  az  ember  lényének  az  isteni  létezésbe  történő 
felemelkedéséről beszél.910 „Így az eszkatológia megtartja kritikai funkcióját, de alávetteik a 
kegyelem  győzelme  központi  elképzelésének,  ami  nemcsak  fényt  vet  a  kijelentés 
Misztériumára,  mint  az  emberrel  kapcsolatos  misztériumra,  de  engedi,  hogy  az  ember 
részesüljön a Létezés misztériumában, s beleveszi az embert ebbe a misztériumba.”911 Míg 
Heidegger megmaradt tisztán eszkatalógusnak,  Barthban a tiszta eszkatológia  utat  enged a 
beteljesülés elképzelésének, „mert előretolta a határvonalat Isten lényébe azzal a céllal, hogy 
spekuláljon a Szentháromságról”.912

Zuidema itt ugyanazt emeli ki, mint korábbi cikkében, ahol arról beszélt, hogy Barth 
felhasználta Duns Scotusnak a létezés egyértelműségéről alkotott elképzelését.  A kegyelem 
győzelme Barth teológiájában az embernek az Istenségben történő virtuális  elnyelődésével 
valósul meg.

Kant különbséget tett az elméleti és a gyakorlati gondolkodás között. Az előbbit annak 
érdekében  korlátozta,  hogy  helyet  adjon  a  második  működéséhez.  Hasonlóan,  mondja 
Zuidema,  alkotja  meg Barth  az elképzelését  a kijelentésről,  melyben  az ember  virtuálisan 
elnyelődik a természeti létezéssel szemben és afelett.913

S Heidegger gondolkodás mintája ezen a ponton ugyanaz, mint Barthé. Mindketten 
ragaszkodnak ahhoz, hogy a kijelentés magával hozza a saját mércéjét. A kijelentés ugyanis 
nem lép be az emberi megtapasztalás szférájába, vagy ha megteszi, álruhában teszi meg. „Az 
emberi megtapasztalás története a korlátozott humanitás látóhatárán belül folytatódik. Ezen a 
látóhatáron belül mindketten mindent a kijelentés nélküli gondolkodáshoz, és/vagy létezéshez 
rendelnek.  A  ’történelem’  a  megtapasztalás  szféráján  belül,  ami  hozzáférhető  a 
professzionális  történészek  számára,  véleményük  szerint  teljesen különbözik a  Misztérium 
kijelentésének  Geschichte-jétől  (történésétől).  Azaz,  a  racionalizmus  és  a  szubjektivizmus 
számára szabad a pálya az előző szférában. De úgy vélik, ez nem számít, mert a kijelentés 
mindenképpen  kívül  esik  a  felfogás  hatósugarán.  S  noha  mindketten  nagyon  anti-
racionalisták,  egyikük  sem  támadja  a  racionalista,  s  a  mögötte  megbúvó  reneszánsz 
előfeltevéseket,  ameddig  erről  a  korlátozott  szféráról  van  szó.”914 „Következésképpen 
mindketten  azt  vallják,  hogy  a  Biblia  nem Isten  Ígéje.  Ha  így  lenne,  az  eltörölné  mind 
Barthnak,  mind  Heideggernek  a  kijelentésről  alkotott  elképzelését.  Mindkét  esetben  a 
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kijelentés elképzelésének olyan értelme van, hogy a Biblia nem lehet Isten Ígéje. Lényegileg a 
Biblia az ember birodalmán belül, az ő kis létezésén és degenerált gondolkodásán van, azaz az 
ő rendelkezésére áll.”915

Zuidema  itt  rámutat  egy  „rendkívül  fontos  párhuzamra  a  gondolkodási 
mintájukban”.916 Mindkettőjük  számára  ugyanis  a  létezés  lényege  és  kijelentése  Egyedi, 
Meglepő, Váratlan és Megjósolhatatlan. „Barth szerint Isten annyira különleges, hogy még az 
Ő megismerhetetlensége is csak az Ő kijelentése által tudatható velünk.”917 Hasonló a helyzet 
Heideggerrel,  a  létezés  kérdésének  vonatkozásában.  S  ahogy  S.  Kierkegaard  esetében  az 
Egyéni  kategóriája,  úgy  Barthnál  és  Heideggernél  a  Speciális,  mint  Kizárólagos  játszik 
főszerepet.918 „Barthnak, valamint Heideggernek a kijelentésről alkotott elképzelését ennek az 
anti-racionalista  és  irracionalista  gondolkodásmódnak  a  szemszögéből  kell  megragadni. 
Ezeket egy szóban foglalhatjuk össze: speciális. De speciális értelemben speciálisak, minden 
nyelvi  területet  felülhaladó  kizárólagos  értelemben.  S  a  speciális  szó  ennyire  speciális 
értelemben használva csak puszta  mutató  lehet,  mégpedig  olyan,  ami  azt  illeti,  hiányosan 
mutat ennek a specialitásnak a lényegi értelmére. A kijelentő kijelentés válik itt eme ’speciális 
teológiának’  (Barth)  és  a  létezés  eme  speciális  elméletének  (Heidegger)  transzcendens 
határeszméjévé.”919 Zuidema kritikája mindkét cikkben hasonló Dooyeweerdéhez.  Zuidema 
Dooyeweerdhez  hasonlóan  úgy  találja,  hogy  Barth  lényegi  nominalizmusával  szemben 
későbbi gondolkodásában túlsúlyba kerül a lényegi realizmus. S ebben a lényegi realizmusban 
az embert csak annyira tartják valóságosak, amennyire megtagadtatik és elnyelődik az isteni 
mivoltban.

Az itt  kihangsúlyozott  dolog ugyanaz,  mint a korábbi cikkében, mikor Zuidema az 
ember felemeltetéséről beszélt az istenség létezésében való osztozásba. „Barth szerint ahhoz, 
hogy  az  ’Én  vagyok’  bármiféle  értelmet  kapjon,  az  ’Isten  van’-ból  kell  következnie,  és 
ugyanolyan speciálisnak kell lennie, mint Isten létezésének és kijelentésének.”920 „Ezért teszi 
meg Barth a kijelentésen keresztül kapott hit-ismeretünket valami olyasmivé, mint a villám, 
ami a következő pillanatban értéktelenséggé silányul, mert vívmányként felfogva a kijelentő 
kijelentés  elfogadhatatlan  ellentétességét  képezné.  Következésképpen  a  hit-ismeretnek 
eszkatológikusnak és dinamikusnak kell lennie”.921

Barth  és  Heidegger  mindketten  anti-szubjektivisták.  Még  Jaspers  nézetének 
szubjektivista  pontját  is  ellenezték.  Heidegger  számára  „magától  értetődő,  hogy 
következetesen el  kell  szakadnia a keresztyénségtől  is,  vagy legalábbis  a keresztyén onto-
teológiától,  de  mindenekelőtt  a  reformációtól,  annak  az  üdvösség  szubjektív,  személyes 
bizonyossága  iránti  érdekével  egyetemben”.  „Barth  számára  magától  értetődő,  hogy  ezt 
cselekedve megnyílik az út a kijelentés valóban református, a reneszánsszal, a katolicizmussal 
és a protestáns ortodoxiával szembenálló elmélete előtt.”922

3. E. G. Van Teylingen

Ezen a ponton dr. E. G. van Teylingen cikkéhez fordulunk. Ennek címe „A dialektikus 
teológia  filozófiai  hátteréről”.923 Van  Teylingen  először  a  Keresztény  dogmatika  első 
kö9tetének második részéhez fordul. Itt  tárgyalja Barth a filozófiai gondolkodás megfelelő 
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helyét a teológiával való viszonyában. Mindenki bizonyos filozófiai előfeltevésekkel közelíti 
meg a Bibliát. Ez azért igaz, mert már a Biblia olvasása is fogalmi aktivitást követel meg a 
részünkről.924 A fontos dolog az,  hogy mikor  alkalmazzuk a gondolati  sematizmusunkat  a 
Szentírás olvasása során, azt öntudatosan tesszük. S tudatában kell lennünk annak a ténynek, 
hogy  noha  gondolkodhatunk  idealisztikusan,  vagy  realisztikusan,  nem  gondolkodhatunk 
egyetlen speciálisan keresztyén módon sem.925

Ez a dolog,  mondja van Teylingen,  alapvető fontosságú. Az olvasónak eszébe fog 
jutni, hogy Zuidema elemzése alapján Barth számára ez nem jelent mást, mint hogy a Biblia 
nem lehet Isten Ígéje. A keresztyén filozófia,  amint azt mind Zuidema, mind Dooyeweerd 
megjegyezte,  Barth  számára  felér  a  kijelentés  rejtettségével,  tehát  a  kijelentés  egyetlen 
valóban protestáns formájával szembeni támadással. Ha Isten Ígéjének szabadságát fenn kell 
tartani, akkor magát a gondolati sematizmust is, amellyel  a Szentírást olvasni szükséges, a 
kijelentés eszméjével kell irányítani.926

Barth elismeri a tényt, hogy karrierjének kezdetétől fogva nem mindig követte azt az 
eljárást, amit ma követ.  A Róma levélhez írott kommentárjában, mondja, részben kantiánus –
platoni fogalmakkal felvértezve dolgozott.927 De többé más nem érez kötődést ezekhez.

Van Teylingen ezután rámutat,  hogy a Róma levélhez  írott  kommentárjában Barth 
egyetértést mutatott Kanttal azt a helyet illetően, amit ő a gyakorlati gondolkodás számára 
kijelölt.928 Mert  Kant  megértéséhez  Barth  azt  állítja,  hogy  rengeteget  tanult  testvérétől, 
Heinrichtől. Azt mondja, hogy Eduard Thumeysen Dosztojevszkijről szóló könyve is hatással 
volt rá.

Világosan  meglátszik,  mondja  van  Teylingen,  hogy  a  Róma  levélhez  írott 
kommentárjában  Barth  nem  pusztán  dolgozott  a  Kanttól  és  Platontól  kölcsönzött 
elképzelésekkel felvértezve, hanem „épp ellenkezőleg, abban a magyarázatban látható, amint 
Kant  és  Platon,  de hozzátehetem,  hogy Kierkegaard  is  időről  időre  félretolják  Pált.”929 A 
gondolkodás működése Heinrich Barth főművében,  A gyakorlati gondolkodás filozófiájában 
bizonyítja ezt a dolgot.930

Heinrich  Barth  követi  Kantot  a  filozófia  problémájával  kapcsolatos  kijelentésében. 
Kant  megkülönböztetését  az  elméleti  és  gyakorlati  gondolkodás  között  egyszerűen  mint 
támadhatatlant  fogadja  el.931 Barth  Károlyt  különösen  kíváncsivá  tette  testvérének, 
Heinrichnek a  történelemről  alkotott  elképzelése.  A történelem eme elképzelését  Heinrich 
Barth  teológiájának  központi  fogalma  uralta,  nevezetesen  „az  eszméé,  mint  a  valóság 
válságáé”.932

Ahhoz, hogy olyan elképzelésünk legyen a történelemről, melyet „az eszme, mint a 
valóság válsága” formált, vissza kell térnünk Kanttól Platonhoz. Az eszmének csak szabályzó, 
de  nem  alkotó  irányítása  lehet  a  gondolkodásunkban.  Ezután  túl  kell  lépnünk  Kanton 
Kierkegaardhoz  azért,  hogy garanciát  találjunk  a  gyakorlati  gondolkodás  elsőbbségére  az 
elméleti  gondolkodással  szemben.  Ezt  azért  kell  megtennünk,  hogy  meglegyen  a  helyes 
fogalmunk, mint Forrás, a szó erkölcsi értelmében. Kant nem volt eléggé formális és kritikus 
a kategorikus imperatívuszról alkotott fogalma vonatkozásában. Emiatt végül is összekeverte 
az eszmét és a valóságot, a mennyet és a földet.933
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Ha  helyes  ismeretekkel  akarunk  rendelkezni  önmagunkról,  úgy  kell  önmagunkra 
gondolni,  mint  az erkölcsi  Eszmén alapulóra.  „Ki akkor a gyakorlati  Alany?  A konkrétan 
akaró Én, aki a tiszta Akarás transzcendentális Eszméjén alapszik.”934

Heinrich Barth ezen a ponton óvakodik attól,  hogy az azonosság-filozófia vádjával 
illethessék.935 Vajon  az  Én,  akiről  beszél,  nem látszik  elnyelődni  az  Eszmében?  Heinrich 
Barth erre azt válaszolja, hogy minden erkölcsi valóság döntést foglal magában. Az embernek 
az  eszmével  fennálló  viszonya  tehát  az  egyik  erkölcsi  döntés.  Itt  egyáltalában  nincs 
azonosság-filozófia. A filozófia erkölcsi megközelítése minden spekuláció ellensége.

A  gonosz  problémáját  az  erkölcsi  döntésből  kiindulva  kell  megoldani.936 Minden 
erkölcsi  döntés viszonylagos.937 Az eszme minden valóságot kritizál  és relativizál.  Az élet 
kettősségének megoldása az életen túl, az Eszme rendszerezésében rejlik. Az Eszme végső 
viszonya az emberi élethez azonban nem negatív. A negatívban mutató van az Eszme felé.938

Heinrich  Barth  érvelését  megvizsgálva  látjuk,  hogy  arra  Platon  gyakorolta  a 
legnagyobb hatást. Ez nyilvánvaló az Eszme és a valóság közötti alapvető ellentétből. Platon 
dualizmusa azonban maga is felvételik „a poszt-kantiánus szubjektivista nominalizmusba, a 
motívumok ama kombinációjába, ami gyakran megtalálható a filozófia történetében.”939

Heinrich  Barth  szembenállása  a  szubjektivizmussal  csak  látszólagos.  Az  Eszméről 
alkotott  elképzelésével,  mint  aktívan  kritikus  a  valósággal,  abszolutizálta  az  emberi 
gondolkodás logikai-erkölcsi alany-funkcióját. Ez már önmagában is jelzi gondolkodásának 
racionalista  jellegét.  A  tény,  hogy  befogadja  Kierkegaard  irracionalista  gondolkodását  a 
„rendszerébe”,  nem  cáfolja  meg  gondolkodásának  lényegében  platoni  jellegét,  mert 
Kierkegaardot  magát  az  idő  és  az  örökkévalóság  minőségi  megkülönböztetése  nagy 
védelmezőjeként  alkalmazza.  Ebben  a  dologban  Platon,  Kant  és  Kierkegaard  alapvetően 
egyetértenek.

S ugyanezek a platoni – kanti – kierkegaardi motívumok irányítják Barth Károly korai 
teológiáját. A halál-vonal elképzelése az Eszme és a valóság világának elválasztójaként erre a 
tényre mutat. Az ember bűne az ő viszonylagossága, az, hogy nem abszolút.940 De még így is, 
az  ember  létezésében  Isten  ítélete  alatt  van  egy  mutató  a  Forrással  való  egységére.  A 
megváltás  kezdeményezése  azonban  Istennél  van.  „Amennyire  az  ember  teremtmény,  ő 
elvetett, s amennyire kegyelmet kap, kiválasztott. Isten az, Aki kiválaszt és elvet, de annak 
érdekében vet el, hogy kiválaszthasson.”941

Jézus Krisztusban az ember elvettetése Isten által láthatóvá válik. Az elvettetésnek ez 
a kijelentése azonban önmagában is azért  az, ami,  mert a kijelentés végső soron mindig a 
megváltás kijelentése. 942 A megváltásban az emberi alany mondhatni megsemmisül. Egyedül 
Isten a tényleges alany az emberrel való viszonyában. Isten belépése a történelembe a halál 
vonalán felülről a válság tagadását, ezzel együtt a történelem határát jelenti.

Az ítélet  eme  elméletében  észrevesszük a  hasonlóságot  Heinrich  Barth  filozofikus 
gondolkodásával.943 Nem  csoda,  Hogy  Barth  Károlyt  Barth  Henrikhez  hasonlóan  azzal 
vádolták,  hogy az azonosság-spekuláció egyik formájához tartja magát.  Ha a megváltásról 
úgy gondolkodunk, mint az Isten és az ember közötti minőségi különbség eltörléséről, mi más 
lehet a végeredmény, mint végül az ember azonosítása Istennel?944
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De mi a helyzet  Barth későbbi publikációival? Vajon azokban még mindig tartotta 
magát  az  alapvető  dualizmushoz,  amit  a  még  alapvetőbb  monizmus  győz  le?  Vajon nem 
vallotta  meg Barth a tényt,  miszerint  korábban hamis isteneket szolgált,  de most elfordult 
minden filozófiától?945

Belenézve a  Keresztény dogmatikába hamarosan felfedezzük, hogy ismét kantiánus 
kategóriákat  használ.  Különösen  így  van  ez  az  idő  kérdésének  vonatkozásában.  Noha  a 
korábbiaknál  biblikusabb  fogalmakat  használ,  még  mindig  dualisztikusan  szembeállítja 
egymással az időt és az örökkévalóságot. Az idő, amit Isten ad nekünk, a kijelentés ideje még 
mindig más idő, mint amelyikben emberi lényekként élünk.946

Emellett a Brunnerrel való szembenállásában Barth abszolút ellentétet alkot Isten és a 
kozmikus valóság között.  A kozmikus valóságról még mindig úgy gondolkodik,  mint ami 
teljességgel  alkalmatlan  a  kijelentés  befogadására  és  továbbítására.947 Ebben  a  világban 
minden  legfeljebb  a  kijelentés  jelenlétének  jele.  Ez  igaz  a  Szentírásra  az  Isten  Ígéjével 
fennálló viszonyában, Krisztusra a Fiúval fennálló viszonyában, a szűztől való születésre a 
megtestesüléssel fennálló viszonyában, valamint a felebaráti szeretetre az Isten szeretetével 
fennálló viszonyában.948 Így tehát az egész reformátori hitvallást és teológiát belepréseli ebbe 
a gondolati sematizmusba. Dogmatikai exegézise is ezt a sematizmust hivatott szolgálni.949

Úgy  tűnik,  van  Teylingen  Barthtal  szemben  megfogalmazott  kritikája  hasonló 
Zuidema előtte tárgyalt kritikájához. Van Teylingen nézete szerint Barth gondolati szerkezete 
hasonló  a  modern  egzisztencialista  filozófiáéhoz.  Barth  lényegi  egyetértése  Kanttal  a 
gyakorlati gondolkodás elsőségét illetően a szakaszosság és a folytonosság olyan alapelveinek 
elfogadásához vezetik őt, melyek megsemmisítők a református teológiára nézve.

4. M. P. van Dyk

Az utolsó, akit ebben a fejezetben megvizsgálunk, M. P. van Dyk. Ő adta ki 1952-ben 
az Existence and Grace (Létezés és kegyelem) című könyvet.

Annak, aki meg akarja érteni Barthot, tudatában kell lennie, hogy ő teologikusan, és 
nem filozofikusan akar gondolkodni.950 Konkrétabban, Barth megpróbált  megszabadulni az 
egzisztencialista filozófiától. Nem akarja a létezés általános elképzelését. Meg akarja tanulni, 
mit  jelent  a  létezés  a  kijelentésre  figyelve.951 Nem  szabad  tehát  ráütnünk  a  filozófiai 
sematizmus bélyegét a teológiájára, amíg nem kényszerülünk erre. Konkrétabban, többé nem 
gondolhatunk  Barth  gondolkodására  úgy,  mint  ami  központilag  kifejeződik  Isten 
transzcendenciájának elképzelésében.  Barth most  ugyanúgy tanítja  Isten immanenciáját  is, 
mint  a  transzcendenciáját.  Barthra  tehát  úgy  kell  gondolnunk,  mint  aki  Jézus  Krisztus 
kegyelmét  kívánja hirdetni.  Ez az ő fő célja. Megpróbálja a létezés fogalmát alárendelni e 
célnak.952 De  vajon  sikerült  Barthnak  megvalósítani  a  célt,  hogy  a  létezés  fogalmát  a 
kijelentésből vezesse le?953 Ez az a kérdés, amelyre van Dyk a könyvében keresi a választ.

S a válasza teljesen egyértelműen tagadó. Teljesen méltányolva Barth arra irányuló 
szándékait,  hogy  a  kegyelem  uralkodjon  létezés  felett,  mindazonáltal,  mondja,  arra  a 
következtetésre  kell  jutnunk,  hogy teológiájában  a  létezés  általános  filozófiai  elképzelése 
uralkodik a kegyelemé felett.
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Nem követhetjük van Dyk érvelését annak részleteiben. De központi állítása azonnal 
világosság  válik.  Ez  valójában pedig  az,  hogy Barth  mind  az  Istenről,  mind  az  emberről 
alkotott elképzelését végső soron a létezés fogalmával értelmezi. Barth gondolkodásában nem 
létezik  isteni  az  emberi  létezés  mellett.  Csak  „isteni  cselekedet  van,  amibe  az  emberi 
cselekedet felvétetik. Csak isteni működés van, ami életre hívja az emberi működést, s csak 
isteni transzcendencia van, ami életre hívja az emberi transzcendenciát. Megvizsgálva Isten 
eme elképzelését,  s vele együtt  az ember elképzelését,  arra a következtetésre jutunk, hogy 
Barth  gondolkodásában  az  Isten  és  az  ember  közötti  kapcsolat  mindkét  pólusa  teljesen 
következetesen  és  elkerülhetetlenül  eltűnt,  s  nem  maradt  más,  csak  viszonylagosság,  és 
egzisztenciális működés.”954 „Isten eltűnt és az ember eltűnt. Mind az isteni, mind az emberi 
létezés a cselekedet ködös fogalmára egyszerűsödött le. Isten az emberhez menetelében, és az 
ember Istenhez menetelében létezik. A válaszoló ember nem létezik, ő a válasz, amiképpen 
Isten is csak az Ő szava.  Azaz,  az ember  viszonyul  Istenhez,  pontosabban az ember  nem 
viszonyul Istenhez, mert ez az ember a ’nem’.”955

Van Dyk csak a bizonyítékok megfelelő vizsgálata után jut el erre a súlyos ítéletre. 
Barth teológiája, mondja, most a kegyelem teológiája. Többé már nem pusztán az idő és az 
örökkévalóság közötti ellentété. A kegyelem azonban nem jut el az emberhez ítélet nélkül. A 
kegyelemnek még a jele is tehát a világban mindig Isten ítélete alatt áll. A kegyelemnek ezt a 
kijelentését soha nem lehet semmivel sem azonosítani az időben. Az ember Jézus Krisztusnak 
kétségtelenül megvolt a maga történelmi ideje, de még ha Ő is volt a názáreti Jézus, akkor 
sem lehet ez a kijelentés. Isten kijelentése mindig „jenseits”.956 A mi időnk múltra, jelenre és 
jövőre oszlik szét. Emiatt nem azonosítható közvetlenül a kijelentéssel. „A történelmi idő az 
isteni  kijelentés  elrejtő  jele.”957 Meg kell  hagyni,  Jézus  Krisztusban  Isten  befogadja  a  mi 
időnket. De Isten még a mi időnk befogadása után is rejtve marad abban. „Így a geschiedenis  
(Geschichte)  szemben áll  a  historie-val  (Historie),  tehát  a  geschiedenis,  noha befogadja a 
historie-t, mégis annak ítélete.”958 Isten kijelentése ítéletként jön rá a jelére, mert ez a jel nincs 
benne az Ígében.959 Hogyan tudhatjuk hát  egyáltalában akkor,  hogy az isteni  kijelentésről 
beszéltünk?960 Barth nem képes választ adni erre a kérdésre.

Ennek  következtében  a  teológiáját  szubjektívnek  kell  mondanunk.  „Barthnak  a 
megnyilvánulásában objektív gondolkodása a valóságban mindazonáltal szubjektív.”961 Barth 
nem ismeri el, hogy Krisztusban és a Bibliában Isten közvetlen kijelentésével van dolgunk. 
Egész  dialektikus  megközelítése  megköveteli  tőle,  hogy  elvesse  az  egyetlen  létező 
objektivitást.  Ebben  a  vonatkozásban  a  gondolkodása  emlékeztet  általánosságban  a 
tizenkilencedik  század  gondolkodására.  Együttesen  a  modern  gondolkodással 
általánosságban, Barth is beépített egy kételyt a saját maga rendszerébe. Az ő kegyelmének 
Igenje a tiszte szubjektivitás alján nyugszik.962 Berkouwerrel együtt, mondja van Dyk, azt kell 
mondanunk,  hogy Barth a  kijelentésben rejlő  minden objektivitást  függővé tett  az  emberi 
alanytól.963 Barth  szerint  eltűnik  a  kijelentés,  mikor  a  belé  vetett  hit  eltűnik.  A  létezés 
elképzelésének alkalmazása következtében a kijelentés függővé vált a hívő alanytól. Így tehát 
Istennek és az Ő kijelentésének eltűnésével van dolgunk a Rá alkalmazott létezés-elképzelés 
következtében.
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S az ember is eltűnik a létezés-elképzelés őrá történő alkalmazása által. A hit ugyanis 
nem más, mint felvétetés a kijelentésbe.964 Az egész létezés a viszonyok egyike.965 Barth  a 
természeti  teológiát,  az  embernek  az  Isten  készségességébe  csomagolt,  az  Isten  iránti 
készségességének  egzisztencialista  elképzeléséből  kiindulva  veti  el.966 Isten  szabad.  Ez  a 
szabadság azonban az emberi iránti szeretetben rejlő szabadság. Isten egész lénye a kegyelem 
cselekedete, s a kegyelem eme cselekedete magában foglalja az összes ember (ki)választását. 
Istennek nem áll  módjában embereket  elítélni,  mert  ha megtenné,  azzal  Önmagát  tagadná 
meg.  Isten szentsége nem más,  mint  a  kegyelmének szabadsága.  Ezért  még Krisztus  sem 
szenvedett  el abszolút elhagyattatást.  Ő csak azt a „nem”-et szenvedte el,  amit  Isten az Ő 
kegyelmében az „igen”-nel együtt mond minden embernek.967 A kegyelem eme univerzalista 
és monista elképzelése valójában a világ fenntartó-, és mozgatóereje. Isten szeretet. Az egész 
létezés és a világ folytonos létezése, beleértve a büntetéseket és az ítéleteket, melyekkel Isten 
a  bűnt  megítéli,  alapját  és  magyarázatát  a  szeretetben  találja  meg.968 Barth  ebben  az 
egzisztencialista stílusban magyarázza a kegyelmi szövetség egész elképzelését.969 A létezés 
elképzelését  Istenre  alkalmazva  Barth  valójában  elveszíti  Isten  személyiségét. 
Hasonlóképpen,  a  létezés  elképzelésének  használata  az  ember  sorsát  Isten  kegyelme  által 
eleve teljes mértékben meghatározza.

Isten és ember viszonyának eme egzisztenciális magyarázatával a Golgotán nincsen 
valódi  kárhoztatás.970 Barthnak  az  Isten  attribútumairól  alkotott  tantétele  minden  effélét 
kizár.971 Barth teológiájában nincs hely az igazságosság számára, csak kegyelmi ítéletként.972 

Krisztus nem a kielégítésen keresztül érte el az engesztelést.973 Barth kerek-perec kijelentette: 
szükségtelen,  hogy  az  Isten  megbékéljen  az  emberrel.974 Isten  már  megbékült.  Krisztus 
pusztán  Isten  kegyelme  ítéletének  vetette  alá  Magát.  Így  tehát  magát  a  megbékítés 
elképzelését is a létezés elképzeléséből kiindulva magyarázza.975 A kijelentés és a történelem 
világa  közötti  kettősséget  végül  a  Krisztusban  eleve  minden  ember  üdvösségét  biztosító 
monizmussal győzi le.976 A bűn csak a kegyelem ellenében bűn.977 Legmélyebb egzisztenciális 
létezésében  az  ember  nem  mondhat  neme  Isten  kegyelmére.  Az  ember  egzisztenciális 
szabadsága csak az Isten választására szabadság.978 Így tehát az ember létezése pusztán csak 
működés,  transzcendencia Isten felé.979 Az ember Jézus „az Ígében” létezik.980 Jézus isteni 
mivolta  Isten  cselekedete  a  világ  megbékítéséért.  S  Jézus  emberi  mivolta  az  Ő  isteni 
mivoltának eme üdvözítő munkája iránti engedelmesség.981 Isten pedig a többi emberhez jön 
el Jézus Krisztusban. Az ő létezésüket Jézus őket üdvözítő cselekedetének ténye határozza 
meg.  A többi ember  létezése az osztozásukban rejlik abban, amit  Isten Érte cselekszik az 
üdvözítés cselekedetében.982 A megtestesülés Isten kegyelmének cselekedete, s emberekként 
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mi  is  benne  foglaltatunk  ebben  az  eseményben.  Emberekként  mi  a  megtestesülés  eme 
cselekedetében  teremtettünk,  és  ahhoz  viszonyulunk,  emberekként  egész  létezésünk  ezen 
alapszik.  „Az  ember  létezése  létezés  a  megtestesülésben,  vagy  inkább  történés  a 
megtestesülésben…”983

Mindebből  nyilvánvaló,  hogy  az  afféle  elképzeléseket,  mint  a  transzcendencia,  a 
kijelentés  és  a  Geschichte,  Barth  teológiájában  a  létezés  elképzelése  irányít.984 S  ezzel 
visszatértünk van Dyk korábban említett alapvető állításához. Az ember egész elképzelését, és 
Isten egész elképzelését, mondja, egy egzisztencialista alapelv irányít.985 Következésképpen, 
ahogyan ezen az alapon nem történik meg Isten haragjának tényleges elhordozása a Golgotán, 
úgy  nincs  hely  a  tényleges,  újjáteremtő  kegyelem  számára  sem.986 Ha  hagyjuk,  hogy  a 
Szentírás  beszéljen,  el  kell  vetnünk  Barth  teológiájának  egészét,  az  alapstruktúrájával 
egyetemben. Ez nem azt jelenti, hogy megtagadjuk a benne megtalálható igazság elemeit. Ám 
még ezekben az elemekben is  feltűnik  a  hamis,  egzisztencialista  alapstruktúra.987 Ha nem 
fogadjuk  el  a  Bibliát,  mint  Isten  szavahihető  Ígéjét,  akkor  az  Isten  és  az  ember  közötti 
összeütközést mesterségesen teremtetik meg.988 Semmi kétség, ismétli meg van Dyk, Barth 
legnagyobb  vágya,  hogy a  kegyelmet  hirdesse.  S  a  bibliai  elemek  az  ő gondolkodásában 
fékekként  fognak  működni  az  egzisztencialista  gondolkodásmintájára.  Ám  egzisztenciális 
gondolkodásmintája  oda  vezette  őt,  hogy feladja  azokat  az  igazságokat,  melyek  központi 
helyet foglalnak el Isten kijelentésében.989 A Biblia semmit sem tud a cselekedetek mögött 
álló  ember  ejtéséről.  Hol  beszél  a  Biblia  úgy  Istenről,  mint  az  Ő  eljövetelével,  az  Ő 
üdvözítésével,  vagy az  Ő megváltásával  azonosról?  Épp ellenkezőleg,  Isten  személyisége 
mindezen eseményekben előfeltételezett. Ő nem azonos az Ő elküldésével, hanem elküldi a 
Fiát a világba.990 A Biblia nem vonakodik beszélni Istenről, mint a hitünk céljáról. Barth ama 
elképzelése,  miszerint  a Biblia  csak a kijelentés bizonyságtétele,  olyan nézőpontból fakad, 
mely maga is megsemmisíti a kijelentés igazi elképzelését. Ha Istennek megvan a szabadsága 
arra, hogy közvetlenül kijelentse Magát a történelemben, így tehát a Bibliában is, úgy Barth 
teológiájának egész elemzését ebből kiindulva kell elvégezni. S ezzel a dologgal kezdve Barth 
teológiájának egész szerkezetét el kell ítélnünk.991 
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Harmadik rész: A dialektika

10. fejezet: Középkori dialektika

A jelen  munka  hátralevő  részében  az  lesz  a  feladatunk,  hogy önmagunk  számára 
konkrétabban értékeljük Barth teológiáját. Ez a vizsgálat két fő részre fog oszlani. A harmadik 
rész azt fogja bemutatni, hogy a katolicizmussal és a modern protestantizmussal együtt Barth 
teológiája is jellegét tekintve inkább dialektikus, semmint biblikus. A negyedik rész azt fogja 
megmutatni,  hogy  Barth  teológiájának  eme  dialektikus  jellege  miatt  egyáltalában  nincs 
összhangban a református alapelvekkel, hanem lényegét tekintve spekulatív teológia. Ebbéli 
minőségében emlékezte a katolicizmusra és a modern protestantizmusra, s nem kerülheti el az 
illuzionizmus vádját.

Nagy választóvonal áll fenn azok között, akik elfogadják, és azok között, akik nem, 
hogy Isten ténylegesen cselekedett az emberért,  és szólt hozzá Jézus Krisztusban, valamint 
rajta  keresztül  a  végső  formába  öntött  ó-,  és  újszövetségi  Szentírásában.  Sem  a  római 
katolikus egyház, sem Schleiermacher követői nem akarják megtenni az előbbit, s Barth is 
csatlakozik hozzájuk a reformáció alapvető tanításainak közös tagadásában. A különbségek 
egyrészről  Barth,  másrészről  a  katolicizmus  és  a  modern  protestantizmus  között  azok  a 
különbségek, melyek a közös feltételezés keretei belül jelennek meg. Ez a feltételezés nem 
más,  mint  hogy  nincsen  olyan  Isten,  Aki  képes  lenne  kijelenteni  Magát  az  embernek  a 
történelemben olyan módon, ami próbára teszi az embert az Ő jelenlétével.

A  katolicizmus  oktató  alapelvei,  valamint  a  protestantizmus  ama  két  formája, 
amelyekkel  foglalkozunk,  mind  az  aposztata  gondolkodás  gyümölcsei.  A  teológia  eme 
mindhárom formája feltételezi az emberi gondolkodás függetlenségét az egyik, vagy a másik 
ponton.  Ez  a  feltevés  belekeveri  őket  a  valóság  egészének  dialektikus  nézetébe.  Azaz, 
belekeveri őket a folytonosság tisztán racionális alapelvébe, valamint a szakaszosság tisztán 
irracionális alapelvébe.

Parmenidesz  juttatta  kifejeződésre  a  folytonosság  racionalista  alapelvét,  mikor  azt 
mondta, hogy csak az létezhet, amire az ember képes következetesen mint létezőre gondolni. 
Spinoza ugyanezt a nézetet fejezte ki, mikor azt mondta, hogy a dolgok rendje és kapcsolata 
azonos az eszmék rendjével és kapcsolatával.

A  folytonosság  racionalista  elképzelése  az,  ami  megbúvik  amögött  az  elképzelés 
mögött,  mely  szerint,  ha  Istennek  egyáltalában  ki  kell  jelentetnie  az  emberben,  vagy  az 
embernek,  akkor  teljes  mértékben  ki  kell  jelentetnie.  Csak  a  teljességgel  kijelentett  Isten 
esetében lesz  az  Ő kijelentése  teljes  mértékben  a  logikai  manipuláció  emberi  hatalmának 
ellenőrzése alatt.

Azonban  csak  egy  kimondottan  azonosság-filozófia  képes  keresni  Istennek  a 
közvetlen  és  teljes  azonosítását  az  emberrel.  Ennek megfelelően,  azok,  akik  elfogadják  a 
folytonosság racionalista alapelvét, gyakorta elfogadják kísérőjeként a szakaszosság teljesen 
irracionalista alapelvét is.

Ez  különösen  igaz  a  modern  gondolkodásra  Kant  idejétől  fogva.  Még  a  görög 
filozófiában is megvan az egyéniesítés saját irracionalista alapelve. A tiszta anyagról alkotott 
fogalma  fejezi  azt  ki.  S  a  görög filozófia  forma-anyag  sémája  kifejezi  a  kölcsönhatást  a 
folytonosság tisztán racionális, valamint a szakaszosság tisztán irracionális alapelvei között. 
Azonban még így is, a görög filozófiában az irracionális a racionális alapelv általi tényleges 
irányításának ideálját életben tartották. A modern gondolkodásban azonban Kant óta ezt az 
ideált  feladták.  Kant  azt  mondta,  hogy  az  idő,  tehát  az  esetlegesség,  vagy  szakaszosság 
ugyanolyan végső, mint a folytonosság logikai alapelvei. Minden igazság tehát  de facto. A 



racionalitás tehát önmagában semmi. Az ember számára az, ami, de csak mint a tapasztalat 
nyersanyagának formális szervező alapelve.

A  szakaszosság  eme  irracionalista  alapelve  búvik  meg  ama  elképzelés  mögött, 
miszerint ha Isten teljességgel kijelentetett, akkor egyidejűleg teljességgel rejtett is. Ezzel a 
nézettel az ember csak akkor szabad teljesen és Isten csak akkor szuverén teljesen, ha Isten 
rejtett.

Ha  a  folyamatosság  absztrakt  racionális  alapelvét  egyedül  alkalmaznák,  az 
nyilvánvalóan megsemmisítene minden személyiséget,  és minden történelmet,  ezzel  együtt 
minden  emberi  állítást.  Ennek  a  felfordulásnak  a  megakadályozása  végett  alkalmazza  az 
aposztata  gondolkodás  a  szakaszosság  irracionalista  alapelvét.  Ennek  eszközeivel,  mint  a 
formával  kölcsönhatásban állóval  feltételezi  megőrizni  az  idő,  a változást  és  a  történelem 
valóságát.  Ha  azonban  a  tiszta  szakaszosság  alapelvét  önmagában  alkalmaznák,  az 
megsemmisíteni minden racionális kapcsolatot az idő tényei között. S az emberi állítás ismét 
csak megszűnne.

Az  emberi  állítás  megsemmisülése  zűrzavarának  elkerülése  végett  annak 
következtében, hogy csak a tiszta forma, vagy csak a tiszta anyag alapelvét alkalmazzák, a két 
alapelvet kölcsönhatásba hozzák egymással.

Vajon  a  folytonosság  absztrakt,  vagy  formális  alapelve,  valamint  a  szakaszosság 
ugyanannyira elvont alapelve közötti kölcsönhatás elképzelése megmenti az emberi állítást? 
A  válasznak  nemlegesnek  kell  lennie.  Mindkét  alapelv  az  eset  természeténél  fogva 
megsemmisítő  a  másikra  nézve.  Mindegyik  kizárólagosan  önmagának  követeli  a  valóság 
egészét. A közöttük fennálló kapcsolat sehol nem lehet kiegészítés. Épp ellenkezőleg, minden 
kapcsolatnak életre-halálra menő küzdelemnek kell lennie.

Ennek megfelelően,  az Önmagát teljesen kijelentő Istennek Önmagát csak Önmaga 
számára szabad kijelentenie. Ekkor azonban a kijelentés elképzelésének többé már semmiféle 
értelme sincsen. Annak az Istennek pedig, Aki teljesen rejtett,  csak Önmaga számára lehet 
rejtett. S akkor a rejtettség elképzelésének sincsen többé semmi értelme.

Ennek ellenére a dialektika egész elképzelése a folytonosság tisztán formális, valamint 
a  szakaszosság  tisztán  elvont  alapelvei  kölcsönhatásának  eszméjére  épül.  A  feltételezés, 
miszerint a folytonosság tisztán statikus, vagy formális alapelve kipótolhatja a szakaszosság 
alapelvét, illetve kipótolható azzal, a tiszta véletlen fogalmán alapszik. De könnyebb volna 
összekombinálni a vizet és a tüzet!

Egy ellenvetés tehető ezen a ponton. Kihangsúlyozható, hogy senki sem vallja a tiszta 
staticizmus,  és  a  tiszta  dinamizmus  kölcsönhatását.  Kihangsúlyozható,  hogy a  hasonlóság 
elképzelésében a dialektikus gondolkodás a folytonosság alapelvének tulajdonít elsőséget a 
szakaszosságéval  szemben.  De  erre  válaszolva  az  is  kihangsúlyozható,  hogy  az  efféle 
elsőségtulajdonítás  a  racionalitásnak  az  irracionalitással  szemben  csakis  tisztán  önkényes 
döntés alapján tehető. Ha bármiféle elsőséget tulajdonítunk a folytonosság, vagy racionalitás 
alapelvének, azt ennek az alapelvnek az alapján, és kizárólag abból kiindulva tehetjük meg. 
Azaz elmondhatjuk: ha a hasonlóságnak egyáltalában hasonlóságnak kell lennie, akkor annak 
azért kell így lennie, mert az azonosság alapelve működik benne. S az azonosság alapelve, 
amint azt korábban megjegyeztük, egyáltalában nem működik, hanem pusztán csak formális. 
Ha  „működnie”  kell,  annak  azáltal  kell  bekövetkeznie,  hogy  kölcsönhatásba  lép  a  tiszta 
szakaszossággal. S miképpen képes az elvont azonosság kölcsönhatásba lépni?

Így tehát  az  aposztata,  vagy dialektikus  gondolkodás  feltételezése  szerint  a  tisztán 
formális staticizmus a logikában hiába keresi a kapcsolatot a tiszta véletlenből összeállított 
nemlétezéssel.

Az  aposztata  ember  az,  aki  magát  a  most  leírt  zsákutcába  juttatta.  Önmagát 
függetlennek feltételezvén nincsenek segédeszközei,  melyekkel  akár  magát,  akár  a  világát 
értelmezhetné a magyarázat két említett, egymást kölcsönösen megsemmisítő alapelvén kívül.



A  dialektikának  az  úgynevezett  független  ember  által  alkalmazott  módszere  két 
formában jelent meg. Az első a görög gondolkodás forma-anyag sémája, a második a modern 
gondolkodás természet-szabadság sémája.  Az utóbbi  valójában csak az előbbi  modernizált 
formája. Ezért minden aposztata gondolkodásról beszélhetünk úgy, hogy azokban az ember a 
függetlenségének  vagy  az  önállóságának  közös  feltételezéséből  kiindulva  próbálja  meg 
önmagát  és  a  világát  a  tiszta  staticizmus  és  a  tiszta  dinamizmus  két  kölcsönösen 
megsemmisítő alapelvével magyarázni.

A  római  katolicizmus  összekötötte  a  keresztyén  tanítást  az  aposztata  dialektikus 
gondolkodás  görög  forma-anyag  sémájával.  Az  analógiáról  alkotott  tantétele  ennek  a 
kombinációnak  a  kifejeződése.  Benne  megtalálható  a  tiszta  kétértelműség,  vagy 
irracionalizmus,  illetve  az  egyértelműség,  vagy  tiszta  racionalizmus  elképzelésének 
kombinációja.  S  feltételezik,  hogy  az  analógia  eme  elképzelésében  fennáll  egy 
kiegyensúlyozatlanság. A kiegyensúlyozatlanság pedig az egyértelműség elképzelése javára 
áll fenn. Az abszolút kölcsönhatás, ami a tiszta egyértelműség, és a vele szembeállított tiszta 
kétértelműség  egyforma  végsőségéből  származna,  nem adna  alapot  Isten  és  Krisztus  ama 
elsősége számára,  amit  a  katolicizmus  megkövetel.  Róma azt  vallja,  hogy minden létezés 
öröklötten jó. Ezért az Istennek több létezéssel kell rendelkeznie, mint az embernek. Csak így 
lehet  a  jónak a  rossz  felett  aratott  végső  győzelme  forrásává  az  emberben  és  a  teremtés 
egészében.

A létezés láncának, vagy a dolgok alkalmasságának elképzelése kifejezésre juttatja a 
katolikus dialektikus alapelv kiegyensúlyozatlanságát. Isten Magához von minden embert és 
minden dolgot, már amennyire ezt a dolgok alkalmassága lehetővé teszi. Krisztus funkciója 
ebben a katolikus sémában az, hogy segítse a véges és gonosz valóság felfelé haladását az 
örökkévalóan jó létezés felé, ami nem más, mint Isten. Ezzel jutunk az ember krisztológiai 
értelmezéséhez, valamint jóként az Istenből történő részesedésének céljához.

Az új  protestantizmus  és  Barth  a  keresztyén  tanítást  ahhoz  a  természet-szabadság 
sémához kötötte, ami Kantnak a gyakorlati gondolkodás elsőségéről alkotott elképzeléséből 
fakad. Krisztus elsőségének elképzelése, amiképpen azt Schleiermacher és Ritschl, valamint 
Barth vallják, a gyakorlati gondolkodás elsősége kantiánus motívumának valamely formájára 
épül.  Barth  Schleiermachernél  és  Ritschlnél  nem kevésbé  feltételezi  a  független  elméleti 
gondolkodás törvényes mivoltát a tudomány és a filozófia területén. Barth a másik kettőnél 
nem kevésbé tartja tehát magát a szakaszosság teljesen irracionalista, valamint a folytonosság 
teljesen racionalista alapelvéhez. Valójában a szakaszosság kantiánus alapelve, ha lehet, még 
irracionalistább,  mit  görög  párja.  S  a  folytonosság  kantiánus  alapelve  is,  ha  lehet,  még 
racionalistább,  mint  görög  párja,  mert  annál  még  formálisabb.  S  pont  ezen  okból  a 
kölcsönhatás a két alapelv között még abszolútabb. S pont ezen okból a két alapelv közötti 
kiegyensúlyozatlanság a folytonosság alapelve javára is még abszolútabb. Ha tehát létezik egy 
alapvetően univerzalista tendencia a római katolikus gondolkodásban, úgy ez az alapvetően 
univerzalista  tendencia  még  inkább  előtérben  áll  a  modern  dialektikus  gondolkodás  két 
formájában.  S  Barth  teológiája,  miután  a  legkövetkezetesebben  irracionalista,  ezért  a 
legkövetkezetesebben  racionalista  is.  Ha  fenntartja  a  kegyelem  szuverenitását,  akkor 
ugyanúgy fenntartja a kegyelem egyetemességét is.

Ebből a  szempontból  kiindulva kritizálták  az előző fejezetekben idézett  református 
teológusok  és  filozófusok  Barthot.  Szakaszossági  alapelvét  a  nominalizmusában  látták 
kifejeződni.  S  a  nominalizmusa,  állították  egyhangúlag,  fenyegetést  jelent  Istennek  a 
történelemben  működő  tényleges  üdvözítő  hatalmának  biblikus  elképzelésére  nézve.  Nem 
lehetséges  a  történelemben  tényleges  engesztelés  az  ember  számára  Krisztus  munkáján 
keresztül, ezért nem lehet újjászületés és hit sem a hívőben, ami által Pállal együtt mondhatja, 
hogy  nincsen  immár  semmi  kárhoztatása.  Mivel  Isten  haragja  nem  nyilvánulhat  meg  a 
történelemben az ember engedetlenségével szemben, így az Ő kegyelme sem lehet az emberé. 



Ha  azonban  Barthnak  a  szakaszosságról  alkotott  nominalista  alapelve  öröklötten 
megsemmisítő Istennek a történelemben, Krisztuson keresztül adott kegyelme győzelmének 
elképzelésére nézve, az nem kevésbé igaz a folytonosságról alkotott realista, vagy racionalista 
nézetére nézve is. Barthnak a folytonosságról alkotott tisztán formális alapelve nem más, mint 
a tiszta szakaszosságról alkotott  alapelvével kölcsönhatásban álló valami.  Barth virtuálisan 
elnyeleti  az emberi  alanyt  az isteniben.  S az isteni alanyt  is addig formalizálja,  amíg nem 
marad  más  belőle,  csak  a  jóság  elvont  alapelve.  Ezzel  a  nézettel  tényleg  lehetetlen  az 
embernek más módon vétkezni,  csak ahogyan a gyermekek engedetlenek a szüleikkel.  Az 
ember nem vétkezhet úgy, hogy kivettetnék az atyai házból.

Barthnak  a  hasonlóságról  alkotott  elképzelése  tehát  alapvetően  nem  különbözik  a 
katolicizmusétól. Mindkettő a keresztyén humanizmust, vagy teodíceát fejezi ki.

Mindkettő szerint a természet öröklötten nyitott a kegyelem számára, és a kegyelem a 
természet  várt  beteljesedése.  Kant  szerint  az  ember  elméleti  gondolkodása  ismeri  a 
természetet, de nem ismeri Isten természetét. Kant gyakorlati gondolkodása szerint azonban 
az ember  posztulál  egy Istent,  Akinek célja  van a természettel.  Így kombinálódik  a tiszta 
racionalizmus a tiszta irracionalizmussal. Így „harmonizálódik” a tudomány és a vallás. S az 
elsőség  az  erkölcsiségnek  és  a  vallásnak  adatik.  A  modern  protestantizmus  teológiája, 
valamint Barth teológiája ezt az ösvényt követte. S pontosan ezen okból a teológiáik össze 
sem  hasonlíthatók  a  történelmi  protestantizmuséval,  és  alapjában  véve  hasonlítanak  a 
katolicizmuséra.  S mivel az efféle teológia olyan Istennel és Krisztussal dolgozik, akik az 
ember  gyakorlati  gondolkodásának  kivetítései,  ez  a  teológia  visszavezet  oda,  ahonnan 
kipattan, nevezetesen az önmagában elégséges emberi alanyhoz. A munka hátralevő részében 
az  lesz  a  feladatunk,  hogy  részletesebben  bemutassuk:  az  általunk  idézett  református 
teológusok és filozófusok nem tévedtek a kritikájukban.

Barthnak azonban a teológiájával foglalkozunk, nem a személyes hitével. Mikor dr. F. 
W. Grosheide nemrég cikket írt a történetírásról, Rudolf Bultmannra, valamint az Újszövetség 
üzenetének általa hangoztatott demitologizálására utalt. Bultmann írásai arra tanítanak minket, 
hogy mit gondol majd valaki a bibliai történelemről, aki nem a hit szempontjából közelíti meg 
a kérdést.  Ezt kimondva azonban biztosít  minket  róla,  hogy Bultmannal  nem személyként 
foglalkozik.992 S  a  mi  Barthtal  szemben  tanúsított  viselkedésünk  is  hasonló  Grosheide 
Bultmannal szemben tanúsított viselkedéséhez.

Barthtal  szemben  tanúsított  viselkedésünk  hasonlít  M.  P.  van  Dykéhez  is,  amint 
hallottuk  az  előző  fejezetben  általa  szavakba önteni.  Van Dyk  biztosra  veszi,  hogy Barth 
teologikusan akar gondolkodni,  nem filozofikusan.  Barth meg akarja tanulni a kijelentésre 
figyelve,  hogy mi  a  létezés.  De bár  Barth legerőteljesebb szándéka a  kegyelem uralomra 
juttatása a létezés felett,  ennek vége, mondja van Dyk, a kegyelem felett uralkodó létezés. 
Ezzel az ítéletével egyetértünk. Emellett Berkouwerrel együtt  örömmel említjük meg azt a 
hatalmas befolyást, amit a Szentírás gyakorolt Barthra a teológiájának kialakítása során. De 
egyet is értünk Berkouwerrel, mikor azt állítja, hogy mindezek ellenére Barth teológiájában 
nincsen  átmenet  a  haragból  a  kegyelembe.  Miképpen lehetne,  hisz  a  teológiája  a  jellegét 
tekintve dialektikus?

Egy további megjegyzést kell itt tennünk. Elsősorban nem Barth írásainak hatásával 
foglalkozunk. Eme hatások közül némelyek jók voltak. Barth felhívta a figyelmet a történelmi 
protestáns  gondolkodás  néhány tévedésére,  ami  nem volt  mindig  igazán  krisztologikus  és 
biblikus. A természeti teológia katolikus alapelve a történelem során jelentős hatást gyakorolt 
a protestáns teológiára. Ez igaz mind a református, mind a lutheránus teológiára. A kortárs 
református  teológusok ma megpróbálnak  krisztologikusabbak és biblikusabbak lenni,  mint 
elődeik. Ez köszönhető, legalábbis részben, Barth ösztönzésének. A liberális, vagy modernista 
teológusok szintén belekezdtek a Szentírás megújult tanulmányozásába. Barthon keresztül a 
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Biblia,  legalábbis  némelyikükre,  nagyobb  hatást  gyakorolt,  mint  korábban.  Emellett  sok 
gyülekezeti ember, akik nem teológusok, megtanultak új tisztelettel bánni a Bibliával, mint 
bizonyos  vonatkozásban  Isten  Ígéjével.  Mindezekért  mi  mást  tehetnénk,  mint  hálásak 
lehetünk Barthnak és Istennek?

Itt azonban nem állhatunk meg. Mire gondol Barth, mikor azt mondja, hogy igazán 
krisztologikus teológiát akar? Mert Schleiermacher számára is „minden a názáreti Jézus által 
elért  megváltáshoz  kapcsolódik”.993 Most  azonban  figyeljük  meg,  mit  mond  Barth 
Schleiermacher  krisztológiájáról.  „Schleiermacher  krisztológiájának  csúcspontja  a  saját 
keresztyénségünkkel  szembenálló  mennyiségi  felsőbbrendűség,  méltóság  és  jelentékenység 
Krisztusban. Ez ugyanaz, mintha azt mondanánk: Krisztussal az a helyzet, hogy mindössze 
összehasonlíthatatlanul nagyobb kvantitással bír, amit önmagunkban úgy látunk, mint a saját 
keresztyénségünket. Ez a megjegyzés végső soron a saját keresztyénségünk kijelentéséhez, 
azaz  önkijelentéséhez  kapcsolódik.  Az ellipszis  két  gyújtópontja  egyre  közelebb  kerülnek 
egymáshoz,  és  miképpen  lehet  megakadályozni  az  objektív  momentum  feloldódását  és 
eltűnését  a  szubjektívben?  Az  Íge  itt  nem  annyira  bizonyos  a  függetlenségében  a  hit 
vonatkozásában, amennyire kellene, ha a hitnek ez a teológiája a Szentlélek valódi teológiája 
lenne. A Szentléke valódi teológiájában az Íge feloldódásának kérdése fel sem merülhet. Itt, 
egészen komolyan, felmerül az efféle feloldódás kérdése.”994

Barth  elismeri  a  tényt,  hogy  Schleiermacher  elvetette  a  tisztán  spekulatív 
krisztológiát.995 Elismeri  a  tényt,  hogy  Schleiermacher  is  a  reformáció  alapelveire  kíván 
építkezni.996 Mégis úgy találja,  hogy Schleiermacher  teológiájában Krisztus valójában nem 
kapott  elsőséget  az  emberrel  szemben.  Schleiermacher  gondolkodásában  Krisztus 
felsőbbrendűsége  csak  mennyiségi.  Ilyen  alapon  „az  objektív  momentum  feloldódása  a 
szubjektívben” aligha akadályozható meg. Ezért a The Christian Faith teológiájában inkább a 
keresztyén, semmint Krisztus az első. Schleiermacher teológiája végső soron antropocentrikus 
nézőpontból  kiindulva  íródott.  A hitre  és  Krisztusra,  mint  az  ellipszis  két  gyújtópontjára 
gondolva „Schleiermacher az ember Istennel fennálló keresztyén kapcsolatát  átalakítja egy 
látszólagos  emberi  lehetőséggé”.997 „Schleiermacher  teológiájának  nagy  formális  alapelve 
egyidejűleg  materiális  alapelve is.  A kegyes  keresztyén  öntudat  szemléli  és  írja le magát: 
elvileg ez minden, és mindennek a vége ebben a teológiában.”998

Miután  tehát  Schleiermacher  teológiájának  alapvető  kiindulási  pontja  az  emberi 
öntudat, Jézus Krisztus nagy problémát okoz neki. „Ő nyilvánvalóan hatalmas problémát okoz 
Schleiermachernek, a professzornak és prédikátornak! Mindazonáltal valóban jelen van. S a 
professzor és prédikátor odalép ehhez a problémához,  fáradhatatlanul úszik a saját áradata 
ellenében, és minden körülmények között,  s különféle ravaszságok, és álokoskodások árán 
keresztyén teológus akar lenni. S ki tudná megmondani, hogy az-e valójában? Talán az egyik 
filozófiai spekulációtól menekülve még mélyebben gabalyodik bele a másikba. Talán végül 
elkerülte a valódi krisztológia megsértését.”999

Schleiermacher a krisztológiájában „Krisztust akarta hirdetni”. „S a hév, amellyel tette 
ezt mind dogmatikus és prédikátor, szintén minden kétséget kizáróan tudott mindazok előtt, 
akik ismerték. Ha valaki a legmélyebben őszinte ebben a dologban, akkor Schleiermacher az. 
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Ez természetesen nem tekinthető még a legnagyobb személyes őszinteséggel szemben sem a 
témában kimondott utolsó szónak.”1000

A  mi  kérdésünk  Barthtal  kapcsolatosan  hasonlít  az  ő  kérdésre  Schleiermacherrel 
kapcsolatosan.  Vajon  az  ő teológiája,  minden  komoly,  arra  irányuló  erőfeszítése  ellenére, 
hogy  Krisztust  tegye  meg  elsőnek,  nem  még  mindig  ellipszis-teológia?  Vajon  Krisztus 
ténylegesen az első Barth teológiájában? Vagy, az ő Íge-teológiája végső soron mégis tudat-
teológia?

E  kérdés  feltevésénél  lényeges,  hogy  először  önmagunkat  kérdezzük  meg.  Vajon 
egyáltalában  nem  vagyunk  szubjektívek?  Képes-e  bárki  elkerülni  az  öntudatosságát 
keresztyénként? S vajon a hitnek, ahhoz, hogy valódi hit legyen, nem a mi hitünknek kell 
lennie?  Talán  ez  volt  minden,  amit  Schleiermacher  a  keresztyén  öntudat  alatt  értett. 
Egyáltalában nem, mondja Barth.  S mi nagyon egyetérthetünk. A szubjektivitás kérdése a 
teológiában ugyanis nagyon más kérdés. Az egy vallási kérdés. Az annak a kérdése, hogy az 
emberi alany vajon végsőnek, vagy végső viszonyítási pontnak tekinti-e magát mindabban, 
amit  önmagáról,  és  a  Krisztussal  fennálló  viszonyáról  mond.  Kálvin  teljes  mértékben 
megértette  ezt  a  dolgot.  Ez  az  Institúció-jának  kiindulópontja.  A  teremtés,  a  bűn  és  a 
megváltás  kérdései  közvetlenül  benne  foglaltatnak  az  öntudatosság  kérdésében.  A  helyes 
öntudat a saját én és Krisztus viszonyának helyes ismerete. Amint korábban megjegyeztük, 
Barth azt mondja: egyetért Kálvinnal ebben a dologban. Ő mindössze csak pontosítani akarja 
Kálvin magyarázatát.

Barth azonban Kálvin magyarázatát a saját krisztológiája szempontjából „pontosítja”. 
S  Barth Krisztusában Isten  teljességgel  ki  van jelentve,  de egyidejűleg  teljességgel  rejtett 
marad.  Csak  amennyiben  ilyen  Krisztusunk  van,  érvel  Barth,  akkor  juttatjuk  teljességgel 
érvényre azt, amit Kálvin kezdett el mondani.

S ezzel felmerül a kérdés: hol lehet ezt a Krisztust megtalálni? Ez a hit és a történelem 
viszonyának  problémája.  Megjelent  Krisztus  a  történelemben?  Barth  Kálvinnal  együtt  azt 
állítja, hogy igen. Barth nem akar olyan Krisztust, aki csak az ember tudatának kivetítése. 
Azután beszél ez a Krisztus a Lelke által a Szentírásban? Kell azt mondanunk, hogy a Biblia 
Isten Ígéje? Barth ismét egyetért Kálvinnal abban, hogy igen, kell. De vajon a Kálvinnal való 
egyetértése  több,  mint  formális?  Vajon Barth  ragaszkodása  ahhoz az  elképzeléshez,  mely 
szerint,  amíg a kijelentés történelmi történet,  addig nem kijelentésszerű,  összeegyeztethető 
Kálvinnak a kijelentésről alkotott alap-elképzelésével? Ne úgy tűnik.

Ha több, mint tudat-teológiára van szükségünk, akkor olyan Krisztus kell nekünk, Aki 
Isten  Fiaként  közvetlenül  eljön  hozzánk  a  történelemben,  és  a  Szentíráson  keresztül  szól 
hozzánk a történelemben. Hiába keressük Krisztust, ha nem halljuk, amint közvetlenül szól 
hozzánk a Bibliában. A valóban krisztológiai megközelítés a valóban biblikus megközelítés. 
A Krisztus-központú teológia az Íge teológiája.

Végül,  csakis  Krisztus-központú  és  Biblia-központú  teológiával  lehet  valakinek 
kegyelem-teológiája.  A  katolicizmussal  és  annak  szinergizmusával  szemben  Barth  a 
reformátusokat  követi  ebben  a  dologban  is.  Valójában  szembeszáll  a  szinergizmus  és  a 
természeti teológia minden formájával, akárhol is bukkannak azok fel akár a protestáns, akár a 
katolikus  teológiában.  Nagy képzettséggel  és nagy következetességgel  keresi  meg Barth a 
tudat-teológia, s azzal együtt a szinergizmus minden formáját, hogy Krisztus, valamint az Íge 
és a kegyelem teológiájának ítélete alá helyezze. Szembeszállni a szinergizmussal azonban 
önmagában  nagyon  keveset  jelent.  Meg  kell  kérdeznünk:  mi  a  pozitív  alapja  Barth 
katolicizmus-ellenességének?  Ez  a  pozitív  alap,  amint  már  megjegyeztük,  az  Isten  és  az 
ember viszonyáról kialakított aktivista nézete. S Barth alapvető aktivizmusa az, ami nem ad 
helyet sem az általános, sem a speciális kijelentésnek a szó református értelmében.
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Azok, akik manapság érdeklődnek a református teológia iránt, nem mulaszthatják el 
tehát, hogy figyelembe vegyék Barth minősítéseit és helyesbítéseit Kálvinnak a Krisztusról és 
a Szentírásról alkotott nézetei vonatkozásában. A leghevesebb stílusban veti el Barth Kálvin 
kegyelmi teológiáját, mondván, hogy az egyáltalában nem a kegyelem teológiája. Az olvasó 
abból  a  tényből  fog  emlékezni  erre,  amit  korábban  mondtunk  Barthnak  a  kiválasztással 
kapcsolatos  nézetéről.1001 Barth szerint  Krisztus  a kiválasztó Isten és a  kiválasztott  ember. 
Ebbéli  minőségében  Ő  a  hívő  hitének  lételméleti  és  ismeretelméleti  alapja.  Csak  a 
kiválasztásról alkotott eme nézettel, mondja Barth, értjük meg a kegyelem bibliai jelentését. 
Krisztusból, mint kiválasztó Istenből és kiválasztott emberből kiindulva a kegyelem egyszerre 
szuverén és egyetemes. Mivel nem ezt a nézetet vallotta a kegyelemről, Kálvin nem látta meg 
a  kegyelemnek  sem  a  szuverén,  sem  az  egyetemes  jellegét.  A  kegyelem  Krisztus,  mint 
minden ember  üdvözítésének cselekedete.  Kálvin azonban nem tekinti  Őt ennek. Számára 
létezik egy Krisztus mögött álló Isten, Aki kiválasztja az embereket. Kálvin nem látta a tényt, 
hogy  az  emberek  csak  annyira  ténylegesen  emberek,  amennyire  kegyelmet  kapnak 
Krisztusban.

Barth a legnagyobb határozottsággal veti el Kálvinnak a kegyelemről és Krisztusról 
szóló tanítását.  Kevésbé nyílt  Kálvinnak a kijelentésről szóló tanítása elvetésével.  Ebben a 
dologban  a  kortárs  ortodoxiának  kell  elhordoznia  támadásának  oroszlánrészét.  Az 
ortodoxiáról  állítja,  hogy a  kijelentés  statikus  fogalmával  munkálkodik.  Az  ortodoxia  az, 
mondja,  ami  nem  látja  meg,  hogy  a  Szentírás  nem  azonosítható  a  kijelentéssel.  Az 
ortodoxiának  a  kijelentésszerűségről  (Inspiriertheit)  alkotott  fogalma  az,  ami  végtelenül 
romboló hatása arra az elképzelésre nézve, miszerint Krisztus az összes ember üdvözítésének 
cselekedete.

A  Krisztusról  és  a  kegyelemről  alkotott  nézetével  Barth  számára  következetesebb 
lenne, ha Luthert és Kálvint közvetlenül megvádolta volna azzal, hogy a kijelentés statikus 
nézetét  vallják.  Barth  nem  ad  bizonyítékot  annak  alátámasztására,  hogy  noha  Kálvin  a 
kegyelemnek és Krisztusnak minden, csak nem aktivista nézetét vallván, mégis a kijelentés 
aktivista nézetéhez tartotta magát. Valójában mikor azt mondja, hogy Kálvinnak az ember és 
Isten viszonyáról  tett  kijelentésének pontosabbnak kell  lennie,  akkor igazából  mindenestől 
megsemmisíti  azt.  Ő  a  „pontosítást”  a  saját  krisztológiája  eszközeivel  viszi  végbe.  S 
krisztológiájából kiindulva Isten még akkor is teljességgel rejtett, mikor teljességgel ki van 
jelentve.  Kálvin  nem  tanított  ilyesmit.  Számára  Isten  közvetlenül  ki  van  jelentve  a 
történelemben. Ezzel a dologgal később majd még foglalkozunk.

Barthnak  a  kijelentésről  alkotott  nézete  teljes  összhangban  áll  a  Krisztusról  és  a 
kegyelemről alkotott nézeteivel. Világosan kijelenti, hogy a Szentírás nem taníthat mást, mint 
a szabad és egyetemes kegyelmet Krisztusban. Az elképzelés, mely szerint Isten teljességgel 
ki  van  jelentve  Krisztusban,  mikor  azonban  teljességgel  ki  van  jelentve,  egyidejűleg 
teljességgel  el  is  van  rejtve,  nem  más,  mint  a  Krisztusban  adott  szabad  és  egyetemes 
kegyelemről alkotott elképzelésének kifejeződése a kijelentés birodalmában.

1. Barth Krisztusa nem található meg

Ha korrektül akarjuk értékelni Barthnak a Krisztusról alkotott nézetét, ismét meg kell 
kérdeznünk: hol található meg az ő Krisztusa? Egy dolog világos. Az, hogy Barth szerint ez a 
Krisztus nem található meg úgy, hogy bármivel közvetlenül azonosítanánk a történelemben. 
Krisztus még a názáreti Jézussal sem azonosítható. Igen, valóban, mondja Barth, Isten azonos 
Jézussal. A lehetséges legnagyobb hangsúlyt helyezi erre az azonosításra. Számára minden 
ettől  függ.  Enélkül  az  azonosítás  nélkül,  állítja,  nem volna  semmiféle  találkozás  Isten  és 
ember  között.  Ettől  az azonosítástól  függ az összes ember  megbékítése Krisztusban.  Csak 
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ezen az azonosításon keresztül van az embereknek üdvözítő kapcsolatuk Istennel. Isten eme 
azonosításának azonban Krisztussal közvetettnek kell lennie.

Ha  ez  az  azonosítás  közvetlen  lenne,  akkor  Istennek  a  Jézusban  adott  kijelentése 
alávettetne az emberi  megtapasztalás  viszonylagosságainak.  Akkor Jézus is,  s  Vele együtt 
Isten  kijelentése  is  elveszítené  egyediségét.  Jézus  akkor  egy  osztályba  kerülne  a  többi 
emberrel, s Isten Rajta keresztül adott kijelentése is egy osztályba kerülne a többi emberen 
keresztül adott kijelentésekkel. Az efféle kijelentés, mondja Barth, egyáltalában nem lenne 
kijelentés.

Sőt, mivel Isten kijelentése, mondja Barth, nem azonosítható közvetlenül a názáreti 
Jézussal, így a Szentírás sem azonosítható közvetlenül a kijelentéssel. Mert Barth számára a 
Biblia ugyan Isten Ígéje, de ez a számára nem jelent közvetlen kijelentést. Az adott kijelentés 
elképzelése  Barth  nézőpontjából  pogány elképzelés.  A  Szentírás  esetében,  ahogyan  Jézus 
Krisztus esetében is, Isten azonosításának közvetettnek kell lennie. Isten kommunikációja az 
emberrel  mindig  is  közvetett  kommunikáció.  Mikor  Isten  teljességgel  ki  van  jelentve  az 
embernek, egyúttal teljességgel el is van rejtve ugyanebben a kijelentésben.

Az  ok,  amiért  Barth  elveti  Isten  kijelentésének  közvetlen  azonosítását  bármivel  a 
történelemben  akár  Jézus  Krisztusban,  akár  a  Szentírásban,  talán  a  legjobban  a  Krisztus 
feltámadásáról alkotott  elképzelésével szemléltethető.  A feltámadás tényében, állítja  Barth, 
rejlik  az Isten által  az  embernek adott  kijelentés  csúcspontja.  A feltámadás  ténye  az,  ami 
bevilágítja  a  múlt  a  jelen  és  a  jövő összes  többi  tényét.  Benne ugyanis  Isten teljességgel 
kijelentetett. Jézus Krisztus, mint a kiválasztó Isten az, Aki teljességgel kijelentette Magát a 
megtestesülésben,  s Aki felett  nincs Isten,  és nincs Istennek tanácsvégzése.  A tény pedig, 
hogy Isten teljességgel kijelentetett a megtestesülésben, a legvilágosabban a feltámadásban 
mutatkozik  meg.  Barth  szerint  a  feltámadás  nem  követi  a  szokásos  időben  (Historie)  a 
megtestesülés  eseményét.  Amint  korábban  megjegyeztük,  Krisztus  megaláztatásának  és 
Krisztus felmagasztaltatásának lépései Barth szerint mindig együttesen vannak jelen. De még 
így is megvan a maguk belső sorrendje. Így tehát a feltámadás speciális értelemben támasztja 
alá Isten kijelentésének teljességét. Úgy kell róla beszélnünk, mint tényről, azaz az apostolok 
hitének objektív alapjáról. Barth a feltámadásnak ezt az „objektivitását” Bultmannak a hitről 
alkotott,  a  saját  objektivitását  létrehozó  elképzelésével  szemben  hangsúlyozza.  A 
keresztyénség  egésze,  annak  objektivitása,  mint  Isten  megbékélésének  kijelentése  minden 
emberrel Barth számára a feltámadás tényszerű jellegétől függ. A feltámadásban Isten, mint 
tény, teljességgel jelen van az ember számára.

De  pontosan  Isten  a  feltámadás  tényével  történő  abszolút  azonosításának 
szükségessége miatt nem képes eltűrni Barth azt az elképzelést, mely szerint ezt a feltámadást 
a  közönséges  történelem  bármely  tényével  kellene  azonosítani.  A  közönséges  történelem 
tényei,  mondja,  semmiféle  objektivitással  sem  rendelkeznek.  Meg  kell  hagyni  a 
feltámadásnak történelmi ténynek is (auch) kell lennie. A megtestesülésben az örök Isten veti 
alá Magát a mi emberi időnknek. De még így sem lehetséges semmiféle közvetlen azonosítás. 
Pontosan  azért,  mert  Istennek  teljességgel  ki  kell  jelentetnie,  mikor  bármennyire  is 
kijelentetik,  teljességgel  rejtettnek  is  kell  lennie  az  Ő  kijelentésében.  Isten  nem  lehet 
teljességgel kijelentett, és ebbéli minőségében azonosított a történelemben.

A most előttünk álló kérdés az, hogy vajon Barthnak a közvetett  kommunikációról 
alkotott  elméletével  lehetséges-e  egyáltalában  megtalálni  Jézus  Krisztust?  Ha  Isten 
teljességgel kijelentethetik az ember számára Krisztusban, akkor több Ő valójában, mint az 
ember? Ha a hit tárgya ez a teljességgel kijelentett Isten, akkor mi más a hit, mint maga a 
kijelentés? S mi más a kijelentés, mint Isten kijelentése Önmaga számára? S vajon ez az Isten 
több bármilyen vonatkozásban, mint az ember számára elérhetetlen platoni eszme?

Nem  felejtjük  el,  hogy  Barth  szerint  Isten  egyben  teljességgel  rejtett  is  a 
kijelentésében. De vajon ez a tény megkönnyíti  Krisztus megtalálását? Miért kell Istennek 



teljességgel rejtettnek lennie? Vajon nem azért, mert ahhoz hogy valamiképpen kijelenthesse 
Magát, teljességgel ki kell jelentenie Magát? Annak az elképzelésnek az értelmét, hogy Isten 
teljességgel rejtett, az a tény határozza meg, hogy a kijelentésnek, ahhoz hogy egyáltalában 
kijelentés  lehessen,  kimerítő  kijelentésnek  kell  lennie.  A  kimerítő  kijelentés  elképzelése 
azonban megsemmisít minden megkülönböztetést Isten és ember között. Ezen az alapon Isten 
teljesen elvész az emberben, így tehát Isten Önmaga számára ugyanúgy teljességgel rejtett, 
mint az ember számára.

Meg kell hagyni, Barth nem akarja sem Istennek az emberrel,  sem az embernek az 
Istennel  való  semmiféle  azonosítását.  Ő  hevesen  elutasítja  azt  a  gondolatot,  hogy  a 
kijelentésről alkotott  nézete bármilyen értelemben az azonosság-filozófiából származik.  De 
milyen eszközökkel akarja megakadályozni, hogy teológiája ne legyen azonosság-filozófia? 
Az egyetlen eszköz, amivel ehhez rendelkezik, Isten kijelentése teljességgel rejtett jellegének 
elképzelése. Ha azonban Isten teljességgel rejtett, akkor a szembesülés Isten és ember között 
ismét  csak  elveszett.  Ebben  az  esetben  ugyanis  mind  Isten,  mind  az  ember  teljességgel 
rejtettek mind önmaguk, ind egymás számára. Egy Isten, aki lehet teljességgel rejtett az ember 
számára, önmaga számára is teljességgel rejtett. Az efféle Isten egyáltalában nem Isten. Neki 
nincs önálló jellege. S az ember, aki csak ennek a teljességgel rejtett Isten kijelentésének eme 
teljességgel rejtett aspektusában való részvétel által létezik, önmaga számára is teljességgel 
elveszett. Zuidema cikkei tévedhetetlenül megtanítottak erre minket.

Ezen a ponton kifogásolható, hogy Barth sem a kimerítő kijelentés elképzelését, sem 
az önmagában vett kijelentés teljességgel rejtett jellegének elképzelését nem teszi a magáévá. 
Ez igaz. A végtelenségig igazságtalan lenne Barth iránt a kijelentésről alkotott elképzelésének 
megítélése akár a kimerítő kijelentés, akár a kijelentés teljesen rejtett jellege elképzelésével. 
Az ő számára ugyanis minden attól függ, hogy ezt a kettőt egymással kölcsönható viszonyban 
tartsuk. A közvetett kommunikáció elképzelése maga is függ a kölcsönhatástól a kijelentés 
elképzelésében, melyben Isten egyidejűleg teljességgel kijelentett és teljességgel rejtett.

Barth  Krisztusának  megtalálására  tett  erőfeszítéseinket  azonban  ez  a  tény  nem 
könnyíti  meg.  Maga  a  kölcsönhatás  eszméje  is  azon  a  feltevésen  alapszik,  hogy  nincs 
megmagyarázhatatlan különbség Isten és ember között. A teljes kijelentés és a teljes rejtettség 
közötti  különbség  végső  soron  Magán  Istenen  belüli  megkülönböztetés.  Isten  az,  Aki 
teljességgel kijelentett, de egyidejűleg teljességgel rejtett is. De kinek teljeséggel kijelentett és 
teljességgel rejtett? Valóban az ember számára teljességgel rejtett, de annak az embernek a 
számára, aki részt vesz Istenben a kijelentésnek ebben a kettős típusában. Az ember attól az, 
aki,  hogy  részt  vesz  az  egyetlen  teljességgel  valós,  vagy  hiteles  emberben,  azaz  Jézus 
Krisztusban.  Az  ember  csak  abban  a  mértékben  valóságos,  amennyire  részt  vesz  Jézus 
Krisztusban,  mint  Isten  kijelentésének  cselekedetében.  S  a  kijelentésnek  ez  a  cselekedete 
magában foglalja Isten teljességgel kijelentett és teljességgel elrejtett lényét. Más szóval, az 
ember  csak  annyira  valóságos,  amennyire  részt  vesz  az  ön-megkülönböztetésben  Istenen 
belül. Bármiféle valóság, amivel az ember úgy képzeli, hogy ezt a részesedést megelőzően, 
vagy attól függetlenül rendelkezik, egyáltalában nem valóság. Sőt, Barth számára a kijelentés 
egyben kibékülés is. Így a kibékülés is a belső ön-megkülönböztetés dolga Isten számára. S az 
ember  kibéküléséről  Istennel  végül  kiderül,  hogy  az  részvétel  az  Isten  ön-kibékülésében 
Krisztuson, mint választotton és elvetetten keresztül.

2. Krisztus református nézete

Barth Krisztusról alkotott nézete semmiben sem hasonlít Krisztus református nézetére. 
A  református  teológia  Krisztusa  egyszerűen  és  közvetlenül  azonos  a  történelmi  názáreti 
Jézussal.  Ez a Krisztus a mennybe történt visszatérése után csak a Szentírásból ismerhető. 
Jézus  azért  ígérte  meg  a  Lelkét,  hogy elvezesse  az  apostolokat  minden  igazságra.  Már a 



világba  történt  eljövetele  előtt  elküldte  az  Ő prófétáit.  Így az  egész  Biblia,  az  Ó-,  és  az 
Újszövetség Isten közvetlen,  az  embernek adott  kijelentése  Krisztusról,  és  az Ő megváltó 
kegyelméről.

A jelen  munka  hetedik  és  nyolcadik  fejezetében  említett  református  teológusok jó 
néhányszor kihangsúlyozták azt a tényt, hogy Krisztust csak hit által lehet befogadni. Ezt a 
Krisztust a szaván kell fogni. Azért hisszük, hogy Ő az, Aki, mert Ő mondja nekünk, hogy 
kicsoda. Azt mondja, Ő az élet kenyere. Ezért hisszük, hogy Ő az élet kenyere. Azt mondja 
nekünk, Ő az út, az igazság és az élet. Ezért hisszük, hogy Ő az út, az igazság és az élet. S 
miért  van  szükségünk  megváltásra?  Jézus  Krisztus  azt  mondja  nekünk,  hogy  bűnösök 
vagyunk. Ő Maga mondja azt, de az apostolain és a prófétáin keresztül is, hogy a történelem 
kezdetén bűnösökké lettünk Ádámon, első képviselőnkön keresztül (Rm5:12). S azt mondja 
nekünk, hogy Őt az Atya küldte a mi bűneink miatt kiszabott büntetés elhordozására, valamint 
azért, hogy örökké a jelenlétébe vigyen minket.

Egy kissé bővebben kifejezve a következő képet látjuk. A Szentírás beszámol nekünk 
a világ és saját magunk kezdeteiről. Azt mondja, hogy feladat adatott az embernek. A Genezis 
beszámolójának történelmi jellegét fenn kell tartanunk. Fenn kell tartanunk azokkal szemben, 
akik  Philohoz  és  Origenészhez  hasonlóan  allegorizálják  azt,  amit  a  Genezis  tanít  az 
eredetekről.1002 A Genezis mesél nekünk az ember bukásáról a történelem hajnalán. S beszél a 
bukás  messze  ható  és  szörnyű  következményeiről.1003 Magunk  körül  mindenhol  ennek  a 
bukásnak  a  gonosz  következményeit  látjuk.  A körülöttünk  és  a  bennünk  levő  gonoszság 
valódi  természete  csakis  akkor  látszik  meg,  ha  a  bukás,  mint  történelmi  esemény 
beszámolójának a fényében nézzük. A bukás eseményének oly hatalmas a jelentősége, hogy 
az egész keresztyénség  ezen áll,  vagy bukik.1004 Krisztus Maga erősítette  meg a Szentírás 
bizonyságtételét  ennek  vonatkozásában.  S  ne  csodálkozzunk,  mert  a  bukás  a  megváltás 
történetének szükséges összetevője.1005

Barth nézetével a bűnnek és eredetének eme Bavinck által  felvázolt  egyszerű képe 
elbukik.  A  kijelentésről  alkotott  nézete,  ami  mindkét  tényt  egyaránt  jelzi,  hogy  Isten 
teljességgel kijelentett, és teljességgel rejtett, odavezeti őt, hogy minden ponton elveti Isten és 
ember közvetlen szembesülését a történelemben. Ez az elvetése különösen nyíltan mutatkozik 
meg abban, ahogyan a Genezisnek az ember  eredetéről  és a bűnről szóló beszámolójának 
történelmiségét veti el.1006

Miután szólt a bűn eredetéről, a Szentírás a bűn természetéről is beszél. Természete 
pedig Isten szeretete szent törvényének megszegése. S a kegyelem természete összhangban 
van azzal az elképzeléssel, hogy a bűn Isten törvényének megszegése.1007

Vajon ez azt  jelenti,  hogy kaptunk egy racionálisan  megérthető  bepillantást  a  bűn 
eredetének, vagy természetének kérdésébe? Egyáltalában nem. Azt kell mondanunk a bűnről, 
hogy „nem tudjuk sem azt, hogy honnan van, sem azt, hogy micsoda”.1008 Hisszük, hogy a bűn 
az, aminek Krisztus az Ő Ígéjében mondja. Hisszük, és a lényünk mélyén felfogjuk, hogy 
emberekként mi vagyunk érte a felelősek, nem Isten. A bűn tesz minket bűnössé Isten előtt.1009

A Sátánnál együttes örök büntetés lenne minden ember jogos osztályrésze. „Minthogy 
minden ember vétkezett Ádámban, s gyalázat és örök halál jutott osztályrészéül, Isten senki 
ellen  nem követett  volna  el  jogtalanságot,  ha  az  egész  emberi  nemet  meghagyta  volna  a 
bűnben  és  a  gyalázatban,  s  bűnéért  meg  akarta  volna  büntetni;  hiszen  az  apostol  szavai 
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szerint, az egész világ Isten ítélete alá esik (Rm3:19). Mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek  
az Isten dicsősége nélkül (Rm3:23). Végül, A bűn zsoldja a halál (Rm6:23).”1010

„Ámde Isten szeretete mégis nyilvánvalóvá lett azáltal, hogy egyszülött Fiát elküldte a 
világba,  hogy  aki  hisz  benne,  senki  el  ne  vesszen,  hanem  örök  élete  legyen  (1Jn4:9, 
Jn3:16).”1011

„… Isten e hír fölött igen örvendező hírnököket küld – mégpedig azokhoz, akikhez 
akar, és akkor, amikor akar – akiknek szolgálata által az emberek felszólíttatnak az eszmélésre 
és a keresztre feszített Krisztusban való hitre.  Mert mi módon hisznek abban, aki felől nem 
hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikálás nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el  
nem küldetnek? (Rm10:14-15)”1012

„Azokon, akik nem hisznek az evangéliumban, megmarad Isten haragja.”1013

„Az pedig, hogy Isten egyeseket a kellő időben megajándékoz a hittel, másokat pedig 
nem ajándékoz meg, öröktől fogva önnön elhatározásából történik.  Tudja az Isten öröktől  
fogva  minden  ő  cselekedetét (Csel15:18,  Ef1:11).  A  kiválasztottak  szívét,  bármennyire 
kemény  is  az,  kegyelmesen  meglágyítja,  s  a  hitre  hajlítja,  míg  a  ki  nem  választottakat, 
igazságos  ítélettel  ítélvén,  meghagyja  gonoszságukban  és  keménységükben.  Számunkra 
leginkább  ebben  nyilvánul  meg  az  egyenlőképpen  nyomorult  emberek  könyörületes  és 
egyúttal igazságos megkülönböztetése, vagyis a  kiválasztásnak  és  elvetésnek  Isten Ígéjében 
kinyilatkoztatott elhatározása. Míg a rosszindulatú, tisztátalan és kevéssé állhatatos emberek 
ezt  kiforgatják,  saját  romlásukat  okozva,  addig  a  szent  és  vallásos  lelkeknek  ez 
kimondhatatlan vigaszul szolgál.”1014

„A kiválasztás pedig Isten változhatatlan szándéka, amivel a világ teremtése előtt az 
egyetemes  emberi  nemből  –  amely  ifjúkori  érintetlenségéből  saját  vétke  révén  bűnbe  és 
pusztulásba hanyatlott – akaratának legszabadabb tetszése szerint,  puszta kegyelmességből, 
meghatározott számú embert – akik sem nem jobbak, sem nem méltóbbak másoknál, hanem 
velük  együtt  a  közös  nyomorúságban  vesztegelnek  –  kiválasztott  a  Krisztusban  való 
üdvözülésre,  akit  ugyancsak  öröktől  fogva  Közvetítővé,  minden  kiválasztott  fejévé  és  az 
üdvözülés alapjává tett; ily módon elhatározván, hogy neki adja őket, mint üdvözülendőket, s 
hogy hathatósan felszólítja ezeket az embereket az Íge és a Lélek segítségével a Vele való 
közösségre, s ehhez el is vezeti őket; elhatározván, hogy ő maga igaz hittel ajándékozza meg, 
igazzá teszi és megszenteli őket, végül pedig megdicsőíti a hatalma révén Fia közösségében 
megőrzötteket,  hogy megmutassa  könyörületességét  és  az  isteni  dogokban  megnyilvánuló 
dicsőséges kegyelmét, amint írva vagyon:  A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő  
benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet  
által,  eleve  elhatározván,  hogy  minket  a  maga  fiaivá  fogad  Jézus  Krisztus  által  az  Ő 
akaratjának  jó  kedve  szerint,  kegyelme  dicsőségének  magasztalására,  a  melylyel  
megajándékozott  minket  ama  Szerelmesben (Ef1:4-6).  És  másutt: A  kiket  pedig  eleve  
elrendelt,  azokat  el  is  hívta;  és  a  kiket  elhívott,  azokat  meg  is  igazította;  a  kiket  pedig 
megigazított, azokat meg is dicsőítette (Rm8:30).”1015

Már ezekből az idézetekből is kiderül, hogy a dordrechti zsinat szerint a kiválasztás 
„forrása  az  összes  üdvözítő  javaknak”,1016 s  eszerint  a  zsinat  szerint  tanítani  kell  „a 
legszentebb  isteni  név  dicsőségére  és  népének  élő  vigasztalására”.1017 Mert  a  kiválasztás 
tantételében az Atya,  Fiú, Szentlélek hármas Isten szuverén kegyelme jelenik meg. A bűn 
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olyan  szörnyűséges  dolog,  hogy  minden  ember  örök  büntetést  érdemel  miatta.  Isten  az 
igazságossága  alapján  szabad  annak  eldöntésében,  hogy  nem  vált  meg  bárkit.  Ezért 
Krisztusban adott  kegyelmében  is  szabadon ment  ki  egyeseket  a  „közös  romlásból”,  míg 
másokat veszni hagy.

Isten azonban a kiválasztás eme cselekedetében nem akképpen szabad, hogy alárendeli 
szentségét  és  igazságosságát  a  kegyelemnek  és  a  szeretetnek.  Azért  szabad  eme 
cselekedetében, mert elküldi a Fiát a világba, hogy tegyen eleget az isteni igazságosságnak. 
„Isten nemcsak teljességgel könyörületes, de teljességgel igazságos is. Igazságossága viszont 
– annak megfelelően, ahogyan Ígéjében kinyilatkoztatta Magát – azt kívánja, hogy bűneink, 
amelyeket az ő végtelen fensége ellenében követtünk el,  ne csupán időbeli,  hanem örök – 
mind lelki, mind testi – büntetést is nyerjenek. E büntetést nincs módunk elkerülni, hacsak 
elégtételt nem nyújtunk Isten igazságosságának.”1018

Miképpen  lehet  így  elégtételt  nyújtani  Isten  igazságosságának?  Krisztus  Jézuson 
keresztül, „aki bűnnek és gyalázatnak lett kitéve a kereszten értünk és helyettünk, hogy általa 
nyerjen elégtételt az ő igazságossága”.1019

„Isten  Fiának  halála  egyetlen  és  tökéletes  áldozat  és  elégtétel  a  világ  bűneiért, 
mégpedig végtelen hasznú és értékű elégtétel, s bőségesen elegendő ahhoz, hogy jóvátegye az 
egész világ bűneit.”1020

Krisztusnak  a  történelemben  bekövetkezett  halálán  keresztül  valósult  tehát  meg 
Istennek  a  Krisztusban  történő  kiválasztással  kapcsolatos  szuverén  célja  ugyancsak  a 
történelemben. „Az Atyaisten legszabadabb döntése, legkegyesebb akarata és szándéka volt 
az,  hogy  mindegyik  kiválasztottban  kinyilvánítsa  Fia  legbecsesebb  halálának  éltető  és 
megváltó  erejét,  hogy megigazító  hittel  ajándékozza  meg  őket,  s  ezáltal  elkerülhetetlenül 
vezesse el őket az üdvösségre. Azaz: Isten akarta úgy, hogy Krisztus, az Ő kereszten kifolyt 
vérével  (mellyel  az  új  szövetséget  megerősítette)  minden  nép,  törzs,  nemzet  és  nyelv 
képviselői  közül  hathatósan  megváltsa  azokat,  akik  öröktől  fogva  az  üdvösségre  vannak 
kiválasztva, s akiket az Atya neki adott – de csak ezeket; továbbá, hogy hittel ajándékozza 
meg őket (miként a Szentlélek egyéb megváltó adományait, ezt is halálával eszközölte ki a 
számukra), s vérével tisztítsa meg őket minden bűnüktől, mégpedig az eredendő bűntől és a 
jelenlegi bűneiktől egyaránt, akár a hit előtt, akár már utána követték el ezeket, valamint hogy 
egészen végig hűségesen megőrizze őket, hogy végül minden szennytől és folttól mentesen, 
megdicsőülve a saját színe elé juttassa őket.”1021

A Szentírás beszámol nekünk az ember teremtésének történetéről a Paradicsomban, a 
bűnbeeséséről, és a szuverén megváltásáról Krisztuson keresztül. Krisztus Maga mondja el az 
Ő népének, hogy mit tett, és mit fog tenni értük az Ő szuverén kegyelméből. Isten esküvel 
köti meg Magát, hogy az ember hitehagyása és hitetlensége ellenére Krisztusban, és az Ő 
Lelke által  örök életet  fog biztosítani  az embernek.1022 Mert  az örökkévalóságtól fogva az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek teljesen szabadon és öntudatosan az egymással fennálló szövetségi 
kapcsolatukban  eltervezték  a  megváltásnak  a  történelemben  elvégzendő  munkáját.  „Az 
üdvösség munkája három személy munkája, amelyben mindannyian együtt munkálkodnak, s 
amelyben  mindegyikük  ellátja  a  maga  feladatát.”1023 Az  időben  megvalósult  kegyelmi 
szövetségnek tehát  az  örökkévaló  békesség  tanácsában  vannak  az  alapjai.1024 Így tehát  az 
időben kijelentett kegyelmi szövetség „örökkévaló, megváltozhatatlan alapokon nyugszik”.1025 
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A  kegyelmi  szövetség  megvalósulása  bizonyos  a  mögötte  álló  hármas  Isten  és  az  Ő 
tanácsvégzése miatt. Mindenekelőtt Isten az, nem pedig az ember, Aki cselekszik a kegyelmi 
szövetségben. „De megint a hármas Isten az, Aki miután eltervezte a megváltás munkáját, 
meg is  valósítja  azt.”1026 „Nem úgy van ez,  mintha  Isten először  szövetséget  kötött  volna 
Ádámmal és Noéval, majd Ábrahámmal és Izraellel,  végül Krisztussal,  hanem a kegyelmi 
szövetség az örökkévalóságtól fogva a három Személy békesség-tanácsában rejlik, s a bukás 
után azonnal megvalósul Krisztuson keresztül. Ő nem akkor kezdi meg a munkáját először, 
miután megtestesült, s a Szentlélek sem akkor kezdett el munkálkodni, mikor Pünkösd napján 
kitöltetett.  Mert amint a teremtés is trinitárius munka,  úgy a megváltás  munkája is három 
személy munkája az első pillanattól fogva. Minden kegyelem, ami a bukás után a teremtésre 
kiárad, Az Atyától származik a Fiún keresztül, a Szentlélekben. A Fiú rögvest a bukás után 
fellépett, mint Közbenjáró, mint a második és utolsó Ádám, Aki átvette az első helyét, s aki 
helyreállítja és befejezi azt, ami megsemmisült és elvettetett. S a Szentlélek azonnal megjelent 
Vigasztalóként,  a  Krisztus  által  megszerzett  üdvösség  alkalmazójaként…  Az  Atya 
örökkévalóan Atya, a Fiú örökkévalóan Közbenjáró, és a Szentlélek örökkévalóan Vigasztaló. 
Emiatt  az  Ószövetséget  a  lényege  és  tartalma  vonatkozásában  egynek  kell  tekinteni  az 
Újszövetséggel.”1027

Ezen  a  módon  láthatunk  meg  valamit  a  kegyelem  győzelmének  természetéből, 
amiképpen a Kálvint követő református teológusok is látták.  Ez a kegyelem szabad, vagy 
szuverén.  A  Szentháromság  három  Személye  az  örökkévalóságtól  fogva  benne  van  a 
kialakításában  és  a  végrehajtásában.  A  hármas  Isten  szabadon  teremt.  Nincsen  tehát 
semmiféle erő, ami szembeszállna Vele,  hogy akadályozza a munkájában.  Először még az 
ördög is  jó  angyal  volt.  Nincs  gonosz erő,  mely eredeti  lenne.  Nincs  nemlétezés,  mely a 
létezéssel szemben áll reakciós erőként. Nincs összefüggéstelen ok, ami akadályt jelentene az 
isteneknek,  miközben  a  felettük  álló  jóság,  igazság  és  szépség  ideáljainak  megfelelően  a 
világot alakítgatják. Nincs  Nihil, amelynek Istentől független és Vele szemben álló hatalma 
lenne.

A szabad teremtés cselekedete az, ami alapot szolgáltat Isten megváltásának szabad 
cselekedetéhez.  Ha  a  teremtés  nem volna  szabad  ebben  az  abszolút  értelemben,  akkor  a 
kegyelem sem lenne szabad. A szabad kegyelem pontosan azért épülhet a teremtésre, mert 
maga a teremtés is szabad. A teremtés munkájában már a kezdet kezdetétől fogva kifejeződött 
a Szentháromság három személyének szabad tevékenysége, így a teremtésnek ez a munkája a 
megváltás munkájának alapja, a megváltás viszont a teremtés munkájának a koronája.

Így  alapozható  meg  a  kegyelem  valódi  egyetemessége,  valamint  a  valódi 
szuverenitása.  A  kegyelem  első  ígéretei,  amint  elhangzottak  Isten  szájából  Ádámhoz  és 
Évához,  a  jellegüket  tekintve  egyetemesek.  „Az  idő  teljességében  zsidó  és  pogány 
megbékéltek  egyetlen  emberben;  az  emberiség  a  kereszt  köré  gyülekezik,  s  az  ebből  az 
emberiségből  kiválasztott  egyház  a  legmeghittebb  kapcsolatban  áll  vele.”1028 Luther  nem 
tévedett, mikor „a kegyelmes, boldog büntetésről” beszélt, amit Isten a kígyóra, a férfire és a 
nőre szabott ki a bukás után. A kegyelem ugyanis keveredett ezzel a büntetéssel A kegyelem 
jobban beszél ugyanis belőle, mint a harag. S ennek a kegyelemnek az alapján az emberiség 
győzelme be van biztosítva.1029

Különösen  azt  kell  megemlíteni  azonban,  mennyire  központilag  szerepel  Krisztus 
ebben a bibliai történetben. Ebben nem egy cselekedet szerepel az örökkévalóságban, vagy az 
időben, hanem Ő van benne és Ő a középpontja. „A szövetség egésze elejétől a végéig Rá van 
bízva, s egyedül Benne szilárdul meg. Amiképpen az Atya elrendelte, hogy Övé legyen az 
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ország, úgy rendeli Ő azt azoknak, akik az Övéi: az Általa megszerzett áldásokat örökségként 
adja  nekik.”1030 Mindennél  fontosabb,  mondja  Bavinck,  hogy  valljuk:  sem  a  békesség 
tanácsában, sem a kegyelmi szövetségben nem szabad egy pillanatra sem Krisztust az Övéitől 
elkülönítve elképzelni.  Mindkettőben Ő a  Christus mistycus. Krisztus, mint második Ádám 
jelenik  meg  cselekvő  félként.1031 A  teremtésének  munkájában  és  a  cselekedeti  szövetség 
elrendelése során Isten már gondolt Krisztusra és a kegyelmi szövetségre. Tanácsvégzésében 
kapcsolatban állnak egymással. Még a cselekedeti szövetség megszegése sem következett be 
Isten tanácsvégzésétől függetlenül.1032

Ez az  a  Krisztus,  Aki  megszólal  az  evangéliumokban,  s  mondja,  hogy senki  nem 
mehet az Atyához,  csakis Őáltala.  Személyének egészében és munkájának teljességében Ő 
Isten szeretetének kifejeződése.1033 Ő azért jött, hogy Isten akaratát cselekedje. Engedelmes 
volt Isten akarata iránt. A törvény alatt lett (Gal4:4). Azért jött, hogy életét adja váltságdíjul 
sokakért  (Mt20:28).  „Mert  azt,  a  ki  bűnt  nem ismert,  bűnné  tette  értünk,  hogy mi  Isten 
igazsága  legyünk  ő  benne”  (2Kor5:21).  Pál  nem  látott  mást,  csak  botrányt  Krisztus 
keresztjében. Mikor azonban tetszett Istennek kijelenteni az Ő Fiát benne, akkor ez a kereszt 
vált minden dicsőségévé. Akkor írta a korinthusbelieknek: „Tőle vagytok pedig ti a Krisztus 
Jézusban, ki bölcseségül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul: hogy, a 
mint meg van írva: A ki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék.” (1Kor1:30-31)

Mivel mindig is az volt Krisztus Jézus vágya, hogy Isten akaratát cselekedje, ezért a 
szenvedéseiben a sajátjaiért adott elégtételt az Atyának. Ez helyettesítő elégtétel volt, mert 
amazok szegték meg az Ő szeretetének akaratát, vagy törvényét, és kerültek az Ő haragja alá. 
Ő teljes mértékben elhordozta a bűn büntetését, amint azt a Genezis 3 bejelenti.1034 Ebben a 
helyettesítő elégtételben található meg népe üdvösségének objektív történelmi alapja. S ez a 
helyettesítő  elégtétel  viszont  a  békesség  tanácsán  alapszik.  Krisztus  személyében  és 
munkájában  Isten  Istenként  tartotta  meg  Magát,  és  nyilatkoztatta  ki  tökéletességeit: 
igazságosságát  ugyanúgy,  mint  a  szeretetét.  Miközben  Krisztus  ténylegesen  Isten  volt, 
mondható,  hogy a kereszten keresztül Maga Isten békített  meg minden dolgot Önmagával 
(2Kor5:18-19).1035 „A  καταλλαγη-ben  Isten  Maga  szerepel  alanyként.  Krisztusnak,  mint 
ιλαστηριον-nak az odaadásával  a békesség viszonyát  állítja  fel  Önmaga és a világ között. 
Többé  nem  mutat  haragot,  ami  Őt  a  mi  αντιδικοη–kké  tette,  nevezetesen  a  bűn,  az 
elfedeztetett Krisztus áldozatával.”1036

„Ez a καταλλαγη az evangélium tartalma: minden elvégeztetett, Isten megbékélt…”1037 

Nekünk már semmit sem kell tennünk. Egyszóval: az egész újjáteremtés, a bűnnel megrakott 
világ  helyreállítása  Krisztus  munkájának  a  gyümölcse.  „Objektíven  elviekben,  az 
igazságosság szférájában véghezvitte az újjáteremtés a keresztjén át. A καταλλαγη Isten és a 
világ között ott következett be.”1038

Krisztusnak  szenvednie  kellett,  hogy  azután  belépjen  a  dicsőségbe.  A  feltámadás 
történelmileg a keresztre feszítés után következett. S a feltámadást a felvitetés a dicsőségbe 
követte. Majd ismét eljön a mennyből ítélni eleveneket és holtakat. „A ki megbizonyíttatott 
hatalmasan Isten Fiának a szentség Lelke szerint, a halálból való feltámadás által…” (Rm1:4). 
Ő  Maga  mondta  apostolainak,  mikor  eltávozott  tőlük:  „Nékem  adatott  minden  hatalom 
mennyen és földön.” (Mt28:18) A pokol erői sem vehetnek erőt a felett a királyság felett, 
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amelyet  felállítani  készül.  Az  Ő  kiontott  vére  által  van  megváltásunk,  valamint 
bűnbocsánatunk. Ő a „képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született”. 
Rajta keresztül és az Ő számára teremtettek mindenek. Ő „a Feje a testnek, az egyháznak”. Ő 
az  „elsőszülött  a  halottak  közül,  hogy mindenekben  Ő legyen  az  első”.  „Mert  tetszett  az 
Atyának,  hogy  Ő  benne  lakozzék  az  egész  teljesség;  és  hogy  Ő  általa  békéltessen  meg 
mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Ő általa mindent, a mi 
csak van, akár a földön, akár a mennyekben.” (Kol1:15:20)

Nagyon  vázlatosan  ezzel  áttekintettük  Krisztus  személyének  és  munkájának 
kiválóságait.  Az  olvasó  még  ebből  a  rövid  vázlatból  is  észre  fogja  venni,  hogy  a 
keresztyénség  protestáns  nézetét  adtuk  meg.  Egész  szándékunk  arra  irányult,  hogy 
megmutassuk:  Jézus  önazonosítása  Krisztussal  és  a  Szentírásnak,  mint  az  embernek  adott 
közvetlen kijelentése Ígéjének elképzelése egymásba foglaltatnak.

Ha  további  részletekbe  bocsátkoznánk,  a  Krisztusról  és  a  munkájáról  alkotott 
református és lutheránus nézetek közötti különbségek jobban megmutatkoznának. Fő célunk 
azonban  az,  hogy  rámutassunk:  Krisztus  protestáns  nézete  nem  tartható  fenn,  amíg  a 
legvilágosabb és legegyszerűbb módon nem ragaszkodunk szilárdan a názáreti  Jézus igazi 
Istenként  és  igazi  emberként  történő  ön-azonosításához,  valamint  ahhoz,  hogy  a 
történelemben közvetlenül beszélt, és a Szentíráson keresztül a mennybemenetele után is szól.

3. Katolikus szubjektivizmus

Barthnak a  Krisztus  személyéről  és  munkájáról  alkotott  nézetei  minden  ponton az 
ellentétei ennek a történelmi protestáns nézetnek. Az Ő krisztusát nem lehet beazonosítani a 
történelemben.  Az ő Krisztusának munkája nem közvetlenül  a történelemben zajlik.  Barth 
nézete  Krisztusról,  mint  Geschichte-ről  nem  hagy  helyet  a  haragból  a  kegyelembe  való 
átmenet számára a történelemben.

Különösen  fontos  azt  megjegyezni,  hogy egyedül  a  történelmi  protestáns  nézetből 
kiindulva lehet megfelelően értékelni a katolicizmust, és a létanalógiáról alkotott elképzelését, 
valamint  a  katolikus  teológia  egészét.  A  katolicizmus  és  a  protestantizmus  közötti  fő 
probléma az igazság problémája volt, valamint az, hogy hol lehet megtalálni ezt az igazságot. 
Róma kiátkozta azokat, akik nem az egyházban, mint a végső földi tekintélyben keresték azt. 
De csak szájjal szolgálta a tévedhetetlen Szentírás elképzelését.  Néha még hivatkozott is a 
Szentírás tekintélyére a szubjektivizmus modern formáival szemben. De a szubjektivizmus 
eme modern formái Róma szerint a protestantizmus tanításából fakadnak. Ez a tanítás maga 
is, mondja Róma, a szubjektivizmus tanítása. Azért van ez így, mert a protestantizmus szerint 
az egyéni hívőnek nem az egyházat kell tekinteni a végső tekintélynek a bibliamagyarázatban.

Ahhoz, hogy erre a helyes választ adjuk, érvel Berkouwer, fel kell fogni: a pusztán 
formális kijelentés arról, hogy a Szentírás tévedhetetlen, nem elégséges. A kérdés inkább az, 
hogy vajon  a  gyakorlatban  is  fennáll-e  a  teljes  alávettetés  a  Szentírásnak.1039Ahhoz,  hogy 
valaki nem ejti foglyul a gondolatait, hogy azok engedelmeskedjenek a Szentírásban beszélő 
Krisztusnak, semmiféle elfogadható okot nem szolgáltathat a tévedhetetlen egyházra, vagy a 
Szentlélekre való semmilyen hivatkozás azon az alapon, hogy a Szentírás önmagában egy 
élettelen  könyv.1040 A  reformátusoknak  megvolt  a  bátorságuk  annak  az  elképzelésnek  az 
elvetéséhez, miszerint a Szentléleknek a Szentírástól független befolyása alatt végbement a 
dogma helyes fejlődése.1041 Az, aki az igazságból való, hallja annak szavát, Aki az igazság. S 
a Bibliában Krisztus szavai állnak rendelkezésünkre,  melyeket  a Szentlélek vezetése adott 
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nekünk. Végső soron a kérdés Róma és a reformátorok között nem más, mint hogy ki akar 
valójában odafigyelni Krisztus hangjára.1042

Pál kiátkoz bárkit, önmagát is beleértve, aki más evangéliumot hoz, mint amit Krisztus 
adott az embereknek az Ő Ígéjében. Az, hogy nincs hatékony válasz a Róma által hangoztatott 
szubjektivizmus  vádjára  más  módon,  mint  a  Szentírás  alapján,  Berkouwer  három  példa 
segítségével mutatja meg.

1923-ban Friedrich Heiler kiadott egy, a katolicizmust kritizáló könyvet.1043 Az alap 
azonban,  amelyen  Heiler  áll,  miközben  a  katolicizmust  kritizálja,  nem a  Szentírás.  Ezért 
valójában nem fogalmazza meg a kérdést arról, hogy hol található meg az igazság mércéje. 
Közte  és Róma között  „nem az igazság vonatkozásában van vita”.1044 Ez egyszerűen csak 
annak a kérdése, hogy vajon az egyház megfelel-e annak, amit Heiler vél az egyház helyes 
elképzelésének. Ezt a helyes elképzelést az egyházról azonban nem a Szentírásból vezeti le. 
Minden istenismeret,  mondja  Heiler,  tisztán  szimbolikus.  Azaz,  elveszíti  a  normát  a  saját 
vallása számára, és nem képes visszahívni a katolikus egyházat Istennek a Krisztusban adott 
kijelentéséhez.1045

A katolicizmus  Berkouwer  által  megemlített  második  kritikusa  Karl  Heim.  Ő is  a 
katolicizmussal való konfrontációban érdekelt  Das Wesen des Evangelischen Christentums 
című  munkájában.  Ebben  a  példában  ismét  a  Krisztus  közvetlen,  a  Szentírásban  adott 
kijelentéséből  történő  kiindulás  elmulasztása  vonja  maga  után  a  katolicizmus  hatékony 
kritikájának erőtlenségét.  Heim egészen  jól  kezdi.  A katolicizmus  és  az  evangelikalizmus 
közötti  különbség szíve,  mondja  Heim,  a  Krisztusról  alkotott  látásban  rejlő  különbségben 
keresendő.1046 Mind  a  katolicizmus,  mind  a  protestantizmus  a  Krisztus  személye  köré 
összpontosuló  drámával  foglakozik,  de  különböznek  e  dráma  a  kibontakoztatásában.  A 
katolicizmus  azt  hiszi,  hogy  Krisztus  feltámadásával  megvan  a  döntő  fordulópontunk  a 
történelemben. Azóta Krisztusé minden hatalom mennyen és földön.1047 Az evangelikalizmus 
viszont,  mondja  Heim,  úgy  véli,  hogy  a  hatalom  kérdése  nem  dől  el  Krisztus  második 
visszatéréséig.1048

A  katolicizmus  és  a  protestantizmus  közötti  különbség  ilyeténképpen  történő 
kijelentésével ismét az a kérdés áll a háttérben, hogy hol található meg Isten. A Krisztusról 
alkotott katolikus nézetben Isten a tévedhetetlen egyházon keresztül szólóként található meg. 
Ez  az  egyház  az  emberek  lelkiismerete  felett  áll.  Heim számára  épp  ellenkezőleg,  Istent 
elsősorban  az  emberi  lelkiismeretben  lehet  és  kell  először  is  megtalálni.1049 Az  igazi 
protestantizmus szempontjából ez egy szubjektív álláspont. Berkouwer, amint azt korábban 
említettük,  teljességgel  kimutatta  Heim teológiájának szubjektív  jellegét  a  Revelation  and 
Faith  in  Recent  German  Theology  (Kijelentés  és  hit  a  kortárs  német  teológiában)  című 
könyvében. Mikor Heim kijelenti, hogy a katolicizmus és a protestantizmus közötti kérdés a 
hatalom és a lelkiismeret kérdése, azzal ő is háttérbe szorítja az igazság kérdését. Ő sem képes 
visszahívni a katolicizmust az igazsághoz mindaddig, amíg maga is nem az igazságra alapoz.

A hivatalos katolicizmus kritikájának harmadik példája a reform-katolicizmusé. 1937-
ben  megjelent  egy  könyv  Der  Katholizismus  Sein  Stirb  und  Werde címmel.  E  munka 
szerzőinek  fő  célja  annak  ideálja  volt,  hogy  elismertessék  a  katolicizmussal  a  modern 
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tudomány teljes jelentőségét. Rómát tehát nem a Szentírásnak való engedelmességhez hívták 
vissza, hanem a tudomány eredményei iránti engedelmességhez.1050

Az  általános  végkövetkeztetés  e  három,  Róma  kritizálására  irányuló  erőfeszítés 
értékelésének a végén az alábbi szavakban van kifejezve: „Minden Rómát támadó kritika, 
amelyik  viszonylagosítja  és  korlátozza  Istennek  a  Szentírásban  adott  kijelentését, 
gyümölcstelenségre van ítélve.”1051

Ennek az értékelésnek az okát aligha kell tovább ecsetelni. A katolicizmus önmagában 
is szubjektív oly mértékben, amennyire nem veti alá minden gondolkodását és gyakorlatát a 
Szentírásnak.  De  Heiler,  Heim  és  a  reform-katolikusok  álláspontjai  is  ha  lehet,  még 
szubjektívebbek, mint a hivatalos katolicizmusé.

Mindennek  a  jelentősége  a  fő  állításunk  fényében  most  már  megmutatható. 
Berkouwer,  amit  az  előbbiekben  jeleztük,  rámutatott  nekünk,  hogy  Barth  álláspontja 
alapvetően szubjektív. Azt állítja: minden arra irányuló erőfeszítése ellenére, hogy Heimnél és 
sok modern teológusnál objektívebb álláspontot alakítson ki, az alapvető kiindulópontja nem 
az Istennek a Szentírásban adott közvetlen kijelentésén alapszik.

A legmélyebb demarkációs vonal az itt bemutatott teológiák között tehát az, amelyik 
elválasztja azokat, akik a munkájukat a Szentírás önazonosító Krisztusára alapozzák, valamint 
azokat,  akik nem. Mind a katolicizmus,  mind Barth vallják a tévedhetetlen Szentírást.  De 
mindkettőjük esetében ezt nem követi a Szentírásban tanított igazságnak való alávettetés. Így 
a  különbség  közöttük  a  kétfajta  szubjektivizmus  különbségének  gyakorlásában  rejlik.  S  a 
kettő  közül  a  katolicizmus  gyakorta  kevésbé  szubjektív,  mint  a  barthianizmus,  mert  a 
katolikus  gondolkodásban  legalábbis  valamelyes  mértékben  fellelhető  Istennek  a 
történelemben  adott  közvetlen  kijelentésének  az  elismerése.  Ez  viszont  nem  vonatkozik 
Barthra. Ő, mondja Berkouwer, occamisztikusabb, mint maga Occam.

4. Keresztyén filozófia

Krisztus protestáns nézete,  amint a fentiekből is kiderült,  átfogó nézet.  A Szentírás 
Krisztusa  beszél  az  emberi  történelem egészéről.  Beszél  az  idők kezdetéről  és  végéről,  s 
beszél  a  világűr  teljes  kiterjedéséről.  Általa  teremtettek  mindenek,  és  Általa  állnak  fenn 
mindenek. Minden hatalom mennyen és földön Neki adatott. Az új égen és új földön nem lesz 
betegség, fájdalom és halál. A sötétség erőit elvileg megsemmisítette. Ő a királyok Királya, és 
az uraknak Ura. Végül majd átadja az országot Istennek, és Atyának, mikor eltöröl minden 
birodalmat, hatalmat és erőt (1Kor15:24).

Minden helyes emberi tevékenységnek a Krisztus királyságán belüli tevékenységnek 
kell tehát lennie. A filozófiának a teológiánál nem kevésbé aktívan kell belevetnie magát a 
munkálkodásba Krisztus alatt, és Krisztusért. Nem lehetséges abszolút elválasztás a teológia 
területe és a filozófia területe között. Mindkettő a legalapvetőbb értelemben foglalkozik az 
egész valósággal, Istennel és a világgal. Mindkettő foglalkozik Krisztussal, és azzal, amit Ő 
tett  (das  Christusgeschehen).  Természetesen  létezik  viszonylagos  különbség  a  teológia, 
valamint  a  filozófia  munkája  között.  Ezt  azonnal  megláthatjuk  a  teológusok,  valamint  a 
keresztyén filozófusok írásaiból. Most azonban azzal foglalkozunk, hogy mindkettő alá van 
vetve  Krisztusnak,  és  az  Ő  tévedhetetlen,  írásba  foglalt  Ígéjének,  miközben  a  saját 
tevékenységüket  végzik.  Krisztus  előfeltételezettnek  kell  találnunk  a  tudományban  és  a 
filozófiában, ha meg akarjuk találni a teológiában.

A korábban említett keresztyén filozófusok tehát valóban olyan tudományt megelőző 
előfeltevésekről  beszéltek,  amit  a  Szentírásból,  mint  Krisztus  Ígéjéből  vettek.  Ezek  az 
előfeltevések a teremtés, a bukás, a Szentlélek, azaz Krisztus Lelke által az emberek szívére 
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alkalmazott,  a  Krisztuson  keresztül  történő  megváltás  tényei.  Alapvető  előfeltevéseiket 
ekképpen véve a Bibliából, ezek a filozófusok a szívükben alávetik magukat Krisztusnak, a 
Megváltójuknak.

Ebből  a  szempontból  az  eset  természeténél  fogva  minden  filozófiát,  ami  azok 
gondolati  tevékenységének  terméke,  akik  nem  vetik  alá  magukat  Krisztusnak,  aposztata 
filozófiának kell tekinteniük. Az aposztata filozófiát az a tény jellemzi, hogy az azt létrehozó 
emberi  személy,  azaz emberi  elme nem veti  alá magát  Krisztusnak, és az Ő Ígéjének. Az 
aposztata  filozófiában  az  ember  alany  nem  veti  alá  magát  a  Krisztusban  levő  Isten 
törvényének, vagy rendeleteinek. Konkrétan, az efféle aposztata filozófia nem fogja fel, hogy 
elméleti gondolkodási tevékenységében valójában az embert teszi meg annak forrásává, hogy 
mi a lehetséges és tényleges, nem pedig a Teremtő Megváltót.

Ennek  megfelelően  az  aposztata  filozófia  virtuális  támadást  jelent  a  Szentírás 
Krisztusával  szemben.  Az  efféle  filozófia  a  Teremtő  Megváltót  lehozza  a  világegyetem 
szintjére,  vagy  a  világegyetemet  emeli  fel  a  hármas  Isten  létezésében  való  részvételbe. 
Minden  aposztata  filozófia  immanentista.  Pál  azt  mondja:  vannak,  akik  a  teremtményt 
imádják és szolgálják, és vannak, akik a Teremtőt. Az aposztata, vagy immanencia-filozófia a 
teremtmény imádata.

Barth a legsúlyosabb kifejezésekkel beszélt a katolicizmus létanalógia-fogalmáról és 
természeti teológiájáról. Ha azonban a korábbi fejezetekben idézett református teológusoknak 
és filozófusoknak igazuk van, akkor Barth egyáltalában nem látott bele a katolikus teológia 
betegségének valói természetébe. Ez a betegség amiatt állt elő, mert Róma szövetséget kötött 
az  aposztata  filozófiával.  Ahhoz,  hogy visszahívjuk  Rómát  a  Krisztus  evangéliuma  iránti 
engedelmességhez, fel kell szólítanunk: adja fel az aposztata filozófiával kötött szövetségét, 
és ejtse foglyul minden gondolatát, hogy engedelmeskedjenek Krisztus írott Ígéjének.

Barth ily módon képtelen felszólítani a katolicizmust, hogy hagyja el a legsúlyosabb 
hibáját. Ennek oka pedig végső soron az, hogy ebben a dologban Barth maga is ugyanahhoz a 
tévedéshez  ragaszkodik,  mint  Róma.  Egyetlen  ponton  sem  szólította  fel  az  aposztata 
filozófiát,  hogy  vesse  el  függetlenségét.  Épp  ellenkezőleg  őszintén  elismeri  az  autonóm 
filozófia  törvényességét.  Egyetlen  ponton  sem ösztökélt  semmiféle  filozófiát  arra,  hogy a 
tudományt megelőző előfeltevéseit a Szentírásból vegye. Meg kell hagyni, korlátozni akarja a 
működési területét. Vissza akarja tartani a filozófiát attól, hogy kijelentéseket tegyen Istenről 
és  Krisztusról.  Ezért  olyasfajta  filozófiát  részesít  előnyben,  amit  Sartre  fejlesztett  ki  a 
„keresztyén  filozófia”  bármely  formájával  szemben.  De  nem  veszi  észre,  hogy  az 
immanentista  filozófia  bármely  és  összes  formája  következtetve  Istenről  beszél.  Azt 
feltételezni,  hogy  az  emberi  megtapasztalás  bármely  ténye  megfelelően  magyarázható 
anélkül,  hogy  a  Krisztusnak  való  alávetettség  helyes  viszonyába  helyeznénk,  valójában 
Krisztus elvetését jelenti.  Sartre azt feltételezi,  hogy ha az embernek bármiféle értelemben 
megérthetőnek  kell  lennie  önmaga  számára,  akkor  ennek  önmagából,  mint  függetlenből 
kiindulva  kell  meglennie.  Az  efféle  viselkedésben  Isten  és  Krisztus  virtuális  kizárása 
foglaltatik  benne.  Ez  a  filozófia  keresztyénellenes.  Barth  mégis  elismeri  eljárásának 
törvényességét.  Nem  vonja  kérdőre  aposztata  mivoltát  a  gyökereknél.  Miképpen  volna 
állítható  akkor,  hogy  bármi  helyes  módon  kérdőjelezi  meg  a  katolicizmust?  A  filozófia, 
mellyel  a  katolicizmus  szövetséget  kötött,  nem jobban és  nem kevésbé keresztyénellenes, 
mint Sartre filozófiája, vagy bármelyik modern egzisztencialistáé. Az egyetlen mód, amellyel 
Barth valóban próbára tudta volna tenni a katolicizmus gyökér-hibáját, ha felszólította volna a 
katolicizmust, hogy a tudományt megelőző előfeltevéseit Krisztus Ígéjéből vegye, ahogyan az 
a Szentírásban megtalálható. De hogyan is tehetné ezt meg, ha a saját maga gondolkodását a 
teológiában sem akarja alávetni  Isten a  Krisztusban adott  közvetlen  kijelentésének?  Amíg 
Barth a  Krisztusából,  mint  Geschichte-ből kiindulva akar  túllépni  a  katolicizmuson,  addig 
képtelen  lesz  úgy megkérdőjelezni  a  katolicizmust,  ahogy a  reformátorok  tették.  Ugyanis 



pontosan a Krisztusról, mint Geschichte-ről alkotott elképzelés az, amiben Barth oly hevesen 
veti  el  Istennek a  Krisztusban és  Krisztuson keresztül  úgy adott  közvetlen  kijelentésének 
református elképzelését, ahogy Ő szól hozzánk a Szentírásban. A tény, hogy Barth ellenzi a 
katolicizmust, s hogy ortodox protestánsként mi is ellenezzük a katolicizmust, nem bizonyítja, 
hogy Barth és mi ugyanabból a Krisztusból kiindulva ellenezzük azt.

5. A forma-anyag séma

A  keresztyénség  és  az  aposztata  filozófiai  közötti  katolikus  szintézis  helyes 
felbecsülése, amint a fejezet elején megjegyeztük, magában foglalja a görög filozófia forma-
anyag sémájának elemzését is. Mert a görög filozófia, konkrétabban Arisztotelész filozófiája 
gyakorolt hatalmas hatást a katolikus gondolkodásra. A katolikus gondolkodók Arisztotelész 
filozófiájának  módszerét  alapvetően  helyesnek  találják,  mikor  a  tér  és  idő  világának 
magyarázatára használatos.

Dooyeweerd nagy részletességgel követte végig a görög forma-anyag séma fejlődését 
a  Reformáció  és  skolasztika a filozófiában című munkájában.1052 A görög filozófia  Platon 
előtti  korszakát  Vollenhoven  tárgyalja  nagyon  részletesen  A  filozófia  története  című 
művében.1053 Mi  azonban  Dooyeweerd  korábban  idézett,  könnyebben  hozzáférhető 
munkájához fordulunk, nevezetesen Az elméleti gondolkodás új kritikája címűhöz.

Dooyeweerd  beszél  „a  keresztyén  vallás  központi  alapmotívumának  integrális  és 
radikális jellegéről annak bibliai értelmében, a teremtés, a bűnbeesés és a Jézus Krisztuson 
keresztüli, a Szentlélek közösségével megvalósuló megváltás motívumáról.”1054 „Teremtőként 
Isten az emberben koncentrálódó ’földi világ’ és az angyalok világa abszolút és integrális 
eredeteként  jelenti  ki  Magát.  A Biblia  nyelvezetével  Ő mennynek  és  földnek  az  eredete. 
Következésképpen az Ő teremtésében nem találhatjuk meg az eredet  dualista  alapelvének 
semmiféle kifejeződését.”1055

A szembenállás  az eredetek bibliai  és görög nézetei  között  ezen a ponton azonnal 
szembeszökővé válik. „Ez a keresztyén nézet a gyökerénél vágja el a forma és az anyag görög 
motívumának vallási dualizmusát, ami az antropológiában a tiszte forma-jelleg anyagi teste és 
az elméleti racionális szubsztanciája dichotómiájában érett be. Sőt, a teremtés magában foglal 
egy gondviselésszerű világ-tervet, melynek integrális eredete a Teremtő szuverén akaratában 
rejlik.  Ezt  a  világ-tervet  a  kozmikus  időbeli  rend  transzcendentális  elképzelésében 
jeleztük.”1056

A  „vallási  dualizmus”  eme  kérdése  a  legnagyobb  fontossággal  bír.  Ez  a  vallási 
dualizmus  jellemzi  az  immanentista  filozófia  minden  formáját.  Ez  az,  ami  helyettesíti  a 
Teremtő és a teremtmény közötti megkülönböztetést.

A Szentírásban Krisztus beszél nekünk ennek a vallási dualizmusnak a bekerüléséről a 
világba.  Akkor  lépett  ez  színre,  mikor  a  Sátán  azt  javasolta  Ádámnak  és  Évának,  hogy 
tekintsék  magukat  és  őt  Istennel  egyenlőnek,  vagy,  ami  ugyanannak  felel  meg,  tekintsék 
Istent,  és  őt  önmagukkal  és  vele  egyenlőnek  a  létezés  végsőségének  vonatkozásában.  A 
Teremtő-teremtmény megkülönböztetés,  amit  a Sátán kínált,  valójában nem volt  alapvető. 
Isten, az ember és a Sátán mindannyian egy létezésből származtak. Az embernek nem kellett 
engedelmeskednie Isten parancsának. Isten nem volt abban a helyzetben, hogy parancsolhatott 
volna. Vajon Istent nem vette körül ugyanúgy, mint az embert és a Sátánt az a tényhelyzet, 
ami felett egyiküknek sem volt semmiféle irányításai lehetősége? Miért követelne akkor Isten 

1052 Reformatie en Scholastiek in de Wysbegeerte, Franeker, 1949, 1. kötet
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1054 A New Critique of Theoretical Thought, Dooyeweerd, 1. kötet, 173. oldal
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tekintélyt  Magának az ember  felett?  A tekintély a személyiségben rejlik,  bárhol is  legyen 
megtalálható,  akár  az  emberben,  akár  Istenben.  Minden  személyiség  egyben  törvény  is 
önmagának. Isten nem a törvényadó, és az ember nem a törvényt átvevő. Isten arra pályázik, 
hogy próbára tegye az embert az Alkotója iránti szeretetében? Isten nem az ember Alkotója, 
így nem képezheti az ember szeretetének tárgyát. Az embernek szeretnie kell a személyiséget, 
de előbb a sajátját, s csak azután Istenét. A bűn nem a szeretet törvényének megszegése, amit 
Isten adott az embernek. A bűn inkább az Istent és embert valamiképpen egyaránt körülvevő 
gonosz erőknek történő engedelmesség.

Mikor  Ádám  és  Éva  odafigyeltek  erre  a  sátáni  életfilozófiára,  aposztata  módon 
elszakadtak  a  hármas  Istentől.  Elfordultak  Isten  szeretetétől  önmaguk  szeretete  felé. 
Kijelentették Istentől  való függetlenségüket.  Többé nem ismerték el,  hogy Isten rendeletei 
kiterjednek a teremtett  világegyetem fölé.  Megváltoztatták a vallást.  Nem azért  történt ez, 
mert  elméletileg  megértették  önmagukat  és  Istennel  fennálló  viszonyukat.  Elméleti 
erőfeszítéseik  teljes  mértékben  alá  voltak  vetve  a  tudományt  megelőző  vallási 
állásfoglalásuknak.  Megszegték a  szeretet  ama parancsolatát,  amit  Isten adott  nekik,  ezzel 
szövetség-szegőkké váltak.

De álláspontjuk  most  vajon  nem dualista,  s  egyben  vallási  is?  Vajon  nem inkább 
monista?  Vajon Isten és ember  nem egyszerűsödtek le  a létezés  egységességére? Vajon a 
Teremtő-teremtmény  megkülönböztetés  nem  olvadt  most  bele  a  létezés  általános 
elképzelésébe? S vajon nem Dooyeweerd mondta nekünk, hogy az aposztata gondolkodás a 
jellegét  tekintve  immanentista?  Vajon  nem  adjuk  tanújelét  annak  a  ténynek,  hogy  nem 
tisztítottuk ki magunkból az aposztata gondolkodást mindaddig,  amíg a létezésről akarunk 
beszélni anélkül, hogy a kezdet kezdetétől fogva megtennénk a különbséget a teremtői létezés 
és a teremtményi létezés között?

Mindez így van. De a dualizmus, amiről Dooyeweerd beszél, a Teremtő-teremtmény 
viszony helyettesítője.  Ez a  dualizmus előfeltételezi,  hogy a  Teremtő-teremtmény viszony 
eltöröltetett, és a létezés általános monista elképzelése lépett a helyére. A dualizmus, amiről 
Dooyeweerd  beszél,  egy  ezen  a  létezésen  belüli  megkülönböztetést  jelez.  Immanentista 
nézettel a szükségessége egy efféle megkülönböztetésnek nyilvánvaló. Az ember tudta, hogy 
nem létezett mindig. A változás ténye rányomódott minden egyes ébrenléti órában. Ahelyett, 
hogy az idő, és annak minden terméke mögött a hármas Isten ezeket irányító tanácsvégzését 
látná, az ember most a kozmikus világrendet fogja fel végsőként. Azaz, a gonoszt valójában 
az időbeli sokféleséggel azonosította.

Ettől  kezdve az ember egy hamis elméleti  problémát állított  fel magának. Elkezdte 
keresni azt az egységet, ami a most az elvont jóval azonosított örökkévalót uralomra emelné a 
most gonoszként azonosított időbeli fölé.

Ennek a dualizmusnak az alapján az örökkévaló és az időbeli tényleg kölcsönhatásban 
állnak  egymással.  De  hogy  megnyugtassa  a  Teremtője  megsértése  miatt  háborgó 
lelkiismeretét, az ember most kivetíti az örök jó ideálját, és igyekszik gondolatban és tettben 
uralkodóvá tenni azt az időbeliség, mint gonosz felett. Ideáljává az vált, hogy önmaga, mint 
mulandó, és a gonosz osztozzon ebben a kivetített Istenben, mint örökkévalóban és jóban.

De kicsoda most ő, aki nem akarta, hogy Isten mondja meg neki, kicsoda? Hogyan 
tudja  most  azonosítani  magát?  Elvetette,  hogy az  az  Isten  mondja  meg  neki,  kicsoda  és 
micsoda volt ő, Aki Önmagából kiindulva azonosította Önmagát. Azért, hogy kijelentse saját 
autonóm  személyiségét,  személytelenítette  Istent.  Kijelenteni,  ellenőrizni  és  irányítani 
akarván magát, önmagával együtt Istent is belesüllyesztette egy személytelen környezetbe. Ez 
magában  foglalta  a  saját  maga  személytelenítését  is.  Valójában  csak  akkor  volt  képes 
azonosítani  magát  és  élni,  ha  először  Isten  azonosította  őt  Isten  képmásaként.  Az  Isten 
megtagadásával az aposztata ember önmagát is megtagadta Isten képmásaként. Így, önmagát 
keresve az  Istennel  való helyes  viszonyon  kívül,  az  aposztata  ember  elvesztette  önmagát. 



Hiteles  személyiségét  és  szabadságát  az  Isten  számára  kialakított  tervének  keretein  kívül 
keresve az aposztata ember felrobbantja, vagy megpróbálja felrobbantani azt a repülőgépet, 
amelyen utazik.

Ami  itt  elhangzott,  azt  nem szabad  közvetlenül  Dooyeweerdnek  tulajdonítani.  De 
hasonlónak látszik ahhoz, amit ő fejez ki, mikor azt mondja, hogy a teremtés bibliai motívuma 
„fenséges  módon  van kifejezve  a  139.  zsoltárban”,  majd  hozzáteszi:  „Ez természetesen  a 
radikális  ellentétje  a  forma-anyag  motívum  görög  dualizmusának.  A  kijelentésben,  mely 
szerint  Isten  az  embert  az  Ő  képmására  teremtette,  önmaga  számára  tárja  fel  az  embert 
teremtett  létezésének  radikális  vallási  egységében,  valamint  az  emberiség  vallási 
szolidaritásában,  amelyben  az  időbeli  világegyetem  teljes  jelentése  integrálisan 
összpontosult”.1057

A görögök, a többi emberhez hasonlóan Ádám leszármazottai voltak. Ádám volt az 
ember  faj  képviselő feje.  Minden ember  tőle  kapta  tehát  a szíve és az elméje Isten iránti 
alapjában aposztata viselkedését (Rm5:12). Emiatt a forma-anyag sémát a bibliai, vagy valódi 
vallási szempontból nézve az aposztata ember arra használja, hogy a segítségével kimentse 
magát a bűnéből.

Minden  aposztata  gondolkodás  leegyszerűsítette  a  bűnnek,  mint  az  Isten  szeretete 
megsértésének  radikális  természetét  két  egyformán  végső,  egy  jó  és  egy  gonosz  alapelv 
dialektikus  küzdelmére,  amely felett  az embernek végső soron nincs befolyása,  és nem is 
felelős érte. Dooyeweerd mondja: „Sem a görög, sem a humanista szembeszegülés nem érinti 
az emberi létezés vallási gyökerét,  csak azt emberi élet időbeli részterületeit.  Ezek itt csak 
vallási értelemben abszolutizáltak. A vétkességről alkotott elképzelésük emiatt pusztán csak 
dialektikus  jellegű.  A teremtett  világegyetem funkciói elvont  komplexumának lebecsülését 
tartalmazza egy ugyancsak elvonatkoztatott  és megistenített  komplexumhoz viszonyítva.  A 
kijelentéssel  kapcsolatos  kijelentésében  azonban  a  teremtéssel  kapcsolatoshoz  hasonlóan, 
Isten Ígéje lehatol a gyökerekig, az emberi természet vallási központjáig. A bukás ennek a 
központnak, a létezés eme radix-ának hitehagyása, az Istentől való elszakadás. Ez lelki halál 
volt, mert az élet abszolút forrásától való elszakadást jelentette. Következésképpen a bukás 
radikális  volt.  Kiterjedt  az  egész időbeli  világegyetemre,  mivel  utóbbi  vallási  gyökerei  az 
emberiségben voltak.”1058

A görög gondolkodás  forma-anyag sémájában áll  előttünk a  jól  kidolgozott  vallási 
dualizmus első fő kifejeződése, mely a természetét tekintve aposztata. Ebben a forma-anyag 
sémában a teremtéssel és az ember bukásával kapcsolatos bibliai tanításokat félreállították. 
Benne Isten nem képes azonosítani Magát az ember előtt, s az ember nem képes hallani Istent, 
ha Ő szólt hozzá. A kozmikus világrend nem Isten akaratának kifejeződése. Az ember sem a 
világ, sem Isten rendje ellen nem vétkezhet. Istennek nincs se Ígéje, se rendje. Ezzel a nézettel 
a  történelmet  nem  Isten  gondviselése  irányítja.  A  teremtés  magában  foglal  egy 
gondviselésszerű  világ-tervet,  melynek  integrális  eredete  a  Teremtő  szuverén  akaratában 
rejlik.1059 A görög gondolkodásban azonban nincs helye az isteni gondviselés elképzelésének, 
s ugyanúgy nincs helye a teremtés elképzelésének sem. Az isteni Íge eltűnésével a világ isteni 
rendje is eltűnt.

Várható,  hogy ebben a  helyzetben  bármiféle  kibékülés,  amit  az  ember  csak el  tud 
képzelni,  természetét  tekintve  dialektikus  lesz.  Próbálkozás  lesz  ez  egy  olyan  istenség 
megalkotására,  aki  segít  majd  az  embernek  valamiképpen  megvalósítani  a  jóról  alkotott 
ideálját  a  gonosz  felett.  A  Bibliában  azonban  a  bűn  „nem  elsimíttatik  dialektikusan”. 
„Valóságosan  kiengesztelés”  tétetik  miatta.1060 „S  Krisztusban,  mint  az  emberiség  új 
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gyökerében  az  egész  időbeli  világegyetem,  ami  vallásilag  az  emberben  koncentrálódott, 
elvileg ismételten Isten felé fordult, így kiszakíttatott a Sátán hatalmából.”1061

Ennek  a  forma-anyag  sémának  az  alapján  nincs  helye  Isten  kegyelme  tényleges 
győzelmének a bűn felett. Ugyanis nem létezik a történelemben tényleges átmenet a bűntől a 
kegyelembe.  A  gonosz  alapeleme  ezen  az  alapon  végül  is  ugyanolyan  végső,  mint  a  jó 
alapeleme.  S mivel  csak alapelem,  a jó nem rendelkezik semmiféle  hatalommal  a gonosz 
legyőzésére. Így tehát „ha a teremtés, a bukás és a megváltás központi alapmotívumának a 
fentiekben vázolt reformáló hatást kell gyakorolni a filozófiai gondolkodásra, akkor, amint azt 
a  transzcendentális  kritikánkban  megmutattuk,  ennek  a  motívumnak  kell  meghatároznia 
kozmonomikus  eszménket,  s  ki  kell  zárnia  minden  dialektikus  motívumot,  ami  aposztata 
irányba vinné el a gondolkodást.”1062

Ezen a ponton mutatkozik meg a római katolikus gondolkodás igazi természete. Még 
Ágoston sem volt képes teljességgel elszakadni a görög gondolkodástól. Elszakadt azonban az 
idő görög elképzelésétől, mert az ebben rejlik ebben a forma-anyag sémában. Ezzel lerakta az 
alapját a történelem valóban keresztyén filozófiájának.

De  „a  helyzet  egészen  más  lett,  mikor  a  természet  és  a  kegyelem  dialektikus 
alapmotívuma  belépett  a  keresztyén  skolasztikába.  Ez  az  arisztotelészi  reneszánsz  idején 
következett be, melyben keserves harcok után az ágostoni-platoni iskolát kinyomták az addig 
élvezett  vezető  helyzetéből.  A  római  katolicizmus  ezután  állandóan  azért  küzdött,  hogy 
véghezvigyen  egy  vallási  szintézist  a  természet  görög  (főleg  arisztotelészi)  nézete  és  a 
keresztyén tanítások között. Ez a szintetikus álláspont Aquinói Tamás rendszerében jutott a 
legerőteljesebb  filozófiai  és  teológiai  kifejeződésre.  Ennek  a  rendszernek  a  két  alapvető 
tantétele a természeti gondolkodás autonómiájának belehelyezése volt a természeti ismeretek 
teljes szférájába, valamint az a tézis,  mely szerint  a természet a természetfeletti  kegyelem 
alrendszere.”1063

A gondolkodás autonómiája elképzelésének elfogadásában – még ha a feltételezések 
szerint  ez  csak  a  „természeti  ismeretekre”  korlátozódik  csupán  –  köt  a  katolicizmus 
szövetséget a görög forma-anyag séma vallási dualizmusával. Ennek következtében „a bibliai 
teremtés-motívum meg lett fosztva eredeti integrális és radikális jellegétől”.1064 „A teremtés, 
mint  természeti  igazságot  hirdették,  ami  a  minden  isteni  kijelentéstől  független  elméleti 
gondolkodással  meglátható  és  bebizonyítható.”  És  „ennek  a  bizonyításnak  az  öt  módja 
előfeltételezi  az  arisztotelészi  metafizika  axiómáit,  s  különösen  Isten,  mint  ’tiszta  forma’ 
arisztotelészi  elképzelését,  ami ellentétben  áll  az ’anyag’  alapelemével.  Ez végül  a bibliai 
értelemben vett teremtésnek, mint az elméleti gondolkodás vallási motívumának az eltörlését 
jelentette.”1065

Dooyeweerd  így  folytatja:  „A  görög  forma-anyag  motívum  az  össze  különféle 
elképzelésében elvileg zárja ki a teremtés elképzelését annak bibliai értelmében. A kozmosz 
eredetével  kapcsolatos  görög  bölcsesség  összegzése  ez:  ’ex  nihilo  nihil  fit’  (a  semmiből 
semmi  sem  eredhet).  A  görög  metafizikai  teológia  legfeljebb  az  isteni  demurgosz 
elképzeléséig juthatott el, aki legfelsőbb rendű építészként és művészként formát ad az eredeti 
anyagnak.  Ezért  az  Isten  arisztotelészi  elképzelésének  skolasztikus  befogadása  a  teremtés 
egyházi  tanításába  soha  nem  vezethetett  el  a  valódi  megbékéléshez  a  biblikus 
alapmotívummal. Az arisztotelészi metafizika mozdulatlan Mozgatója, aki abszolút elméleti 
nous-ként  csak  önmagával,  mind  gondolkodásának  tárgyával  rendelkezett  az  áldott  ön-
szemléletben, radikális ellentéte az élő Istennek, Aki Teremtőként jelentette ki Magát. Tamás 
taníthatja,  hogy  Isten  a  természeti  dolgokat  mind  a  formájuknak,  mind  az  anyaguknak 
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megfelelően  hozta  elő,  de az anyag alapeleme,  mint  a metafizikai  és vallási  tökéletlenség 
alapeleme nem képes megtalálni az eredetét a tiszta formában – Istenben.”1066

A katolicizmus  is  megpróbálta  összekombinálni  az  emberről  alkotott  arisztotelészi 
nézetet  a  Szentíráséval.  Ez  szintén  végzetes  hibának  bizonyult.  „Az  emberi  természet 
arisztotelészi elképzelését sem lehetett összeegyeztetni az embernek az Isten képmására való 
teremtettségének bibliai elképzelésével. Tamás szerint az emberi természet az anyagi test és a 
racionális  lélek,  mint  lényegi  forma  kompozíciója,  ami  ellentétben  áll  Arisztotelész 
elképzelésével, ami halhatatlan szubsztanciának fogja fel azt.”1067

Végül, amíg a skolasztikusok a forma-anyag sémát alkalmazták, a „megváltás Krisztus 
Jézusban többé nem állhatott kapcsolatban az időbeli világegyetem igazi vallási gyökerével, 
csak  a  természetet  volt  képes  eljuttatni  annak  szupranaturális  tökéletességéhez”.1068 Jézus 
Krisztus gyakorlatilag a kozmikus folyamat kiállításává vált.

Természetesen  emlékezni  kell  rá,  hogy  a  katolicizmusban  ugyanúgy  van 
természetfeletti teológia is, amint ahogyan természetes. Róma Arisztotelész módszerét csak a 
természetes világ számára akarja alkalmazni. A természetfeletti azonban ezen az alapon nem 
áll többé a helyes viszonyban a természetessel. A természeti teológia módszerével csak egy, a 
tiszta formára leegyszerűsített  isten létezhet.  Az efféle isten pedig nem a világ Teremtője. 
„Mint tiszta  tényleges  forma fogadható el  az istenség az anyagból  származó ama mozgás 
eredeteként, ami a forma, mint végcélja felé irányul. Ugyanakkor semmi módon nem fogható 
fel  az  istenség  az  anyag  alapeleme  eredetének,  annak  vak,  önkényes  αναγκη-jével 
egyetemben.”1069 Azaz,  a  természetfeletti  birodalom  magasabb  szinten  állóként  kerül  a 
természetes  fölé.1070 Ennek  a  skolasztikus  folyamatnak  az  eredménye  egy  mesterséges 
szintézis lett az eszmék görög és keresztyén világa között.1071

A görög forma-anyag  motívum az  emberi  elméleti  gondolkodás  függetlenségén  és 
önállóságán alapult.  Ebben az értelemben szubjektívnek kell mondanunk. Az emberi  alany 
határozza  meg  a  sajátlogikai  képességeivel,  hogy  mi  létezhet  a  valóságban,  és  mi  nem. 
Filozófiája tudat-filozófia. Ezért a kijelentés katolikus elképzelése soha nem lehet a Teremtő-
Megváltó kijelentése a szó bibliai értelmében. A görög gondolkodás forma-anyag sémája nem 
engedi  meg,  hogy  a  kijelentés  keresztyén  elképzelését  ráhelyezzék.  Ez  a  séma  magában 
foglalja mind Isten, mind a világ elképzelését.  Más szóval a görög gondolkodás sémája a 
létezés teljességének nézete minden formában. S a keresztyénség is a teljesség nézete. S a 
teljesség eme két nézete egymást kölcsönösen kizáró alapelvekre épül.

A katolicizmus mégis  megpróbálja  összeegyeztetni  ezt  a két,  egymást  kölcsönösen 
kizáró totalitárius nézetet. A létezés természetes és természetfeletti rendjének egymáshoz való 
viszonyáról  alkotott  katolikus  nézet  nem engedi  meg  Krisztus  egyszerű  önazonosítását  a 
történelemben. E nézet szerint a történelem, legalábbis részben, a természeti birodalmához 
tartozik.  Itt  a forma és az anyag dualista nézete,  legalábbis részben, a helyzet  ura. S ezek 
ugyanúgy  kölcsönösen  megsemmisítők  voltak  egymásra  nézve,  mint  ahogyan  ki  is 
egészítették  egymást.  Még  a  szubsztanciának,  mint  a  létezés  központi  kategóriájának 
elképzelése  sem képes  egyesíteni  a  kettőt,  „mert  nem  rendelkezik  valódi  kiindulóponttal 
ehhez a szintézishez”.1072

Amennyire  a  szubsztancia  forma,  egyetemes,  és  ezért  forma.  Amennyire  a 
szubsztancia anyag, a végtelenségig el van szigetelve a formától. Róma nem fogja fel, hogy 
mindaddig nem lehetséges Isten Fiának önazonosítása a történelemben,  amíg nem minden 
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dolog a Fiún keresztül teremtetett. Krisztus úgy azonosítja Magát, mint Akiben minden dolog 
fennáll.

Természetesen,  mivel  nincs  önazonosító  hármas  Isten,  Aki  szól  az  emberhez  a 
történelem kezdetén, ezért nincs önazonosító Krisztus sem, Aki világosan szól az emberhez a 
történelmi megváltó munkájában. A görög filozófia által befolyásoltan, katolikus alapon nem 
lehetséges  Krisztus  egyszer,  s  mindenkorra  befejezett  munkája,  ami  önmagában egyszer  s 
mindenkorra  meg  van magyarázva,  végső formába öntve  a  Szentíráson keresztül.  Mindez 
folyamatra redukálódik le. S maga ez a folyamat is mesterséges kombinációja az elvont forma 
statikus fogalmának, valamint a tiszta esetlegesség ugyanannyira elvont fogalmának.

A reformáció megpróbálta megszabadítani a keresztyénséget az aposztata filozófiával 
kötött  szövetség  minden  formájától.  Visszahívta  az  embereket  a  Szentírás  Istenéhez  és 
Krisztusához,  ezzel  a  Szentíráshoz,  mint  ennek  az  Istennek  és  ennek  a  Krisztusnak  a 
közvetlen  kijelentéséhez.  A  reformátorok  tudták,  hogy  csak  így  azonosítván  magukat 
teremtményekként és bűnösökként, képesek üdvbizonyosságot találni Istennek a Krisztuson 
keresztül  adott  kegyelmében.  Csak  így  lehetséges  átmenet  a  haragból  a  kegyelembe  a 
történelemben. Csak így nyugodhatnak meg abban, hogy Isten, a világrend Ura, győzni fog a 
bűn és a gonoszság felett. Csak így lehetséges a kegyelem valódi győzelme.

A  filozófiának  a  ténylegesen  protestáns  vonalak  mentén  történő  megreformálását 
Vollenhoven  és  Dooyeweerd  annak  érdekében  vállalták  fel,  hogy  minden  emberi 
gondolkodást alávessenek Isten Ígéjének Krisztusban. A filozófia megreformálása a teológia 
megreformálásához hasonlóan elsősorban a hívő alávettetését jelentette lényének legmélyében 
az  Isten  által  az  embernek  Krisztusban  adott  közvetlen  kijelentésében.  A  református 
filozófiának  a  református  teológiához  hasonlóan  el  kell  vágnia  magát  az  aposztata 
gondolkodás minden formájától. S addig nem is valószínű a teológia teljes megreformálása, 
amíg azt nem követi azonnal a filozófia megreformálása is.

Barth azonban nem az aposztata filozófiával kötött szövetsége miatt ellenzi a katolikus 
teológiát.  Meg  kell  hagyni,  Barth  elveti  a  filozófia  minden  formáját,  ami  az  okoskodás 
módszerével próbál eljutni Isten fogalmához. Ezt azonban nem annak az Istennek a nevében 
teszi, Aki közvetlenül beszél az emberhez Krisztuson keresztül a Bibliában. Épp ellenkezőleg 
– s ez a dolog alapvetően fontos – azokat, akik úgy találják meg Istent, hogy a Krisztusban 
adott közvetlen kijelentésére figyelnek a Szentírásban, Barth egy osztályba sorolja azokkal, 
akik a természeti teológia katolikus módszerével találják meg Őt.

Barth  a  katolikus  szintézis  dialektikáját  egy,  a  katolikusénál  mélyenszántóbb 
dialektika  szempontjából  veti  el.  A  közvetlen  kijelentésnek  a  katolikus  gondolkodásban 
található elvetésénél mélyebb elvetésével akarja legyőzni a katolicizmust. Krisztusának, mint 
Geschichte-nek  a  szempontjából  akar  túllépni  a  katolicizmuson.  Ez  a  Krisztus,  mint 
Geschichte  azonban nem azonosítható a történelemben. Ő nem található meg sehol sem. Az 
Isten, Aki ennek a Krisztusnak a szempontjából beszél az emberhez, tehát olyan forma, ami 
ha lehetséges, még formálisabb,  mint a görög filozófia formája. S az ember,  aki odafigyel 
Istenre ennek a Krisztusnak a szempontjából, nem hallhatja ezt a Krisztust, vagy amennyiben 
hallja, bele is vész Krisztusba.

Ugyanakkor  teljes  említést  érdemel  a  tény,  hogy Barth előre  meggondoltan  próbál 
megszabadulni a filozófia minden formájától, legyen az modern, vagy ókori. De vajon létezik 
erre  mód  a  reformátusok  módszerén  kívül?  Fenntarthatja-e  Barth  ténylegesen,  hogy az  ő 
teológiája  mentes  az immanentista  filozófiától,  ezzel  együtt  a tudat-teológiától  mindaddig, 
amíg oly radikálisan ragaszkodik a Krisztus, mint Geschichte elképzeléséhez, mind eddig még 
soha? Korábban már láttuk ebben a fejezetben,  hogy nem lehetséges szembesülés Isten és 
ember között Krisztusban mindaddig, amíg valaki el nem fogadja nyíltan ezt a szembesülést 
Istennek  a  történelemben  és  a  Bibliában  közvetlenül  kijelentett  Krisztusban  adott 
kijelentéséből  kiindulva.  Schleiermachernek  és  követőinek  a  modern  tudat-teológiája 



szövetséget kötött  a modern dialektikus filozófiával.  S van bármi más módja annak, hogy 
próbára  tegyük  a  dialektika  akár  e  modern,  akár  az  ókori  formáját,  mint  a  Szentírás 
önazonosító Krisztusának segítségével, ahogyan a történelmi protestantizmus bemutatta Őt?

Vajon  Barth  nézete  kevésbé  spekulatív,  mint  Rómáé?  A  válasz  az,  hogy  még 
spekulatívabb. Barth nyíltan elveti Istennek a történelemben közvetlenül adott kijelentését. A 
Krisztusról, mint Geschichte-ről alkotott elképzelése még nyilvánvalóbban bibliaellenes, mint 
a létanalógia katolikus elképzelése. Barth elképzelése Istenről, Aki teljességgel ki van jelentve 
és teljességgel  el  van rejtve Krisztusban – amint  a  keresztyén  filozófusok kimutatták  – a 
keresztyénség  kisajátítását  jelenti  a  szabadság  és  természet  modern  filozófiai  sémájának 
eszközeivel. Ez a séma maga is modern kifejeződése minden immanentista filozófia forma-
anyag motívumának. Barth mélyebb kompromisszumot kötött az aposztata filozófiával, mint 
a katolicizmus.



11. fejezet: A modern dialektika

Az előző  fejezetben  az  ókori  dialektikus  filozófiával,  valamint  annak  a  katolikus 
teológiára  gyakorolt  hatásával  foglalkoztunk.  Ebben  a  fejezetben  a  modern  dialektikus 
filozófiával,  valamint  annak  a  modern  teológiára  gyakorolt  hatásával  fogunk  foglalkozni. 
Azonban  mind  az  ókori,  mind  a  modern  filozófiát  csak  azért  tanulmányozzuk,  hogy 
megérthessük  és  értékelhessük  Barth  teológiáját.  Barth  hevesen  elveti  Róma  természeti 
teológiáját,  ami  a  létanalógia  arisztotelészi  elképzelésére  épül.  Ezt  azonban  nem  annak 
érdekében  teszi,  hogy  visszahívja  az  embereket  Istennek  a  Krisztuson  keresztül  a 
történelemben, tehát a Szentírásban adott közvetlen kijelentéséhez.  S ennek a ténynek úgy 
találtuk,  hogy a  lehető  legnagyobb  a  jelentősége,  mert  csak  egyetlen  valóban  keresztyén 
módja van az összes  szintézis-teológia  elvetésének.  Ez pedig az emberek megkérése arra, 
hogy  ott  szembesüljenek  Istennel,  ahol  található,  nevezetesen  az  Önmagáról  Krisztuson 
keresztül adott közvetlen kijelentésben, a Szentírásban. Ott, és csakis ott lehet meghallani az 
Ő hangját. Ott, és csak ott azonosítja Magát Krisztus Önmagából kiindulva, illetve az embert 
a Krisztussal fennálló viszonyából kiindulva. A görög természeti teológia útja egy istenhez, 
mint  elvont  formához  vezetett.  A  görögök  azzal  az  aposztata  feltevéssel  kezdték  a 
gondolkodásukat a „valóságról”, hogy az ember valamiképpen autonóm. Ezzel a feltevéssel 
kezdve  természetes  módon  használták  az  elvonatkoztatás  és  a  tagadás  módszerét,  mikor 
„istenről” akartak beszélni.  Mert az emberi függetlenséggel kapcsolatos feltevésükkel Isten 
nem hasonlíthat semmihez a tér-idő világból, de mégis annak teremtőjének kell lennie. Az 
eredmény az lett, hogy Istenről semmi sem mondható. Vagy, ha bármit is mondtak „róla”, ezt 
a  forma,  a  semlegesnem újra-megszemélyesítésével,  a  tagadás  módszerének  használatával 
kellett megtenni ebben a konstrukcióban. Mikor azonban így újra-megszemélyesítették, ez az 
Isten  az  emberrel  együtt  egy  olyan  környezettel  került  szemben,  amely  felett  semmiféle 
ellenőrzése sem volt. Kiderült, hogy ez az Isten a főisten. Ez a főisten megpróbálta ráhúzni a 
racionalitás  formáját,  a  tiszta  formát  a  tiszta  anyagra.  Ez  a  dialektikus  gondolkodás 
természete. Ez az aposztata ember gondolkodása. Jellegében ez mindig immanentista abban, 
hogy  az  Isten,  mint  Teremtő  és  az  ember,  mint  teremtmény  közötti  kapcsolatot  mindig 
másodlagos  és  származtatott  természetűnek  tekinti.  Ez  az  aposztata  immanentista 
gondolkodás  nem  veti  magát  alá  az  Isten  által  a  teremtett  világegyetembe  helyezett 
rendeleteknek.  Fellázadván  a  történelem kezdetén,  az  ember  azt  feltételezi,  hogy ő  maga 
köteles az értelmi képességeivel és a logikai funkcióival legelőször is megkülönböztetéseket 
tenni egy öröklötten kaotikus világban.

A  skolasztikus  teológia  elfogadta  ez  az  aposztata  gondolkodást  a  filozófiájában, 
valamint természeti teológiájában. Tette pedig ezt azért, hogy a keresztyén vallás ésszerűnek 
tűnhessen az aposztata ember számára. A skolasztikus gondolkodás megpróbálta „a természeti 
birodalomra” korlátozni a filozófia tevékenységét. Ez azonban lehetetlen volt. Arisztotelész 
módszere  önmagában is  ama elmélet  forrásának a  terméke volt,  amit  a valóság egészéről 
alkotott.  A  forma-anyag  séma  volt  a  módszer,  egyidejűleg  pedig  a  valóságelmélet,  és  a 
tudáselmélet.  A dialektikának az ember  függetlenségének feltételezésén  alapuló módszere, 
nem volt  képes  létrehozni  Istennek,  mint  az  ember  Teremtőjének  és  törvényadójának  az 
elképzelését.  Isten,  mint  tiszta  forma  volt  Arisztotelész  módszerének  elkerülhetetlen 
eredménye, miután ez a módszer maga is az emberi függetlenség feltevésén alapult. S ez a 
módszer az eset természeténél fogva pre-teoretikus, vagy vallásos volt a jellegében.

Most  rátérünk  a  dialektikus  gondolkodás  modern  formájára.  Ehhez  ismét  főleg  a 
Dooyeweerd által adott elemzésére fogunk támaszkodni.

Occam  Vilmos  nominalizmusa  volt  az,  mondja  Dooyeweerd,  ami  „a  tomista 
rendszerben fennálló,  a keresztyén  és a pogány gondolkodási  vonalak közötti  mesterséges 



kompromisszum”  ellen  fordult.1073 „A  tomista  kozmonomikus  eszme  megkövetelte  az 
arisztotelészi ’szubsztanciális formák’ realista-metafizikai elképzelését. Abban a pillanatban, 
hogy ezt az elképzelést elvetik, a természet rendjének egész tomista-arisztotelészi elképzelése, 
mint  a  kegyelem  szupranaturális  rendjének  alépítménye,  bukásra  van  ítélve.  S  ugyanez 
érvényes a természeti teológiára, mint a kijelentés szent teológiájának alépítményére is.”1074

A nominalizmus tagadja, hogy az egyetemes fogalmaknak lenne bármiféle alapjuk is a 
valóságban (fundamentum in re). Ezzel a nominalista nézettel „az igazság realista metafizikai 
fogalma” megsemmisült.1075 Az egyetemes eszmékre vonatkozó nominalista nézet hátterében 
ott  állt  egy  önkényes  nézet  Isten  abszolút  hatalmáról  (Potestas  Dei  Absoluta).  S  benne 
mindenben  kifejeződött  az  akarat  elsőségének elképzelése  az  értelem elsőségének  tomista 
tanításával szemben.1076 Vajon az egyetemességek eme nominalista nézete előkészítette az utat 
a  visszatérésre  Istennek  a  történelemben  adott  közvetlen  kijelentése  elképzeléséhez? 
Egyáltalában nem. Meg kell hagyni,  maga Occam sem akart elvetni egy efféle kijelentést. 
Filozófiai  nézete  azonban  magában  foglalta  a  tagadását.  Előkészítette  az  utat  a  modern 
filozófia,  valamint  annak  a  tiszta  esetlegességről  alkotott  nézete  előtt.  A  nominalizmus 
szolgálata  a keresztyén  vallás  számára  tehát  negatívnak bizonyult.  Megmutatta  a szintézis 
mesterségességét a görög forma-anyag séma és a keresztyén gondolkodás között.1077

A skolasztikus gondolkodás mesterséges szintézisének felbontásával a nominalizmus 
előkészítette  az  utat  a  modern  humanizmus  számára.  Megkell  hagyni,  volt  egy  átmeneti 
időszak  a  skolasztikus  gondolkodás  felbomlása  és  a  modern  humanizmus  között.  A 
nominalista gondolkodás először valamennyire alávetette magát „pozitivista hitben az egyház 
dogmájának”.1078 Ez  az  alávettetés  azonban  maga  is  egy  mesterséges  dolog  volt.  A 
nominalizmus  alapeleme  öröklötten  az  embernek  az  Isten  törvényével  szembeni 
autonómiájára, vagy szabadságára helyezett, a középkori realizmusban megfigyelhetőnél még 
nagyobb  hangsúly  volt.  S  a  filozófia  modern  útját  is  a  teljesen  autonóm,  vagy  szabad 
embernek az alapelve jelölte ki.

Ahogyan azt már láttuk, Dooyeweerd úgy beszél a modern filozófiáról, mint amit a 
szabadság-természet  motívum irányít.  A szabadság-természet  motívum alap-elképzelése az 
emberi autonómia, vagy szabadság. Ez volt, amint már megjegyeztük, a görög forma-anyag 
motívum alap-elképzelése  is.  A modern  szabadság-természet  motívum és  az  ókori  forma-
anyag motívum a mögöttük álló emberi autonómia ugyanazon elképzelésének a kifejeződései. 
Mindkettőnél  megvan  az  ember  végsőségének  pre-teoretikus  feltevése.  De  a  modern 
gondolkodás szabadság-motívuma még következetesebben keresztyénellenes, mint az ókori 
szabadság-fogalom volt.

Az ókori filozófia még elfogadta az önmaga fölött álló törvény „objektív” létezését. A 
görög filozófia szabad embere még meg is próbált igazodni az efféle törvények valóságához. 
De a szabadság modern fogalma, mikor következetes kifejeződésekre jutott, egyáltalában nem 
engedi meg a törvény objektív létezését. Még a törvényt is az embertől származónak tartja.

Meg kell  hagyni  a modern embernek el  kell  fogadni valami rajta kívülinek és tőle 
függetlennek a  létezését,  és  el  is  fogadja  azt.  De a  modern  ember  azt  feltételezi,  hogy a 
természetben fennálló rend, vagy forma végső soron az emberi tevékenységből származik. A 
modern  gondolkodás  reneszánsz  időszakában  a  szabad  ember  megpróbálta  leuralni  a 
természetet. Azt hitte, képes erre, mert vélekedése szerint felfedezte, hogy Isten nem uralja 
azt. Istennek a természetet uraló törvényét olyan egyetemességnek vélte, melynek semmiféle 
valóságalapja nincs.
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A matematika módszereinek használatával a modern ember elkezdte azt hinni, hogy 
képes kimerítő magyarázatot adni a természetre. „A valóság egészét ennek az új módszernek 
a szempontjából kell értelmezni. E cél érdekében az egyéniség összes modális szerkezetét, 
melyek a teremtés isteni rendjén alapulnak, metodikusan meg kell semmisíteni. Az autonóm 
elméleti  gondolkodás most  újjáteremti  a világegyetemet  a matematikai  természettudomány 
pontos fogalmainak segítségével.”1079

Ezáltal azonban a modern ember létrehozott egy mesterséges kombinációt az ember és 
a természet  között.  A szabad ember  olyan módszerrel  próbálta megérteni magát,  amivel  a 
természetet is próbálta megérteni. Valójában úgy próbálta magát megérteni, mint aki benne 
foglaltatik a természetben. Mikor azonban ekképpen próbálta megérteni magát, elvesztette a 
szabadságát. A modern tudomány módszere nem volt kevésbé determinisztikus a tendenciáját 
tekintve,  mint  az  arisztotelészi  filozófia  realizmusának  módszere.  A  modern  szabadság-
természet  motívumban  rejlő  ellentmondás  azonban  szembetűnőbben  nyilvánvaló,  mint  a 
görög forma-anyag motívumban volt. A modern ember úgy gondolkodik magáról, mint akit 
többé  már  semmiféle  objektív  törvények  nem  irányítanak.  De  mégis  törvényeket  alkot 
magának,  melyek  ugyanúgy  teljességgel  determinisztikusak,  mint  az  általa  elvetett, 
feltételezetten  objektív  törvények  voltak.  Azaz,  az  autonómia  az  emberen  belülinek 
mutatkozik. A szabad ember abban a hálóban fogattatott meg, amit saját maga vetett ki.

Ez  az  a  pont,  ahol  az  összes  dialektikus  gondolkodás  aposztata  jellege  a 
legvilágosabban meglátszik.  Ha az ember  fenn akarja  tartani  a  szabadságát  úgy,  ahogyan 
elképzeli azt, akkor nemcsak Isten minden törvényétől szabadnak kell magát kijelentenie, de a 
természet  összes  törvényétől  is,  még  akkor  is,  ha  ezeknek  ő  maga  a  forrása.  Neki  tehát 
lényegileg tagadó viszonyban kell állni mindennel szemben, ami látszólag az egyetemesség 
bármilyen  formáját  ölti.  Istennek  teljességgel  rejtettnek  kell  lenni  az  ember  számára  a 
természetben.  S  Istenek  teljességgel  rejtettnek  kell  lenni  az  ember  számára  még  a  saját 
megtapasztalásában is. Ha Isten bárhol ismert lenne az ember számára, úgy az ember nem 
volna már többé szabad.

1. Immanuel Kant

Ez a humanista szabadság-motívum „az emberi  személyiség modern vallásának”1080 

hajtóereje. Az emberi személyiség függetlennek tekinti magát. Uralkodni akar a természeten. 
De  a  természeten  való  uralkodás  determinizmust  von  maga  után.  S  ez  a  determinizmus 
hajlamos az ember beburkolására. Azaz, alapvető ellenmondás áll fenn a szabad személyiség 
modern elképzelésén belül.  A modern személyiség olyan helyzetben találja magát,  amikor 
elvetvén az Istent, mint Teremtőjét, és Krisztust, mint a szabadsága forrását, elveszett.

„Az emberi  személyiség modern vallása” első nagy kifejeződésére Immanuel  Kant 
filozófiájában  jut.  Kantot  gyakorta  nevezik  a  protestantizmus  filozófusának.  Vajon  nem 
korlátozta a tudományt annak érdekében, hogy helyet készítsen a hitnek?

Radikálisan eltérő válaszokat adtak erre a kérdésre. Először is ott a tudat-teológusok 
válasza. Ők természetesen úgy tekintenek Kantra, mint ihletük fő forrására. Számunkra Kant 
szabadította  ki  az  emberi  tudatot  a  kívülről  jövő törvények  rabszolgaságából.  Teológiájuk 
pontosan azért tudat-teológia, mert Kanttal együtt  azt feltételezik, hogy az ember általános 
emberi tudata önmagában elégséges. Képes megteremteni, és meg is teremti a saját vallásos 
ideáljait, és megalkotja a saját eszközeit is eme ideálok megvalósításához.

De ott  a  második,  azok válasza,  akik az emberi  tudatot  és annak tevékenységeit  a 
teremtés,  a  bűn,  és  a  Krisztuson  át  történő  megváltás  bibliai  motívumaiból  kiindulva 
értelmezik azon a módon, ahogyan Dooyeweerd beszél róla. Dooyeweerd mondja: „Kant nem 
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a  szabadság  evangelikál  elképzelésének  a  filozófusa.  Az Ő filozófiáját  a  keresztyén  és  a 
humanista  motívumok  közötti  áthidalhatatlan  szakadék  választja  el  a  reformáció  bibliai 
lelkületétől. Ez természetesen nem zárja ki a tényt, hogy Kantot történelmileg befolyásolta a 
puritanizmus és a pietizmus erkölcsi és teológiai elképzeléseinek kialakítása során. De kritikai 
idealizmusának  magát  a  lelkületét  és  transzcendentális  alap-elképzelését  a  természet  és  a 
szabadság  humanista  motívuma  irányítja.  S  utóbbi  nem  egyeztethető  össze  a  reformáció 
valóban  biblikus  alapmotívumával.  Minden  szintézisre  irányuló  erőfeszítés  a  Kant 
filozófiájának  vallási  alapjaiba,  valamint  a  bibliai  alapmotívum  integrális  és  radikális 
jellegébe való bepillantás hiányából indult ki.”1081

A  tudat-teológusok  protestánsoknak  nevezik  magukat.  Ha  azonban  őket 
protestánsoknak kell nevezni, akkor a protestantizmust magát is úgy kell tekinteni, mint ami 
azt az elképzelést jelenti, mely szerint az ember tudata autonóm, a történelmi protestantizmus 
viszont  nem  hitt  ilyesmiben.  Kant  kimunkálta  a  külső  tekintély  eszméjétől  való 
megszabadulást.  Szabadságot  adott  az  embereknek  abban,  hogy saját  erkölcsi  értéküknek 
megfelelően értelmezzék a természet és a történelem tényeit, s ezt az erkölcsi értéket magának 
az embernek a törekvései határozták meg. Vajon ez a szabadulás nem volt hasonló a Luther 
által  elért  szabaduláshoz?  „Az  emberi  dogmákhoz  való  ragaszkodás  helyett  Luthernek 
közvetlen szívbéli meggyőződése volt arról, hogy Isten az ő oldalán áll. S mi más ez, mint a 
gyakorlati gondolkodás ítélete, az emberben levő szív reakciója a lelki világegyetemre? Ez a 
tapasztalatban  adatik.  Érvelésekkel  nem  közvetíttetik.  Szillogizmussal  nem  lehet 
megsemmisíteni.  Nincs szüksége megerősítésre  a tudomány részéről.  Képes kombinálódni 
bármely változó magyarázattal, amit a tudomány csak adhat a külső világegyetemről.”1082

Itt egy alapvető félreértés van Luther, és általánosságban a reformátorok módszerét és 
álláspontját illetően. A reformátorok, amint már megjegyeztük, nem az emberi alany,  mint 
autonóm,  elképzelésének  érdekében  vetették  el  a  katolicizmust  és  annak  természeti 
teológiáját. Épp ellenkezőleg, pontosan azért vetették el a katolicizmust, mert nem követelte 
meg, hogy az emberi tudat alávesse magát a Szentírásban beszélő Krisztusnak. A szabad, azaz 
autonóm  ember  modern  vallása  Kantban  találja  meg  fő  ihletét.  De  Kantnak  az  emberi 
szabadságról alkotott elképzelésének gyökerei nem az ember református, hanem reneszánsz 
nézetében  voltak.  S  az  ember  e  reneszánsz  nézetének  a  háttere  viszont  a  középkori 
nominalizmusban rejlett.

Moore-nak nagyon igaza van, mikor azt mondja, hogy Kant lázadt korának protestáns 
ortodoxiája  ellen.  De  az  embernek,  mint  a  kijelentés  alárendeltjének  a  vonatkozásában  a 
protestáns ortodoxia álláspontja lényegében nem különbözik a reformátorokétól. A protestáns 
ortodoxia  egyszerűen  csak  követte  a  reformátorokat,  ahogyan  azok  odafigyeltek  a 
szentírásban közvetlenül beszélő Krisztusra. A protestáns ortodoxia szerint, de nem kevésbé a 
reformátorok szerint is, a valódi szembesülés Isten, a Teremtő, és az ember a teremtmény és a 
bűnös között egyedül Krisztusban történik meg, amiképpen Ő közvetített az embernek Ígéjén, 
mint Krisztus közvetlen kijelentésén keresztül.

A  református  álláspont  Kant  által  történő  elvetésének  radikális  jellege  ezután 
teljesebben  leírható.  Kant,  mint  mondják,  korlátozta  a  tudományt  annak  érdekében,  hogy 
helyet készítsen a hitnek. De miképpen tette ezt meg?

2. Erkölcsi dualizmus és erkölcsi monizmus

Végső értelemben véve ezt  úgy tette  meg,  hogy sokkal nagyobb következetességre 
juttatta  az  ember  autonómiájának  aposztata  elképzelését,  mint  volt  őelőtte.  Kant  számára 
ugyanis Isten nem az ember Teremtője. Isten nem törvényadó az ember számára. Isten nem 
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képes kijelenteni Magát az embernek a természeten, vagy az embernek, mint Isten képmása 
hordozójának  a  saját  alkatán  keresztül.  Az ember  semmit  sem tudhat  Istenről.  Az ember 
szabad személyisége  tehát  teremtményként  és Krisztus  által  megváltott  bűnösként  nem az 
Istennel  való alapvető  viszonyától  függ. Először  is,  az  ember  szabadsága egy teljességgel 
negatív valami. Ahhoz, hogy bármiféle kapcsolata lehessen akár Istennel, akár a természettel, 
az embernek mindkettőt ki kell vetítenie. S Kant mind a természetet, mind Istent kivetíti.

Számára a természet abban az értelemben van kivetítve az ember által,  hogy annak 
rendje belőle származik. Logikai rettenhetetlenségével Kant szabad embere rendet kényszerít 
a természetre. Számára a természet törvényei ugyanúgy vétetnek, ahogyan adatnak. S ezek 
csak abban az értelemben adatnak, hogy léteznie kell a tiszta esetlegesség világának, mint 
nyersanyagnak,  amit  az  ember  elméje  formáló  tevékenysége  felhasznál  egy neki  alávetett 
világegyetem megalkotására.

Kant Istent ugyanúgy kivetíti, mint az embert. Ezt azonban a közvetett, vagy tagadó 
irányítás módszerével teszi. Azt mondja, hogy az ember értelme nem fogalmaz meg pozitív 
állításokat Istenről. Az ember nem ismerheti úgy Istent, ahogyan a természetet ismeri. Ha az 
ember úgy ismerné Istent, ahogyan a természetet, akkor Isten a természet egyik objektuma 
lenne.  S  mint  ilyen,  egyáltalában  nem  is  lenne  Isten.  Az  efféle  Isten  csak  a  gyakorlati 
gondolkodás  által  posztulálható.  A gyakorlati  gondolkodás  az egész ember  gondolkodása. 
Benne az ember akarata központi. Ez a gyakorlati gondolkodás foglalkozik a jó és a gonosz 
kérdésével  ugyanúgy,  ahogyan  az  elméleti  gondolkodás  foglalkozik  az  igaz  és  a  hamis 
kérdésével.  Mindegyiknek megvan a saját  birodalma. A gyakorlati  gondolkodás birodalma 
magasabbrendű,  mint  az  elméleti  gondolkodásé.  Az  embernek  nincsenek  ismeretei  a 
felsőbbrendű birodalomról. S a gyakorlati gondolkodás birodalma azért magasabbrendű, mint 
az elméleti gondolkodásé, mert a szabad ember helyezi azt oda. A szabad ember posztulálja a 
jónak a gonosszal szembeni végső felsőbbrendűségének eszméjét a gyakorlati gondolkodás 
birodalmában. Sőt, még a természetben is talál jeleket arra, hogy a természet alá van vetve a 
gyakorlati  gondolkodás  birodalmának.  Elvetvén  Isten  létezésének  teleológiai  érvét  annak 
elméleti formájában a többi érvekkel egyetemben, Kant helyreállítja a teleológia elképzelését 
a gyakorlati gondolkodás szempontjából. Így készít Kant helyet a hitnek. Teszi ezt először is 
azt posztulálva, amit Richard Kroner erkölcsi dualizmusnak nevez.1083 Ennek a dualizmusnak 
az eszközeivel veti el az Aquinói Tamás által kifejlesztett hagyományos teista bizonyítékokat. 
A természeti teológiát a tudás elképzelésének a természet birodalmára történő korlátozásával 
veti  el.  Az  ember  azért  ismeri  a  természet  eme  birodalmát,  mert  ő  maga  is  eredeti 
hozzájárulója annak. S az ember nem irányíthatja ekképpen a végtelen valóság egészét. Neki 
tehát fel kell fognia az őt körülvevő végső titokzatosság, vagy esetlegesség elképzelését. Az 
ember és a természet között fennálló dualizmus tehát erkölcsi dualizmus. Azaz, mondhatni, 
olyan dualizmus, amelyben az ember akarata, mint cselekedet fogja fel magát a jó és a rossz 
közötti megkülönböztetés végső forrásának.

Noha  Kant  azt  állítja,  rendelkezik  tudással  az  érzékeken  túli  birodalomról, 
mindazonáltal egy egyetemes tagadó kijelentést tesz róla. Biztos abban, hogy az Isten, Aki 
abban a birodalomban él, nem lehet az ember Teremtője és törvényadója. Efféle Istent vallani 
ellenkezne az elméleti gondolkodás alapelveivel. Azaz, az elméleti gondolkodás, miközben 
látszólag alázatosan tartózkodik attól,  hogy bármit  is kijelentsen a gyakorlati  gondolkodás 
birodalmáról, a valóságban biztos benne, hogy ott csak bizonyos féle Isten létezhet, mégpedig 
olyan  Isten,  Aki  nem  támaszt  követeléseket  az  emberrel  szemben.  Olyan  Isten,  Akivel 
szemben  az  ember  nem vétkezhet,  ezért  nem  is  vétkezett.  Ennek  megfelelően  az  ember 
radikális gonoszsága nem is annyira radikális, hogy engesztelésre lenne szüksége bármiféle, 
az Isten által adott áldozat által. Az üdvösség a jellem dolga.
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Miután biztos abban, hogy a szó bibliai értelmében vett Teremtő-megváltó Isten nem 
létezhet a gyakorlati gondolkodás birodalmában, Kant kivetít ebbe a birodalomban egy olyan 
Istent,  aki  az  emberi  mércék  szerint  jó.  S  aztán  ez  a  jó  Isten,  mondja,  viszi  győzelemre 
valamiképpen a jót még a természet birodalmában is.

Az  erkölcsi  dualizmus  tehát  az  erkölcsi  monizmus,  azaz  annak  érdekében  lett 
kifejlesztve,  hogy  az,  amit  az  ember  jónak  tekint,  uralkodhasson  afelett,  amit  az  ember 
gonosznak tekint.

Moore  ünnepli  annak  a  függetlenségnek  a  bejelentését,  amit  a  modern  ember  tett 
Kanton, fő szóvivőjén keresztül. Örömét leli abban az újraértelmezésben, amit Kant adott a 
keresztyénségnek modern Lutherként.  Kant előtt,  mondja Moore, a reformáció visszatért  a 
régi skolasztikus állásponthoz. „A hitet lényegileg racionális módon a természet feltételezett 
tényeire és a történelem állítólagos eseményeire alapozta a kijelentéssel kapcsolatosan. Ezzel 
veszélybe  sodorta  a  hit  egész  tartalmát,  amennyiben  ezeket  a  feltételezett  tényeket,  vagy 
történelmi eseményeket valaha is megcáfolják. Az emberek a hitüket a Szentírás kijelentéseire 
alapozták,  felhozván ilyen-olyan tényeket  és eseményeket.  Ezeket nem a Szentírás szerzői 
által a természettel és a történelemmel kapcsolatosan tett naiv és gyermekes feltételezéseknek 
fogták fel. Mikor tehát a tudomány fejlődésével ezeket a kijelentéseket elkezdték megcáfolni, 
a  hit  védői  mindig  az  egyik  bizonyítéktól  a  másikhoz  menekülés  gyengécske  színpadi 
előadását játszották, ahogyan a régi bizonyítékok megsemmisültek.”1084

Voltak  természetesen  igaz,  kegyes  lelkek,  akik  mindvégig  tudták,  hogy  a 
keresztyénség  nem a  külsőségek dolga.  „Ők azonban képtelenek  voltak  bizonyítani,  hogy 
igazuk  van,  vagy  akár  csak  meghallgatást  nyerni  koruk  művelt  embereitől.  Kantnak 
köszönhetjük,  hogy  véget  vettet  a  dolgok  eme  állapotának.  Ő  megadta  a  tényleges 
bizonyítékot  a  vallásnak  erkölcsi  értelemben,  továbbá  a  tudat,  valamint  maguknak  az 
embereknek  a  szíve  szempontjából.  A  vallásos  meggyőződés  valódi  alapja  a  vallásos 
megtapasztalásban  rejlik.  Így  szabadította  meg  mind  a  tudományt,  mind  a  vallást  attól  a 
megszorultságtól, amely alatt mindkettő tevékenykedett, és ami mindkettőt sértette.”1085

A szabad ember most mindkét birodalom felett uralkodott. Ezért megtarthatta azokat 
békességben egymással. „Kant szerint annyira a gyakorlati gondolkodás dolga megszabni a 
cselekedetekre  vonatkozó  törvényeket,  mint  amennyire  a  tiszta  ész  dolga  a  gondolkodás 
feltételeinek  megszabása,  bár  a  gyakorlati  gondolkodás  csak  a  cselekvés  formáját  képes 
meghatározni, ami a kötelezettség lelkületén belül lesz. Ez nem képes a kötelességet a vágy 
tárgyaként tárni elénk. A vágy csak az önszeretet egyik formája lehet. Végső soron az abból 
fakadó  előnyre  számít,  hogy  valaki  elvégezte  a  kötelességét.  Ily  módon  önzővé  és 
lealacsonyítóvá  válik.  A  kötelesség  és  az  érdek  azonosítása  különösen  sértő  volt  Kant 
számára. Ő síkra szállt a hedonizmus minden formájával szemben. Ha valaki azért tette meg a 
kötelességét,  mert  ebből  előnyökhöz  kívánt  jutni,  az  számára  nem jelentette  a  kötelesség 
megtételét. Az efféle lelkülettel megtett kötelesség egyszerűen csak feloldódik az önzés egy 
kifinomultabb és mindent átjáró formájában. Szigorúan bírálja a vallás népszerű bemutatását, 
mint  ami  ugyanezt  a  hibát  táplálja.  Másrészről  viszont  megtalálható  a  rigorizmus 
jellemvonása  is  Kantban,  az  ókori  dualizmus  túlélése,  ami  nem  volt  teljességgel 
összeegyeztethető a saját filozófiájának következtetéseivel. Ez a filozófia, amint már láttuk, 
megadta az alapot a világegyetem monista nézetéhez. Az ő elméje számára azonban az ember 
természetes  hajlamai  ellentétben  állak  a  jó  lelkiismerettel  és  a  szilárd  gondolkodással. 
Megvetéssel  tekintett  korának  árnyék-optimizmusára,  amely  szerint  az  ember  természete 
mindenestől jó, s csak hagyni kell, hogy a maga természetes útját járja a legmagasztosabb 
erkölcsi  eredmények  létrejöttéhez.  Látszólag  nem  hatolt  le  Rousseau  téveszméjének  a 
gyökeréig,  a  kettős  értelemig,  amiben  ő  állandóan  használta  a  természet  és  természeti  
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szavakat. Ellenkező esetben ugyanis Kant képes lett volna elítélni Rousseau esztelen tanítását 
anélkül,  hogy  maga  is  visszaesett  volna  az  emberi  természet  radikális  gonoszságának 
tanításához.”1086

More szerint tehát Kant gondolkodásából a kijelentés új elképzelése született meg. „A 
kijelentés  megtapasztalás,  nem tanítás.  A  kijelentők,  azok,  akik  megtapasztalták  Istent,  s 
közülük Jézus a legeslegelső. Ők megtapasztalták azt az Istent, Akit a tőlük telhető legjobban 
kinyilatkoztattak,  de sokkal  fontosabban abban,  amik ők maguk voltak,  mind abban, amit 
mondtak.”1087

Mikor  a  tizenkilencedik  század  teológiai  konstrukciója  megkezdődött,  sok  hasznát 
vették mind Kant erkölcsi  dualizmusának, mind az erkölcsi monizmusának.  A teológusok, 
meg  kell  hagyni,  túlléptek  Kanton.  Az  ő  vallása  túlságosan  moralista  volt  a  számukra. 
Emellett  túlontúl  individualista  is.  A  vallásos  képzelgés  eszközeivel  Kant  erkölcsi 
dimenziójához  hozzátették  a  vallási  dimenziót.  De még ez az erkölcsihez  hozzátett  vallás 
dimenzió is előfeltételezte Kant erkölcsi dualizmusát és erkölcsi monizmusát. Mindig fennáll 
a  kijelentés,  mely  szerint  az  emberi  tudás  a  természet  birodalmára,  azaz  a  fenoména 
birodalmára korlátozódik. Ez a birodalom a tudomány birodalma. Itt törvénykezik az ember 
értelme. Mert itt kényszeríti rá az értelem az értelmi kategóriáit a tapasztalat nyersanyagára. A 
fenoména eme világa az ok és okozat világa. Ez személytelen. S a természet eme világa felett 
áll az akarat és a hit világa.  Ebből a világból jön el Krisztus az emberek Megváltójaként. Ő 
Istentől jön. De Isten maga is csak a vallásos tudat posztulátuma, vagy kivetítése.

Kanton túllépve sok modern teológus építkezett a Kantot követő idealista filozófusok 
bepillantásaira. Ezek az idealista filozófusok is építkeztek, miközben túlléptek Kanton. Fichte 
kimunkálja a kijelentés ama elképzelését,  mely öröklötten benne rejlett Kant filozófiájának 
kritikai alapelveiben. Felhasználja Kant erkölcsi dualizmusát, s először is tagadja, hogy Isten 
képes közvetlenül kijelenteni Magát a természet birodalmában, mert ha ezt megtenné, akkor a 
természet  objektumainak  egyikévé  válna.  Fichte  ezután  tovább  használja  Kant  erkölcsi 
monizmusát annak kimondásával, hogy Istent „úgy kell értelmezni, mint alanyt, mint reális 
alanyt, a transzcendens gondolkodó és ismerő alanyt, aki a világban lakozik, és azzá teszi a 
világot, ami, valamint bennünk lakozik, és azzá tesz minket, amik vagyunk.”1088

Így tehát az ember, a kijelentés végső, vagy független alanyának feltételezvén magát, 
kivetít egy Istent avégett, hogy azután osztozzon ennek az Istennek a „létezésében”. Hite tehát 
ennek az Istennek a neki adott kijelentésében való osztozásába vetett hit. S az emberi alany 
elnyelődik az isteni önkijelentés folyamatában.

Schelling is megtette a magáét a Kanton túllépő idealista fejlődésben. Ő alkotta azt az 
elképzelést, mely szerint „a természet az értelem folyamata a tudat és a személyiség felé”.1089 

A természet  „a személyiség az alkotásban”.1090 A természet  efféle elképzelésével  az egész 
természet az emberen keresztül maga is részesévé válik a nagy Alany létezésének, Aki nem 
más, mint Isten.

Ami  Hegelt  illeti,  ő  „világosan  látta,  hogy  Istent  csak  a  kijelentés  által  és  a 
kijelentésen  keresztül  ismerhetjük  meg.  Természetesen  nem tehetünk  kijelentéseket  arról, 
miképpen  létezik  Isten,  ahogyan  mondani  szokták,  Önmagában,  és  függetlenül  a  mi 
ismereteinktől. Ő csak annyira létezik a mi ismereteink számára, amennyire ki van jelentve a 
természetben  és  az  emberben.  Hegel  számára  az  ember  a  természet  része,  és  Jézus  a 
csúcspont, amit az Istennek az emberben kijelentett természete elért.”1091 S Hegel, hűen ahhoz 
az  elképzeléshez,  hogy  Istennek  nem  lehet  közvetlen  kijelentése  a  természeten  és  a 
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történelmen keresztül, azt is világosan látta, hogy „a Szentírás csak Isten Önmaga számára 
készített feljegyzése az emberekben és az emberek számára”.1092

Meg kell hagyni, mikor megkezdődött a rekonstrukció folyamata a teológiában, sok 
mindent  elvetettek,  amit  ezek  az  idealista  filozófusok  mondtak.  Schleiermacher  követői 
számára ugyanis Hegel túlságosan racionalista és metafizikus volt. Ám még így is, Hegellel 
vállvetve vallották, hogy az emberi alanynak hit által kell részesednie az isteni alanyból. S a 
tudat-teológusok szerint is magát a keresztyén vallást kell újraértelmezni Isten, mint Alany, 
vagy Lélek eme idealista fogalmából kiindulva.

3. Friedrich Schleiermacher és a tudat-teológia

Schleiermacher szerint csak akkor biztosíthatjuk a megfelelő helyet Krisztusnak, ha a 
keresztyénséget  a  gyakorlati  gondolkodás  elsőségének  kanti  alapelveiből  kiindulva 
értelmezzük.  S biztos,  hogy Krisztust  kell  megtenni  a középpontnak bármiféle  keresztyén 
teológiában.  Krisztus  lett  a  középpontja  Schleiermacher  Keresztyén  hit  című  művének. 
„Nagyon  valóságos  értelemben”,  mondja  Moore  „foglalta  el  Jézus  a  központi  helyet 
Schleiermacher  rendszerében.  Jézus  Krisztusnak  ezt  a  központiságát  ő  maga  mindig 
fáradhatatlanul hangsúlyozta”.1093

Schleiermacher  „abszolút  egyedi  helyet  biztosít  Jézusnak  a  kijelentésben”.1094 

Teológiai  rendszerében Jézusról úgy beszél, mint „az emberek egyedüli Megváltójáról”. Ő 
„az egyetlen reménységük”. Tőle való függőségüket „abszolútként írja le”.1095

Ha a  Krisztusról  alkotott  eme  nézettel  Schleiermacher  túl  is  lép  Kanton,  alapvető 
értelemben még mindig az erkölcsi monizmus kanti alapelvével munkálkodik. Mikor ugyanis 
azt mondja, hogy Jézus az emberek egyetlen Megváltója, ő nem valami rendkívülire utal, ami 
Jézus Krisztus történetében ment végbe. „Az üdvösség minden külső, törvényszéki, mágikus 
fogalma, mint olyasvalamié, amit megvásároltak a számunkra, nekünk tulajdonítottak, s ránk 
ruháztak,  a  végtelenségig  lehetetlen  volt  Schleiermacher  számára.  A megváltás  az  ember 
lelkén  belül  megy  végbe.  Az  átruházás  Isten  és  Krisztus  részéről,  vagy  inkább  Istentől 
Krisztuson át nem lehet több, de nem is lehet kevesebb, mint a bölcsesség, a kegyelem és a 
lelki erő átadása Jézus személyiségétől, amit az ember szabadon magára vesz önmagán belül, 
és kiadja mintegy önmagából. A keresztyén tudat magában foglalja a Jézustól való függőség 
érzésével  egyetemben  az  erkölcsi  szövetség  és  a  lelki  szimpátia  érzését  Iránta,  vagyis  az 
ember akaratának az Istennek a Jézusban kijelentett akaratával fennálló szabad viszonyát. Az 
ember  akarata,  amennyire  csak  lehetséges,  nekilát  Jézus  tudatának,  tapasztalatának  és 
jellemének reprodukciójára önmagán belül.”1096

A  bűnt,  amiből  az  embert  meg  kell  szabadítani,  Schleiermacher  tehát  „az 
alacsonyabbrendű természet,  az érzéki tudat uralkodásának” mondja.1097 S a Szentírás az ő 
számára „a korai idők emberei keresztyén megtapasztalásának feljegyzése. Számunkra ez a 
kegyelem eszköze, mert élő és eredeti lajstroma annak a megtapasztalásnak. A Szentírás csak 
annyiban tekinthető a Szentlélek munkájának, amennyire ez volt a korai egyház közös lelke. 
Ez a lélek ezekben az írásokban hordozta a bizonyságtételt Krisztusról, ami lényegileg nem 
volt  eltérő  a  későbbi  írásoktól,  csak  fokozottabban  első  kézből  származott,  és  jobban  a 
Jézussal folytatott beszélgetések hatása alatt állt. A legkevésbé sem alapozhatjuk a Szentírás 
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tekintélyét az ihletettség elméletére, ami Schleiermacher korában általánosan elfogadott volt. 
Jézus Krisztus személyisége alkotja az Újszövetség ihletettségét.”1098

Ezen a módon „nyitotta meg Schleiermacher az emberek szemeit arra a tényre, hogy 
Krisztus  nagy  munkája  a  megváltásban  belsőleges,  erkölcsi  és  lelki  munka,  a  jellem 
átalakítása. Azt mondta, nem pusztán az ember jellemének átalakítása következik a megváltás 
után. Ez a megváltás munkája. Az elsődleges bizonyság tehát Krisztus munkájáról a tudat és a 
történelem tényeiben rejlik.”1099

„Kant  óta  a  szélsőséges  konfesszionalistákon kívül  senki,  de ők is  csak elenyésző 
mértékben,  vallották,  hogy  Krisztus  munkája  a  legnagyobb  hatást  Isten  elméjére  és 
viselkedésére gyakorolta. Egyre kevesebb ember képzelte az engesztelést törvényszéki és jogi 
eljárásnak,  amely  igaznak  nyilvánítja  a  bűnöst  az  isteni  törvény  szempontjából,  Krisztus 
igazságosságát tulajdonítja az embereknek legalább annyira,  hogy felmenti  őket a büntetés 
alól.”1100

Itt  tehát  Kantban  és  követőiben  a  dialektikus  gondolkodás  és  a  keresztyénség  új 
szintézise áll előttünk. A természet-szabadság sémát, amint megjegyeztük, ugyanazokból az 
összetevőkből állították össze, mint a görög gondolkodás forma-anyag sémáját. Mindkettőben 
alapfeltételezés,  hogy az ember  a  maga törvényadója.  Az ember  elméleti  gondolkodásáról 
tehát  azt  képzelik,  hogy  az  függetlenül  működik.  Azt  pusztán  csak  ki  kell  egészíteni  a 
gyakorlati gondolkodás kinyilatkoztatásaival.

A modern természet-szabadság séma és a forma-anyag séma alapvető hasonlóságát a 
legjobban  ebből  a  közös  feltételezésükből  láthatjuk  meg.  Módszereik  felszínesen  nézve 
egymástól  teljesen  eltérőknek  tűnnek.  A  görög  nézet  felszínesen  sokkal  nagyratörőbbnek 
tűnik.  Vajon  nem  azt  állítja,  hogy  képes  bebizonyítani  Isten  létezését  a  gondolkodás 
segítségével? S vajon nem azt állítja Aquinói Tamás, hogy Isten létezésének bebizonyítása 
mellett  a  gondolkodás  képes  legalábbis  valamit  kipuhatolni  Isten  természetéről?  Másrészt 
viszont  Kant  vajon  nem tagadta,  hogy az  elméleti  gondolkodás  bármiféle  ismeretekkel  is 
rendelkezhetne Istenről, valamint a szabadságról és a halhatatlanságról?

Mikor az ókori  és a kanti  tudáselmélet  közötti  eme különbséget vesszük fontolóra, 
jogosnak  látszik  megmagyarázni,  hogy  a  protestáns  teológusok,  akik  elvetették  a 
keresztyénség  és a görög gondolkodás forma-anyag sémájának katolikus  szintézisét,  miért 
álltak készen a keresztyénség  és a szabadság-természet  séma szintézisének megalkotására. 
Ebben a sémáéban az emberi szabadság látszólag az őt megillető helyet foglalja el, miközben 
a tudomány is védve van függetlenként a maga területén. Itt látszólag igazán vallásos módon 
beszélünk Istenről. Isten természetéről nem határozunk meg merészen semmit a gondolkodás 
segítségével. Még csak a létezését sem bizonyítjuk. Megengedjük Neki, hogy Ő maga jelentse 
ki mind a saját létezését,  mind a saját természetét.  A dolgok  ami-jét és  mi-jét a fenoména 
világában az ember, míg a noména világában Maga Isten határozza meg.

Mindenekelőtt  azonban  látszólag  elkészül  a  hely  a  magasabbrendű  birodalom,  a 
gyakorlati  gondolkodás  birodalma,  valamint  az  alacsonyabbrendű  birodalom,  az  elméleti 
gondolkodás  birodalma  közötti  helyes  értékelés  számára.  Mikor  Isten  a  megtestesülés 
segítségével kijelenti létezését az alacsonyabbrendű birodalomban, szabad marad abban, hogy 
ezt megtegye. Az ember nem képes rávetni a kezét úgy, mintha Ő is csak egy objektum lenne 
a többi objektum között. Isten jelenléte az alsóbb világban erkölcsi, tehát értelmi inkognitó. S 
az, hogy ez értelmi inkognitó, nem amiatt a tény miatt van, mert nem jelentette ki Magát teljes 
mértékben.  Az  eset  természeténél  fogva  Ő  teljesen  kijelentette  Magát.  Mindaddig 
egyáltalában nincs is kijelentve, amíg nincs teljesen kijelentve. Erkölcsi szempontból ugyanis 
a jellem még a természet birodalmában is az Istennel való viszonya miatt az, ami. Azaz, ami 
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az első ránézésre csak erkölcsi dualizmusnak tűnt, arról kiderül, hogy nem más, mint amit 
Kroner erkölcsi  fenomenalizmusnak,  Moore pedig monizmusnak nevez.  Azaz elmondható, 
hogy a fenoména világa a helyes módon, azaz erkölcsileg van alávetve a noména világának. 
Helyes  tehát,  hogy ezt  a  helyzetet,  amelyben  az  alsóbbrendű  birodalom alá  van  vetve  a 
felsőbbrendűnek, végül monistának nevezzük. De mindig emlékeznünk kell arra, hogy amivel 
itt  van dolgunk, az erkölcsi monizmus.  A filozófiában nem létezik a Spinozáéhoz hasonló 
értelmi azonosság.

Kant végső célja A tiszta ész kritikájában az volt, hogy alapot találjon mély erkölcsi és 
vallásos  meggyőződései  számára.1101 Látta,  hogy  a  metafizikai  létezés  nem  bizonyítható 
szükségszerűnek az  ellentmondás  alapelvével,  amit  elméleti  gondolkodás  használ.1102 Nem 
érthetett  egyet  Spinozával  abban,  hogy a  dolgok  rendje  és  kapcsolata  azonos  az  eszmék 
rendjével és kapcsolatával. Arra a következtetésre jutott, hogy különbséget kell tenni „a tér és 
idő,  mint  az  érzéki  ösztönös  megérzés  szintetikus  a priori formái,  valamint  az  értelem  a 
priori  tiszta  fogalmai  között”.1103 „Ameddig  a  teret  és  az  időt  alárendeltként  magukba 
foglalták a  logikai  gondolkodás teremtő  a priori  fogalmai,  ott  lappangott  annak folytonos 
veszélye,  hogy  a  térbeli  dolgok  között  felfedezett  kapcsolatok  átkerülnek  a  ’mundus 
intelligibilis’-hez.  Ez  ismét  a  matematikai  tudományideál  uralmához  vezetne  a  szabad  és 
független emberi személyiség birodalmában.”1104

A probléma most az lett, hogy Kant nézetével miképpen lehet a tér és idő világát, vagy 
az  érzéki  világot  (mundus  sensibilis)  kapcsolatba  hozni  a  másik  világgal,  a  felsőbbrendű 
világgal (mundus intelligibilis). A tér és idő világát mindenképpen alacsonyabb rendűnek kell 
elképzelni  az  értelem világánál.  Az érzéki  világot  tehát  csak fenomenálisnak  mondják.  A 
dolgok valamiképpen meglátszanak a fenoménákban, de soha nem azonosak azokkal.1105

Azaz  A tiszta  ész  kritikája és  A  gyakorlati  ész  kritikája  című  műveiben,  mondja 
Dooyeweerd,  Kant  kettétöri  a  világegyetemet  „két  szférára,  az  érzéki  megtapasztalás, 
valamint  az érzékek feletti  szabadság szféráira”.1106 Ő természetesen megpróbálja az egész 
emberi  megtapasztalás  egyesített  értelmezését  megadni.  S  azt  akarja,  hogy  erkölcsi 
megtapasztalását,  azaz  a  a  szabadsággal  kapcsolatos  megtapasztalását  ne  korlátozza  az  a 
determinizmus,  mely  öröklötten  benne  rejlik  az  érzéki  világ  fizikai  és  matematikai 
magyarázataiban.  Így  a  két  világa  közötti  dualizmus  határozottan  az  erkölcs,  a  jó 
birodalmának a tér-idő birodalom feletti végső felülkerekedése érdekében áll fenn.

De miképpen  lesz elérhető  az erkölcsi  és  lelki  világ  felsőbbrendűsége  a  fizikai  és 
matematika  birodalmával  szemben? A két  világ  közötti  megkülönböztetés  forrása ugyanis 
látszólag magában az emberben van.  A válasz az,  hogy Kant  a  „transzcendentális  logikai 
alanyt”  a  természet  törvényadójává,  míg  a  „független  erkölcsi  szabadság  transzcendens 
alanyát” az emberi cselekvés törvényadójává teszi meg. Ezzel „a természetes szükségesség és 
szabadság, az okozati törvény és norma az egymással való kapcsolatukban a törvény olyan 
ellentmondó  fajtáivá  válnak,  amelyek  semmiféle  mélyebb  kibékülést  sem  lelnek  Kant 
dualista, kozmonómikus Eszméjében.”1107

Sőt,  van  egy  ellentmondás  még  ebben  az  érzéki  világban  is.  „Dacára  a  logikai 
megértés  a  természet  törvényadójaként  történő  kihirdetésének,  az  elméleti  gondolkodás 
szuverenitása  komoly  veszélybe  kerül,  mert  az  érzékelő  képesség,  mint  tisztán  befogadó 
valami, leküzdhetetlen korlátokat vet ki rá. A megértés (Verstand) csak formális értelemben 
szuverén  törvényadó.  Csak  a  természeti  valóság  egyetemesen  érvényes  formája  ered  a 
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’transzcendentális  cogito-ban’.  A  tudás  anyaga  megmarad  mélyen  a-logikusnak,  így  a 
természet tüneménye mögött álló ’Ding an sich’ problémájának ez a pontja ismét veszélyes 
módon  bukkan  elő.  A  hagyományos  metafizikai  módon  Kant  megengedi,  hogy  a  tisztán 
befogadó érzékelő képességet befolyásolja a ’Ding an sich’.”1108

Kant nem képes egyesíteni  a két világot  az értelem kategóriáinak segítségével.  Az 
értelem  eme  kategóriáinak  segítségével  még  csak  az  érzéki  világ  elemeit  sem  képes 
egyesíteni. Ezért a noménát csak negatív értelemben képes felfogni.1109

Dooyeweerd így fejezi ki a kellemetlen helyzetet, amelyben Kant találja magát: „Ez az 
alap-Eszme minden ponton magában foglalja a ’tisztaságot’ az ’elméleti okoskodás feltétel-
nélküliségének  értelmében.  Következésképpen  a  szakadék  a  tudomány  és  a  személyiség 
között nem törölhető el egy tényleges, transzcendentális ön-visszatükröződésben. De el kell 
törölni,  mivel  a  tiszta  teológiai  gondolkodás  függetlenségének  Eszméje  a  szó legmélyebb 
értelmében  valójában teljes  mértékben a  személyiség  független  szabadságának Eszméjétől 
függ!”1110

Kant végül az Istenségről, mint a gyakorlati gondolkodás posztulátumáról1111 alkotott 
elképzelésével próbálja meg legyőzni a két világ egymással való viszonyának általa alkotott 
dualisztikus elképzelésében rejlő ellentmondásokat, ami „gyakorlati funkcióját tekintve nem 
más, mint a személyiség humanisztikus ideálja”.1112 „A személyiség humanisztikus ideáljának 
veleje  abban  a  tipikus  formában,  amit  Kant  transzcendentális  alap-elképzelésében  ölt,  a 
személyiség  erkölcsi  funkciójának  szabadsága  és  függetlensége  a  ’homo  noumenon’ 
hiposztazálásában.  Mint  azt  más  összefüggésben  korábban  már  láttuk,  ez  lényegében 
magának a pusztán formálisan felfogott erkölcsi törvénynek a hiposztazálása, amit a ’homo 
noumenon’- nal, mint ’tiszta akarattal’ azonosítottak.”1113

Ebben a  kritikus  pillanatban  azonnal  észrevehető  a  viszony a  teológiának  a  görög 
gondolkodás  forma-anyag  sémájával  megvalósított  középkori  szintézise,  valamint  a 
teológiának  a  szabadság-természet  sémával  megvalósított  modern  szintézise  kötött. 
Dooyeweerd  mondja:  „A  tiszta  ész  kritikájának  az  egész  theologia  naturalis-t  az  Isten 
létezésére  vonatkozó  spekulatív  racionális  bizonyítékaival  egyetemben  meg  kell 
semmisítenie,  mert  a  személyiség  ideálja  többé  már  nem  képes  megtalálni  valódi  Isten-
eszméjét  az  abszolutizált  matematikai  gondolkodásban,  hanem csak a  szabad és független 
személyiség hiposztazált erkölcsi funkciójában. Ebből a célból még Isten elméleti eszméjét is 
be kell feketíteni.”1114

Úgy tűnik tehát, hogy a különbség a középkori, vagy skolasztikus, valamint a modern, 
vagy kantiánus szintézis között nem lehet alapvető. A teológia mindkét esetben szövetséget 
köt azzal a filozófiával,  amiben az ember végsőnek feltételezett.  Kant nem azért  veti  el a 
természeti  teológiát,  mert  az  nem  adja  meg  Istennek  a  megfelelő  helyet  a  szó  bibliai 
értelmében.  Azért  veti  el  a  természeti  teológiát,  mert  abban  az  ő  szabad  és  független 
személyisége  nem  volna  szabad  és  független.  Az  egyetlen  mód,  amivel  az  emberi 
személyiséget  teljesen  szabaddá  tehette,  figyelembe  véve  az  ő  feltevését  az  emberi 
személyiség végsőségéről, a tiszta esetlegesség területének megnövelése volt. S ez csak az 
elméleti gondolkodás funkciójának formálissá tételével oldható meg. A tudás anyagát mélyen 
alogikussá tette,  ahogyan a tudás egysége egyre formálisabbá vált.  De mivé válik maga a 
szabad személyiség ebben a folyamatban? Most valóban szabad?
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A  válasz  az,  hogy  a  szabadságának  megtalálására  irányuló  minden  erőfeszítése 
ellenére  a  szabad  személyiség  elvesztette  önmagát.  „A  szabadság  önmagában  vett 
transzcendentális fogalma pusztán negatív (szabadulás a természetes okbeliségtől), s pozitív 
jelentésre csak a függetlenség alapelvén keresztül tesz szert az emberi személyiség, mint a 
legmagasabb szintű törvényadó abszolút  szuverenitásának értelmében.  Ez a  ’függetlenség’ 
szintén nélkülözi a jelentéssel bíró tartalmat. Önmagában ez is csak egy formális alapelv. A 
vallásos alapmotívum, ami kifejeződésre jut  Kant transzcendentális  szabadság-eszméjében, 
magában  foglalja  a  homo  noumenon  önállóságát,  s  pontosan  ez  az  isteni  állítás  az,  ami 
értelmetlenné teszi az ember bármiféle erkölcsi függetlenségét.”1115

Ami pedig a gyakorlati gondolkodás istenét illeti, aki által Kant oly kétségbeesetten 
próbált  meg egységet  találni  a két világa között,  ez az isten ugyanolyan  értelmetlen  az ő 
gondolatrendszerében,  mint a szabad személyiségről alkotott  elképzelésében.  Kant számára 
ennek az istennek az erény és az áldottság kombinációjának kell lenni.1116 De Kant nézetével 
miképpen egyesíthető az erény és a boldogság? Amennyire az emberi tapasztalat kiterjed, az 
erkölcsi akarat, az erény világa különbözik az érzékek és a boldogság világától. S az ember 
nem képes logikailag bebizonyítani, hogy létezik egy Isten, aki a főistenként összekombinálja 
az erényt  és az áldottságot. Azt sem tudja logikailag bebizonyítani az ember, hogy Isten a 
világ  teremtője  és  kormányzója.  Ennek  megfelelően  ennek  az  Istennek  a  gyakorlati 
gondolkodás posztulátumának kell lennie. Ennek a posztulátumnak kell arra szolgálnia, hogy 
egységes viszonyt teremtsen a két világ között. Az ember azt akarja, hogy a jó valamiképpen 
győzzön a gonosz felett. Mikor többé már nem képes bizonyítani az Isten jelenlétét, Akinek a 
gondviselése ural  minden dolgot,  akkor posztulálja  Őt.  „Így végül  Kant  úgy érezte:  azért 
kénytelen elfogadni az összetartozást a ’természet’ és a ’szabadság’ között, hogy elkerülje az 
erkölcsi  személyiség  általa  megtett  hiposztazálásának  (és  következésképpen,  logikai 
formalizálásának) ellentmondó következményeit. A természet efféle intelligens Teremtőjének 
(az  Istenségnek)  az  elfogadása  racionálisan  nem  támasztható  alá,  hanem  csak  a  tiszta 
gyakorlati  gondolkodás  posztulátuma teszi  lehetővé  a  legnagyobb  jó  megvalósítását.  Ez  a 
posztulátum  következésképpen  nem  az  elméleti  tudáson  alapszik  (szabadság   pozitív 
értelemben és halhatatlanság), hanem az egyetemesen érvényes és szükséges ésszerű hiten a 
noména szupra érzéki világában, és a legnagyobb jó megvalósításának lehetségességében.”1117

„Kant  Istenség-eszméje,  mint  ’a  tiszta  gyakorlati  gondolkodás’  posztulátuma  a 
személyiség ideáljának végső hiposztazálása.” 1118

Abszolutizálván  önmagát,  ez  az  úgynevezett  független  személyiség  végül 
javíthatatlanul  összetörik.  Egyrészt  rendelkezik  felfogóképességgel,  másrészt  birtokolja  a 
gondolkodás képességét. A kettő ellentétes egymással. Mindegyik létrehozza a maga világát. 
S  ezek a  világok antagonisztikus  ellentmondásban  állnak  egymással.  Az ítélőerő  kritikája  
című  művében  Kant  megtette  a  végső  erőfeszítést  a  felfogás  és  a  gondolkodás 
összeegyeztetésére  annak  érdekében,  hogy  a  két  világukat  is  összehozza.  De  előre 
megjósolható következtetés volt, hogy ez az erőfeszítés csődöt fog mondani. Nem lehet belső 
harmónia  az  emberi  személyiség  különböző  aspektusai  között,  valamint  a  világának 
különböző aspektusai között, amíg ez nem a Szentírás Teremtő-megváltóján keresztül valósul 
meg. Kant két világa szembekerültek egymással, mert mindkettő az emberi tudat abszolutizált 
funkciójának terméke volt. S Az ítélőerő kritikájának nincs más eszköze, csak az emberi tudat 
harmadik  és  ugyancsak  abszolutizált  funkciója,  amivel  összeköthetné  az  előző  kettőt.  Az 
ítélőerő  kritikájának  bevezetőjében  Kant  ezt  mondja:  „A  Felfogóképesség  a  priori  
törvénykezik a természet számára,  mint az érzékek Objektuma – az elméleti  ismeretéért  a 
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lehetséges  megtapasztalásban.  A gondolkodás  a priori  törvénykezik  a szabadság és annak 
sajátos okbelisége számára, mint a szuperérzéki az alanyban, a feltétlen gyakorlati ismeretért. 
A  természeti  fogalom  birodalma  az  egyik  törvénykezés  alatt,  valamint  a  szabadság 
fogalmának birodalma a másik  alatt  teljesen el  vannak szigetelve minden kölcsönhatástól, 
amit  egymásra  gyakorolhatnának (mindegyik  a maga alaptörvényei  szerint)  azáltal  a nagy 
szakadék által, ami elválasztja a szuperérzékit a fenoménától. A szabadság fogalma semmit 
sem  határoz  meg  a  természet  elméleti  megismerésének  vonatkozásában,  és  a  természet 
fogalma  sem  határoz  meg  semmit  a  szabadság  gyakorlati  törvényeinek  vonatkozásában. 
Egyelőre tehát nem lehetséges hidat verni a két birodalom között.”1119

Itt  van  tehát  Kant  erkölcsi  dualizmus  a  saját  szavaival  véglegesen  és  teljességgel 
kifejezve. Most azonban az ítélőerő végül is az, ami áthidalja a szakadékot a felfogóképesség, 
a gondolkodás és a két világuk között. A gyakorlati ész kritikája című művében megalkotta a 
„szabadságon keresztüli okbeliség” fogalmát. S „most, Kant szerint az ítélőképességnek kell 
megadnia nekünk a közvetítő fogalmat a természet fogalma és a szabadság fogalma között, 
mégpedig a teleológia fogalmában a természetben: ’mivel az utóbbin keresztül értjük meg 
annak  a  végcélnak  lehetségességét,  amit  csak  a  természetben,  annak  törvényeivel 
összhangban lehet megvalósítani’.”1120

Így próbál Kant gondoskodni „a szuperérzékinek az érzékire gyakorolt  hatásainak” 
eszméjéről.1121

Kant úgy véli, hogy az elméleti gondolkodásnak nem kell azért panaszkodnia, hogy 
ebben a szabad okbeliséggel  kapcsolatos eszméjében a hatásnak ez az elképzelése,  amit a 
tiszta  szabadság  világa  hoz  létre  az  érzékek  világában,  valamiképpen  megszegné  annak 
valamely törvényét. Ez a hatás ugyanis a természet világában „a világ formális törvényeinek 
megfelelően következik be”.1122 Így a kegyelem, vagy a személyiség győzelme megvalósul.

Emellett  az  úgynevezett  független,  szabad  személyiség,  a  mi  az  érzéki  világ  és  a 
gyakorlati gondolkodás világának teremtése, valamint az egyesítésük mögött áll, nem képes 
önmagát  azonosítani.  A  homo  noumenon  „nem  más,  mint  az  emberi  létezés  erkölcsi 
aspektusának  abszolutizálása,  ami  egy hamis  analízis  segítségével  felemeltetett  a  mintául 
szolgáló  törvény  szférák  kozmikus  időbeli  összetartozásába,  s  ezzel  logikailag  formába 
öntetett: S ebben a logikai formába öntésben megsemmisíti önmagát.”1123

Miképpen azonosíthatja magát az ember, amíg ezt nem az Isten iránti alávettetésben 
teszi meg, Aki először azonosította Magát Krisztusban? Elvetvén a Teremtő-megváltót, mint 
önazonosító  Istent,  Akivel  viszonyban  kell  az  embernek  önmagát  azonosítania,  az  ember 
belevész az össze nem függő mélységébe. Ezután kell a két világát viszonyítania a forma-
anyag sémából kiindulva. A görög filozófia az elsődleges szubsztancia fogalmát használta fel 
a két  világ viszonyítása  érdekében.  A szubsztancia  eme fogalma öröklötten hadilábon állt 
önmagával. Amennyire rendelkezett bármiféle egyéni tartalommal, annyira irracionális volt. S 
amennyire kapcsolatban állt a forma világával, annyira maga is feloldódott a formában. Kant 
hevesen  elveti  a  szubsztancia  görög  elképzelését,  mint  eszközt  az  ő  két  világának 
egyesítésére.  Helyettesíti  azt  az  ember  szabad  cselekedete  eszméjével.  Az  ember  szabad 
cselekedetének eme elképzelése azonban alá van vetve ugyanannak a kritikának, amit ő maga 
fogalmaz meg a szubsztancia fogalmával kapcsolatban. A szabad személyiség fogalma Kant 
gondolkodásában ismét csak a racionalitás tisztán formális, vagy elvont fogalmának, és az 
egyéniség tisztán irracionális fogalmának, valamint tartalmának a kombinációja.

Kantot  tehát  nevezhetjük  bárminek,  csak  a  protestantizmus  filozófusának  nem.  A 
protestantizmusban az ember az Alkotója és Megváltója iránti szövetségi engedelmességben 
1119 Kant’s Kritik of Judgment, fordította J. H. Bernard, D. D. London: MacMillan & Co., 1892, p. 38. oldal
1120 Dooyeweerd, idézett mű, 392. oldal
1121 Kant’s Kritik of Judgment, 38. oldal
1122 Ugyanott
1123 Dooyeweerd, idézett mű, 393. oldal



határozza meg önmagát. Nem azért van egysége a személyiségében, mert kimerítően megérti 
önmagát,  hanem mert mind ő, mind a világrend, amellyel  viszonyban van őneki térbeli és 
időbeli  tartalma,  közös  eredetüket  és  üdvösségüket  Jézus  Krisztusban  bírják,  ahogyan  Ő 
közvetlenül szól az emberhez a történelemben.

Mivel a tudat-teológusok mindent meghatározó szövetséget kötöttek ezzel a kantiánus 
megközelítéssel, azért kell róluk, mint új protestantizmusról beszélni. Olyan protestánsok ők, 
akik  kisajátították  a  protestantizmus  alapelvét.  A történelmi  protestantizmusban  az  ember 
valóban szabad az emberek tekintélyétől. De az ember csak addig szabad, amíg aláveti magát 
Isten tekintélyének, és Krisztuson keresztüli önazonosításának a Szentírásban. Ezzel szemben 
az új  protestantizmus szubjektív.  Az új protestáns teológusok végső viszonyítási  pontjukat 
Kanttal  együtt  az  emberi  alanyban  találják  meg.  Ugyanakkor  ez  az  álláspont  nemcsak 
szubjektív, de illuzionista is. Mikor az ember elveszíti a helyes környezetét, a teremtésben és 
a Krisztuson keresztüli megváltásban a számára biztosított környezetet, ő maga is elvész.

Már rámutattunk, hogy Barth annak érdekében nem vetette el a középkori szintézist, 
hogy  az  emberek  visszatérhessenek  a  Szentírás  önazonosító  Istenéhez.  Barth  az  Ő 
Krisztusának,  mint  Geschichte-nek  a  szempontjából  vetette  el  a  középkori  szintézist.  Így 
cselekedve Barth valójában arra az oldalra állt, ahol az egész emberi életet és megtapasztalást 
az  embernek,  mint  függetlennek  a  szempontjából  értelmezik.  Miután  nem hívta  vissza  a 
katolikus teológusokat  a Bibliához,  mint  Isten közvetlen kijelentéséhez,  Barth valójában a 
valóság  immanentista,  vagy  dialektikus  nézetét  tette  a  magáévá  úgy,  ahogyan  ez  benne 
foglaltatik  az  ember  függetlenségének  aposztata  elképzelésében.  Minden  nem  biblikus 
gondolkodás dialektikus. A dialektikus gondolkodás a vallási dualizmus formájában fejeződik 
ki. Létezik feltételezetten két végső alapelem, az egyik az időbeli sokféleség, s vele együtt a 
gonosz, valamint az örökkévaló létezés, ami egy forma, és jó.

Ami ennek a két birodalomnak az értelmi tervezését illeti, ezek soha nem hozhatók 
egymással egységbe. Így például Platon először hagyta, hogy az aposztata ember határozza 
meg a jó és a rossz közötti különbséget a saját erkölcsi tudatából kiindulva. Azután hozzátette, 
hogy mivel Isten jó, ezért Ő a jó forrása. S mivel Isten jó, így semmiféle kapcsolatban sem 
állhat  a rosszal.  Léteznie  kell  tehát,  érvel  Platon,  a  gonoszság független  forrásának.  Ha a 
jónak győznie kell a gonosz felett, akkor előfeltételeznünk kell egy Istent, Aki felette áll a jó 
és a gonosz logikai levezetésekkel megtalált alapelemeinek. Így az Istennek, mint a gonosz 
felett állónak, és ezért afelett győzedelmeskedőnek az elképzelése a kivetítés dolga.

Még Arisztotelész Istene is, bár azt állítják, hogy létezése logikailag bizonyított, csak a 
tagadás folyamatával bizonyított. Ennek megfelelően erről az Istenről kiderül, hogy csak egy 
tiszta  forma.  Arisztotelész  istene  nem  személy.  Ő  csak  egy  alapelv.  S  ez  az  alapelv 
kölcsönhatásban áll a tiszta lehetségességgel. Itt tehát ismét felfedezzük a vallási dualizmust. 
S  a  monizmus,  amit  Arisztotelész  ugyanúgy keres,  mint  Platon,  ismét  csak  a  látomásból 
kiindulva látható meg.

Bármennyire  is  próbálja  elhívni  Barth  az  embereket  a  katolicizmustól,  a  saját 
módszertana  is  dialektikus.  Barth  nem  veti  el  a  katolicizmus  dialektikus  jellegét.  Épp 
ellenkezőleg,  azt a Krisztust  veti  el,  Aki közvetlenül azonosítja Magát a történelemben.  S 
teszi ezt egy dialektikusan megalkotott  Krisztus nevében. Bármilyen élénk is Barth, mikor 
elveti  a  középkori  szintézist,  a  saját  teológiája  tehát  még  mindig  szintézis-teológia.  Csak 
mértékét tekintve különbözhet a katolikus megközelítéstől.

Ezzel  megközelítjük  Barth  és  a  tudat-teológusok  modern  szintézis-teológiája 
viszonyának  problémáját.  A  tudat-teológusok  eme  szintézis-teológiája  tartalmaz  egy,  a 
keresztyénség  és  a  dialektikus  filozófia  modern  formája  között  kötött  szövetséget.  Ez  a 
dialektika formatív alapelveit Kantnak köszönheti.

Első ránézésre  Kant  gondolkodásának módszertana  vonzónak látszhat  a  keresztyén 
teológusok  számára.  Ő  tagadja,  hogy  az  ember  bármit  is  képes  mondani  Istenről.  Elvet 



minden természeti teológiát. Ez nagyon bátoríthat minket. Ha ugyanis az ember semmit sem 
képes Istenről mondani, akkor vajon nem kap Isten valódi lehetőséget arra, hogy szóljon az 
emberhez? Ha a filozófia valódi mértékletességgel megmarad a fenoména, a tér-idő világának 
birodalmában,  akkor  vajon  a  teológia  nem  figyelhet  Istenre,  ahogyan  szól  a  noména 
világából? Vajon ezzel nem nyílik meg valóban az út Isten és ember valódi találkozása előtt? 
Vajon Isten most nem egyenesen fentről fog beszélni, s vajon az ember nem csak egyszerűen 
engedelmesen  hallgat  majd  Isten  hangjára?  Nem  csoda,  hogy  a  keresztyén  teológusokat 
vonzotta Kant tudáselmélete. Itt ő tényleg úgy tűnt a protestantizmus filozófusának, ahogyan 
Arisztotelész a római katolicizmus filozófusának.

Meg kell mondani azonban, hogy az Istentől független ember elképzelése ugyanolyan 
mélyen  be  van  ágyazva  Kant  filozófiájába,  mint  Arisztotelészébe.  Kant  ragaszkodása  az 
önálló, szabad erkölcsi személyiséghez, aki emitt Isten törvényétől is független, alapvető az 
elméleti  gondolkodás  világa,  és  a  gyakorlati  gondolkodás  világa  között  fennálló,  általa 
kialakított dualista viszonyban. Kant azt mondja, hogy az elméleti tudást a természet világára 
korlátozza.  Azt  mondja,  hogy  az  ember  nem  képes  bármit  is  tudni  Istenről.  Ennek  a 
megközelítésnek a legfontosabb következménye az, hogy ezen az alapon Isten sehogyan sem 
tudja azonosítani Magát az embernek. Ha Isten nem az első az emberi értelmezésben, akkor 
egyáltalában nem is Isten.  Ám Ő nem az első a tér-idő világban, ha ezt  a világot nem Ő 
teremtette és váltotta meg. Ha a természet birodalmának törvényei végső soron a független 
ember szervező tevékenységéből származnak, akkor Isten nem képes ezeken keresztül szólni 
az emberhez.  Ha a teremtés,  a gondviselés és a megváltás  tevékenysége nem áll  maga az 
ember mögött ugyanúgy, ahogyan a természet mögött is, akkor nincs lehetséges találkozás 
Isten és ember között. Mindössze csak annyi marad, hogy az ember kivetít egy Istent, aki csak 
az ő hangjának visszhangja.

Minden  tudat  teológia  tehát,  szövetséget  kötvén  a  kantiánus  dualizmussal, 
szükségszerűen  negatív  teológia  lesz.  Ebben  emlékeztet  majd  a  katolicizmus  teológiájára. 
Amennyire a katolicizmust a görög gondolkodás befolyásolta, annyira az is negatív teológia. 
Nem is lehet más, mivel az emberi függetlenség elképzelésén alapszik. A negatív teológia 
Istene pedig mindig kivetített Isten, aki semmit sem mond önmagáról. Azt fogja mondani, 
amit az ember erkölcsi, vagy vallási tudata elhatározott, hogy mondania kell.

4. Barth erkölcsi dualizmusa és erkölcsi monizmusa

Nem  így  elemezte  Barth  a  tudat-teológiát,  amely  ellen  fellépett,  mikor  elkezdte 
tevékenységét.  Meg  kell  hagyni,  Barth  azt  mondja,  hogy  a  tudat-teológusok  a  saját 
képmásukra alkottak egy istent. Azt mondja, ő valóban egy fentről beszélő Istent akar. De 
ahogyan Barth nem jelezte a középkori szintézis-teológia alapvető hibáját, úgy nem jelzi a 
modern szintézis-teológia alapvető hibáját sem. Mindazt, amit annak szükségességéről mond, 
hogy Isten szóljon az emberhez, nem a Szentírás önazonosító Krisztusából kiindulva mondja. 
A modern szintézis-teológiára vonatkozó kritikáját a középkori szintézis-teológiára vonatkozó 
kritikájához hasonlóan Krisztusnak, mint Geshichte-nek a szempontjából fogalmazza meg. Fő 
választásával az immanencia aposztata alapelvét részesítette előnyben az Istennek Krisztuson 
keresztül a történelemben adott kijelentése protestáns alapelvével szemben. Barth kritikusan 
viseltetik a modern szintézissel szemben ugyanúgy, ahogyan a középkorival szemben is. De ő 
maga túlmegy mindkettőn egy, mind Aquinói Tamásénál, mind Schleiermacherénél mélyebb 
dialektikából kiindulva.

Barth maga tájékoztat minket arról, hogy Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levele 
magyarázatában  bizonyos  fokig  a  platoni-kantiánus  módszert  használta.  Az viszont,  hogy 
pontosan mit  ért  ezek alatt  a  szavak alatt,  kétséges  lehet.  De a  tény,  hogy felhasználta  a 
Platonéhoz,  sőt  Kantéhoz  még  inkább  hasonló  vallási  dualizmus  fogalmát,  az  világos.  A 



vallási dualizmus kantiánus formája dualisztikusabb, mint Plantoné. Dooyeweerd kimutatta, 
hogy a középkori nominalizmus befolyása hatalmas volt az ember szabadságának humanista 
motívumára. Berkouwer megmutatta, hogy nominalizmusa miatt Barth aktualista teológiája 
pusztítóbb  hatású  Istennek  Krisztuson  keresztül  a  történelemben  adott  kijelentése 
elképzelésére  nézve,  mint  Occam nézete  volt.  Zuidema jelezte,  hogy Barth  elképzelése  a 
kijelentés abszolút rejtettségéről mindent megszab,  amit Istenről és Krisztusról mond. Más 
szóval, mikor Barth egy felülről beszélő Istent és Krisztust akar, akkor ezt az Istent a tiszta 
tagadás eszméjének segítségével találja meg.

Ezen  a  ponton  Barth  gondolkodása  teljesen  az  emberi  tudás  korlátai  kanti 
elképzelésének mintája szerint működik. Ez az elképzelés pusztán csak a természeti teológia 
elképzelésére tűnt veszélyesnek. Ott, ahol Kálvin azt mondja, hogy Isten mindenütt minden 
emberhez szól a teremtett  világegyetem összes tényében, ott Barth azt mondja, hogy Isten 
sehol nem beszél a természetben és a történelemben, vagy az emberi tapasztalatban, mert ott 
az ember szólt először. Barth mégis megpróbálja összekombinálni Kantot és Kálvint.  A fő 
szövetséget Kanttal köti.

A Róma levélhez írott kommentárjában Barth vallási dualizmusa világosan kiderül.
A Róma levél, mondja Barth, „a körül a téma körül forog (Rm1:16-17),  hogy Jézus 

Krisztusban a Deus absconditus a Deus revelatus. Ez azt jelenti, hogy a Róma levél témája – 
teológia, az Isten Ígéje – emberi ajkkal csak akkor mondható ki, mikor az felfogja, hogy a 
Deus revelatus,  mint  állítás  alanya  a  Deus absconditus.”1124 Isten rejtett  marad  még az Ő 
kijelentésében is. „Az Isten tiszta tagadás.”1125 Istent „soha nem szabad azonosítani semmivel, 
amit Istenként nevezünk meg, tapasztalunk meg, fogunk fel, vagy imádunk.”1126 Ez a téma az, 
amit Barth rendkívüli találékonysággal dolgoz ki.

„Pál  szava”,  mondja  Barth,  „és  a  Teológia  szava  elvégezték  a  munkájukat,  mikor 
általuk az emberek rákényszerültek, hogy feltegyék Istenről a kérdést: az Ő Ígéje miért nincs 
leírva egyetlen könyvben sem – még egy ’tartalomjegyzékben’ sem – s miért nem érte azt el 
egyetlen ember sem.”1127

„Jézusban Isten valóban titokká válik:  az Ismeretlenné válik,  aki az örök csendben 
beszél.”1128

Az apostol, aki beszél, Istenről, mint „tiszta tagadásról” kell, hogy beszéljen. Az igazi 
apostol tehát az, aki Istenről, mint „tiszta tagadásról” beszélve ő maga is „lehetetlenség”. Pál 
megértette ezt, és ezért jó apostol volt.

Az igehirdetőnek  viszonyt  az  apostolt  követve  meg  kell  értenie,  hogy „az  egyház 
végső megigazulása az örök összeomlásában foglaltatik pontosan úgy, ahogyan a farizeizmus 
is az önmegsemmisülése erejével igazult meg.”1129 Az igehirdetőnek beszélnie kell Istennek az 
egyén iránti törődéséről, de az egyén, szigorúan szólva, szavakkal ki nem fejezhető.

Végül, azoknak, akik hallják az igehirdetőt, meg kell érteniük, hogy nem ragadhatnak 
meg  mást,  csak  egy  ismeretlen  Istent.  A hallgatónak  nem szabad  megpróbálni  bármiféle 
tartalmat  megragadni,  legyen az pozitív,  vagy negatív.  „A valódi hit  üres, hódolat  azelőtt, 
amivé sohasem válhatunk, amit nem tehetünk meg, vagy nem birtokolhatunk. Ez áhítatosság 
Előtte, Aki soha nem válhat az emberek világává, kivéve mindennek a feloldását, megváltását 
és feltámasztását, amit itt és most a világnak és az embernek nevezünk.”1130 „A hit annak az 
állítása, aminek az új ember az alanya”,1131 s ez az új ember csak a halál küszöbének másik 

1124 The Epistle to the Romans, fordította Edwyn C. Hoskyns, London, 1933, 422. oldal
1125 Ugyanott, 141. oldal
1126 Ugyanott, 331. oldal
1127 Ugyanott, 422. oldal
1128 Ugyanott, 98. oldal
1129 Ugyanott, 406. oldal
1130 Ugyanott, 88. oldal
1131 Ugyanott, 149. oldal



oldalán létezik.  „A pont, ahol a hit és a hitetlenség szétválnak,  sem pszichológiailag,  sem 
történelmileg nem határozható meg.”1132 „A hit és hatalma láthatatlan és nem történelmi.”1133

Az  efféle  szavakból  kiviláglik  Barth  nominalista  irracionalizmusa.  Ebben  a 
vonatkozásban  Barth  emlékeztet  a  filozófia  Kant  általi  alapvető  megközelítésére.  Kant 
következetesebben ragaszkodott hozzá, mint előtte bárki, hogy a tudás anyaga alogikus. Csak 
a végtelenségig illogikusnak felfogva ezt az anyagot volt képes a tudás alanya kategorizáló 
tevékenységének azt a végsőséget tulajdonítani, amit szeretett volna. Ha az embernek valóban 
szabadnak kell lennie, nem szembesülhet egy elrendezett világegyetemmel.

Barth  egyéniesítésének  alapelve  ugyanolyan  irracionális,  mint  Kanté.  S  ez  nem 
kevésbé igaz a dialektika előtti időszakára, mint a dialektikaira.

Barth  teológiai  képzését  nagy  fokban  a  ritschliánus  hatás  alatt  kapta.  Korai 
időszakában  Barth  elkezdte  megérteni,  hogy  a  ritschliánus  tanításban  nem létezett  valódi 
evangélium.  Egyidejűleg  azonban meg  volt  győződve  arról  is,  hogy nem térhet  vissza az 
ortodoxiához, valamint annak a közvetlen kijelentésről alkotott elképzeléséhez.

Emiatt aztán megpróbál túllépni a ritschlianizmuson. S a ritschlianizmuson túllépve 
megpróbál  túllépni  Kanton  is,  mivel  a  ritschliánus  teológia  nagy  fokban  hű  a  kanti 
tudáselmélethez. Azonban mind Ritschlen, mint Kanton azzal próbál túllépni, hogy megalkot 
egy istent a kanti,  azaz a kritikai  alapelvek használatával.  Barth is a tiszta, vagyis a nyers 
tényszerűség alapelvéből akar kiindulni. S Barth is beszél az értékek világáról, ami formális 
és személytelen.1134

Mikor Barth elkezd elszakadni ritschliánus tanítóitól, a kritikai filozófia alapelvei még 
mindig axiomatikusak a számára.

Ugyanezek az alapelvek vezetik őt a Róma levélhez fűzött kommentárjában. A „tiszta 
tagadás” Istene a kritikai filozófia Istene. Ez a teljességgel rejtett Isten.

A  rejtettség  önmagában  azonban  értelmetlen.  Barth  az  ő  Deus  absconditus-a 
kijelentésével foglalkozik. De miképpen lenne képes megalkotni a kijelentés elképzelését a 
tiszta  tagadás  elképzeléséből  kiindulva?  A  válasz  az,  hogy  Barth  a  kijelentésről  alkotott 
elképzelését  nem a tagadáséra építi.  A tagadás elképzelésével  egy időben lett  meg neki a 
kijelentés elképzelése is. Ezek csak egy elképzelés összetevői.

Kant az embernek az érzéki világgal kapcsolatos ismeretéről alkotott nézetét egyszerre 
fogta fel az embernek a lélek világával kapcsolatos teljes tudatlanságáról alkotott nézetével.

Kant rendszerében a megismerő alany szolgáltatja a kategóriákat, melyek elrendezik a 
tiszta  esetlegesség  birodalmának  nyersanyagát.  Amennyire  tehát  ismer  az  ember,  abban a 
mértékben  átfogó  módon  ismer.  A tudás  ugyanis  pontosan  a  világ  formális  viszonyaihoz 
tartozik. S ezek a formális viszonyok magától az embertől erednek.

Ha tehát a teljességgel ismeretlen Istent egyáltalában ismerni kell, akkor átfogó módon 
kell Őt ismerni. Isten teljességgel az ember ellenőrzése alá kerül. De a teljességgel az ember 
ellenőrzése alá kerülő Isten helyesen szólva egyáltalában nem is Isten.

Barth  ezért  először  kiegyensúlyozza  a  teljességgel  ismeretlen  Isten  elképzelését  a 
teljességgel  ismert  Isten  elképzelésével,  majd  kiegyensúlyozza  a  teljességgel  ismert  Isten 
elképzelését  a  teljességgel  ismeretlen  Isten  elképzelésével.  S  Krisztus,  mint  Geschichte  a 
kölcsönhatás sarokpontja a tiszta tagadás Istene, valamint a tiszta helyeslés Istene között.

Ha tehát érvényre akarjuk juttatni Barthot, akkor szükséges meglátni, hogy a kezdet 
kezdetétől  fogva,  de főleg a  Róma levélhez  írott  kommentárjában Barth nemcsak a  tiszta 

1132 Ugyanott, 150. oldal
1133 Ugyanott, 152. oldal
1134 A “Moderne Theologie und Reichsgottesarbeit” című cikk a Zeitschrift für Theologie und Kirche-ben, 1909, 
317. és azt követő oldalak; A “Noch einmal: Moderne Theologie und Reichsgottesarbeit,” című cikk ugyanott 
406. oldal; A “Zum dritten Mal: Moderne Theologie und Reichsgottesarbeit,” című cikk ugyanott, 475. és azt 
követő oldalak; A “Antwort an E. Chr. Achelis und D. Drews,” című cikk ugyanott. 479. és azt követő oldalak



tagadás,  a  tiszta  irracionalizmus  Istenének  képzelte  ezt  az  Istent,  hanem  az  ezzel 
kölcsönhatásban álló tiszta racionalizmusénak is.

Ennek  következtében  Barth  „szavakkal  ki  nem  fejezhető”  egyéne  önmagán  kívül 
semmiféle  racionalitást  és  egyetemességet  nem ismer  el,  hanem önmagából  hozza  azokat 
létre. Egyrészről a hitről azt mondja, hogy nem kaphat semmiféle tartalmat. Másrészről mikor 
azt  mondja,  hogy  „a  hit,  mondhatni,  istenséget  teremtő”,  akkor  úgy  beszél,  mint  egy 
racionalista.1135 Az egyént, aki hisz, úgy kell elképzelni, mint aki „túllépett a halál küszöbén”. 
A hit alanyát, amint azt már megjegyeztük, történelem-felettinek mondja. Ábrahámot, a hívők 
atyját,  mint  „az  ígéret  átvevőjét”,  úgy  emlegeti,  mint  aki  „kívül  áll  az  emberek  minden 
történelmi és egyéni társaságán”.1136 A hit olyasvalami, ami nem történelmi személyben van 
jelen. A hiten keresztül mi nem vagyunk, hanem részesedünk az isteniben.1137 Hit által mi is 
Ábrahámmal együtt „a halál küszöbén túl” találtatunk.1138 Ez az a „láthatatlan viszony” amiről 
Dávid beszél a harminckettedik zsoltárban, s amely „az emberi személyiség egész teljességét” 
alkotja.1139 Mindez valójában annak kimondása, hogy Isten hisz rajtunk keresztül, vagy hogy 
mikor hiszünk, megistenülünk. A Szentlélek, mondja Barth, „a hit alanya”.1140 Isten az, Aki 
rajtunk keresztül Önmagában hisz.

Berkouwernek  tehát  teljesen  igaz  volt,  mikor  Barthról  írott  első  könyvében 
ragaszkodott  Barth  a  kijelentésről  alkotott  nézete  erőteljesen  nominalista  jellegéhez. 
Ugyanolyan igaza volt akkor is, mikor a Barthról írott második könyvében azt mondta, hogy 
Barth  célja  még  a  Róma  levélhez  írott  kommentárban  is  az  volt,  hogy  a  kegyelem 
győzelméről beszéljen. A bűn ennek megfelelően Barth szerint „lehetetlen lehetőség”. Ez a 
két  elképzelés  mindig  együtt  jár  Barthnál.  Az  Isten  kijelentése  teljes  rejtettségéhez  való 
nominalista  ragaszkodással  együtt  jár  a  realista,  agy  racionalista  ragaszkodás  ahhoz  az 
elképzeléshez, hogy az ember az isteniben történő tényleges felolvadása által az, ami.

Így beszélt Barth a kezdetektől fogva a kegyelemről, mint szabadról és egyetemesről. 
Miután Isten kijelentése semmivel sem azonos a történelemben, így a hit „mindenki számára 
lehetséges”.1141 „Nincs  ember,  akinek  nem  kellene  hinnie,  és  aki  nem  képes  hinni.”1142 

Következésképpen  kijelenthető,  hogy  a  hit  „Platon  filozófiájának,  Grünewald  és 
Dosztojevszkij  művészetének,  és  Luther  vallásának  a  határmezsgyéjén”  megy  végbe.1143 

Valójában  „az  evangélium  meghallásának  lehetségessége  ugyanolyan  egyetemes,  mint  a 
meghallás felelőssége, valamint a hozzá kapcsolódó ígéret azok számára, akik hallják.”1144

Sőt,  a  hit  nemcsak  lehetséges  mindenki  számára,  de  potenciálisan  jelen  is  van 
mindenkiben.  Ténylegesen  idealista  módon  állítja  azt  Barth,  hogy  a  tagadásának 
lehetségessége előfeltételezi a jelenlétét. „Noha az emberek lehet, hogy soha nem hallották 
Isten  nevét,  vagy  meghallván,  káromolták  azt,  mégis,  a  velük  kapcsolatos  szörnyűségek 
közepette világosan ott áll az új világra született új ember.”1145 Mondható tehát, hogy „ami 
által  az  emberek  Isten  közreműködésével  megigazulnak,  az  bennük  található”.  Az 
„örökkévalóság emlékezete” ugyanúgy felbukkan az emlékezetükben, mint azokéban, akik az 
egyházban  vannak.  Az  „Új  Napnak”,  azaz  „Jézus  Krisztus  Napjának”  semmi  köze  sincs 
Palesztina országának naptári napjaihoz. Ez inkább „az a Nap, amely megkezdi minden idő 

1135 A Róma levélhez írott kommentár, 143. oldal
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örökkévalósággá  alakítását”.1146 Azaz,  az  idő  összes  gyermeke  üdvözül  az  örökkévalóság 
számára. Minden ember megtalálja a „teljességgel Mást” önmagában. Mint Kant kritikájának 
esetében,  úgy Barthnál is  a független ember  az,  aki csak elfogadja mindazt,  amit  ő maga 
hozott létre. „Mikor lázadunk, akkor nem azzal szemben vagyunk lázadásban, ami ismeretlen 
a  számunkra,  hanem azzal,  ami  a  legbensőségesebben a  miénk.  Nem azzal  szemben,  ami 
elvétetett tőlünk, hanem azzal, ami a kezünkben van. Istennel kapcsolatos emlékeink mindig 
elkísérnek minket, mint probléma és figyelmeztetés. Ő a rejtett mélység, de Ő a rejtett otthon 
is  az  utazásunk  kezdetén  és  végén.  A  Vele  szembeni  hűtlenség  önmagunkkal  szembeni 
hűtlenség.”1147

Ami pedig Barth későbbi teológiáját illeti, arról az alábbiakat lehet elmondani ebben a 
fejezetben.

Barth gondolkodása még mindig az immanentista dialektika keretein belül működik, 
amiképpen ezt  korábban meghatároztuk.  Semmi jele  sincs annak Barth későbbi  írásaiban, 
hogy vissza akarna térni az Istennek a Krisztuson keresztül a történelemben adott közvetlen 
kijelentésének  történelmi  protestáns  elképzeléséhez.  Az  Isten  szabadságáról  alkotott 
elképzelése, ami olyannyira központi helyet foglal el a  Keresztény dogmatika  teológiájában, 
ugyanolyan  nominalista  és  aktualista,  mint  a  kijelentésről  alkotott  elképzelése  a  Róma 
levélhez írott kommentárjában.

Meg kell hagyni, Barth többé nem úgy gondolkodik a megtestesülésről, mint ami csak 
úgy érinti a történelmet, ahogyan a kört az érintője. Sőt, azt állítja, hogy a megtestesüléssel 
kapcsolatos nézetét tekintve ortodoxabb, mint az ortodoxok. Az ortodoxia, mondja, doketikus. 
Nem  hiszi,  hogy  a  megtestesülésben  Isten  teljességgel  kijelentetett.  De  senki  nem 
támaszkodik szilárdan a megtestesülés tantételére, amíg nem úgy gondol Istenre, mint Aki 
teljességgel aláveti Magát a teremtményi feltételeknek.

Emiatt azonban annál inkább nem lehet Barth számára kérdés a közvetlen kijelentés. 
Barth számára egészen egyszerűen semmiféle kijelentés sem lehetséges, amíg az nem teljesen 
rejtett.  Barth  szerint  a  világ  nem  teremtetett  a  szó  bibliai  értelmében.  Ezért  az  anyagi 
összetevőjének  tekintetében  teljességgel  alogikus,  vagy  irracionális.  S  Istennek  ebben  a 
világban kell  találkoznia  az emberrel.  Ehhez azonban az emberrel  együtt  be kell  lépnie  a 
teljességgel alogikusba, vagy nem racionálisba.  Be kell lépnie a teljesen esetlegesbe. S ily 
módon mindaddig nem lép be a teljességgel esetlegesbe, amíg az nem az Ő természete, nem 
az Ő lénye is egyben. Isten ugyanannyira együttlétező, mint amennyire létező.

Barth  nézetével  közvetlen  kijelentés  csak  akkor  lenne,  ha  sehol  nem  lenne 
esetlegesség. S ezen az alapon ez csak akkor lenne igaz, ha az egész valóság a racionális 
létezés egyetlen blokkja lenne. Isten azonban nem a racionalitás efféle blokkja, vagy alapelve. 
Ő nem egy platoni eszme. Isten a kijelentés cselekedete. Az Ő lénye ez a kijelentés. Ahhoz, 
hogy ez a lény rendelkezzen a kijelentéssel, vagy benne legyen abban, be kell lépnie a tiszta 
lehetségességbe,  és át  kell  haladnia  azon. Bármelyik  álláspont,  ami nem úgy gondolkodik 
Isten  lényéről,  mint  ami  belép  a  lehetségességbe  és  áthalad  azon,  Barth  nézete  szerint 
doketikus.  Csak  amennyiben  valaki  aktualizálja  a  megtestesülést,  s  azzal  eltávolítja  a 
kalcedoni hitvallás korlátait, gondolhatja azt, hogy Isten valóban jelen van az emberrel, mert 
teljességgel jelen van vele. Ahhoz ugyanis, hogy Isten teljességgel jelen legyen az emberrel, 
az ő a tiszta esetlegességtől való függőségében kell jelen lennie vele.

Így tehát minden kijelentésnek teljességgel rejtettnek kell lennie. A Krisztusban levő 
Istent a Golgotán Istennek teljességgel el kell hagynia.

Barth ragaszkodása tehát a késői munkáiban Isten jelenlétének valóságához az ember 
mellett  a  történelemben,  ha lehet  még ellenségesebb a  közvetlen  kijelentés  elképzelésével 
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szemben, mint korábbi ragaszkodása Istennek az ember feletti transzcendenciájához. Barth, ha 
lehetséges, még nominalistább a késői munkáiban, mint a koraiakban.

Ez azonban azért van így, mert nominalizmusa nagyobb öntudatra ébredt a dialektika 
modern  formájának  hatása  alatt.  Kant  és  a  követői  szabadság-természet  motívumában  az 
aposztata  gondolkodás  alapvető  dialektikája  következetesebb  kifejeződésre  jut,  mint  ami 
megadathatott volna neki az ókori gondolkodás forma-anyag motívumában. Csak amikor az 
ember annyira öntudatosan mondja ki a függetlenségét, ahogyan azt Kant teszi, akkor operál a 
tiszta lehetségesség elképzelésével. Az ember nem képes fenntartani a függetlenségét, amíg 
nem posztulálja önmagát önmaga és a világ rendjének egyetlen, mivel végső, forrásaként. Ha 
az ember bármiféle renddel találja magát szembe, akkor módosítania kell ezen a renden.

Kant  szerint  tehát  az  embert  körülveszi  a  nyersanyag.  S  ez  a  nyersanyag  teljesen 
hajlékony abban az értelemben, hogy semmiféle rend sincsen benne. Másrészről viszont az 
anyagnak  maga  a  nyersanyag  mivolta  is  korlátként  kerül  szembe  a  szabad  ember 
cselekedeteivel. Ez a korlát magában az emberben nyilvánul meg mélyen. Ott rejlik az, amit 
nevezhetünk  személyisége  formális,  majd  anyagi  alap-összetevőjének.  Az  ember  a  kettő 
kombinációja.  Az öntudat,  és  az időtudat,  vagy világ-tudat  azonosak.  A világ azonban az 
ember számára semmi a tér és idő nem racionális intuícióiból történő kiindulás esetét kivéve. 
Mondhatjuk  tehát,  hogy az  ember  világa  Kant  szerint  két  tényezőből  áll  össze:  az  egyik 
teljesen racionális, a másik teljesen irracionális. Kant a gondolkodásának két alapelemét, azaz 
a  tiszta  racionalitás  és  a  tiszta  irracionalitás  alapelemeit  egymással  kölcsönhatásba  hozta 
annak  érdekében,  hogy  elkerülje  korának  mind  az  empirikus,  mind  a  racionalista 
gondolkodását.  S számára az emberi  én volt  a tiszta  racionalitás  alapelemének és a tiszta 
irracionalitás alapelemének az egyesítő cselekedete.

Ezzel  azonban  elvont  racionalitást  és  elvont  irracionalitást  épített  be  a 
gondolkodásának  középpontjába.  Nézete  szerint  az  ember  maga  is  részesül  az  elvont 
racionalitásból.  Ennek  következtében  elveszíti  egyéni  öntudatát  ennek  az  elvont 
racionalitásnak a vonzására, hacsak nem lép fel valamilyen ellenerő. Mivel azonban nem hisz 
az embernek az Isten által történt teremtésében, az egyetlen erő, ami megtarthatja őt attól, 
nehogy belevesszen az elvont racionalitásba, a tiszta irracionalitás ereje. S az erő önmagában 
is egyetemesítő a munkájában.  Amíg nincs valamiféle ellenerő,  a tiszta esetlegesség,  vagy 
irracionalitás elképzelése beleveszíti  az ember öntudatát  a véletlen óceánjába, azaz a teljes 
hallgatásba. Ha tehát az embernek szükséges öntudattal rendelkeznie, az csak úgy lehetséges, 
ha hűséges marad két egymással kölcsönösen ellentétes, de egyformán egyetemesítő erőhöz. 
Így veszíti  el  magát az ember,  mikor  nem találja meg a maga egységét  abból az Istenből 
kiindulva,  Aki  Krisztuson  és  az  Ő  kimondott  Ígéjén  keresztül  mondja  meg  neki,  hogy 
micsoda, tehát kicsoda.

Barth  nem  mindenhol  ellenezte  az  embernek  ezt  az  alapvetően  keresztyénellenes 
nézetét.  Ahogyan  nem  szállt  szembe  a  keresztyénségnek  és  az  aposztata  filozófiának  a 
középkori szintézisével, úgy nem jelent kihívást a keresztyénség modern szintézisének sem az 
ugyancsak aposztata filozófiával. Az alapvető hibát mindkét esetben érintetlenül hagyja. Sőt, 
valójában arra építi fel a teológiáját.

Barth nem veti el Kant nézetét, mint a Szentíráshoz hűtlent. Nem veti el Kantnak a 
tiszta lehetségességről alkotott nézetét, mint alkotó tényezőt a természet és a maga az ember 
világának megalkotásában. Így tehát csak önmagával szemben következetes, mikor nem veti 
el  Kantnak  az  Istennel  kapcsolatos  nézetét  sem,  mint  korlátozó  fogalomból  kiindulva 
megalkotottat.  A tudásról  alkotott  dialektikus  nézetével  Kant  azt  állította,  hogy az  ember 
semmit sem tudhat Istenről. Azaz, mondhatni, az ember arról az Istenről nem tudhat semmi, 
Aki bármiféle létezéssel bír. Platon Istene olyan Isten volt, Akinek volt létezése, vagy létezés 
is volt. Spinoza Istenének volt tartalma. De az efféle Istenről, mondja Kant, az ember nem 
rendelkezhet  tudással.  Valójában,  ha  az  ember  tudással  akar  rendelkezni  önmagáról  és  a 



világról,  akkor az efféle Istent el kell takarítani-  az emberi  tapasztalat  alogikus és logikus 
összetevőit  nem lehet  valóságosan  egyesíteni,  érvel  Kant,  amíg  nem juttatjuk  mindkettőt 
egyformán  végsőként  érvényre.  Egyformán  végsőként,  a  tapasztalat  logikus  és  alogikus 
összetevőinek kölcsönhatásba kell kerülniük egymással. Ezért az anyagban nem lehet forma, 
és a formában nem lehet anyag az emberrel történő találkozásukat megelőzően. S a találkozás 
öröklötten  cselekedeti  találkozás,  mert  ha  nem  volna  cselekedet,  akkor  a  forma  statikus 
maradna önmagában, és az anyag is irracionalista maradna önmagában.

Még  továbblépve,  a  cselekedetnek  egy  Cselekvőtől,  a  cselekedet  alanyától  kell 
származnia. Nem mintha ez a cselekedet kezdettől fogva értelmes lenne önmagában, s aztán 
végrehajtódna  a  tiszta  anyag  és  a  tiszta  forma  egyesítése  érdekében.  Épp ellenkezőleg,  a 
cselekvő alany csak azután ébred önmaga tudatára, mikor egyesíti ezeket és önmagát.

S most visszatérünk Istenhez. Isten feleslegessé vált, sőt rosszabbá, mint felesleges, 
mint  Isten,  Aki rendelkezik létezéssel  a szabad ember  egyesítő  cselekedetétől  függetlenül. 
Másrészről  Isten  egyáltalában  nem  felesleges,  mint  a  racionalitás  ideális  alapeleme. 
Fogalmakkal (Begriffe) nem érhetjük el Istent. De szükségünk van Istenre, mint ideálra (Idee). 
A tudománynak  és  a  filozófiának  szüksége  van Istenre,  mint  a  teljes  felfogás  ideáljára  a 
tudásban.  A  tudomány  szempontjából  a  világegyetemnek  egyszerre  kell  teljességgel 
megismerhetőnek  és  teljességgel  megismerhetetlennek  lenni.  Ha  szükséges  bármiféle 
növekedés a tudományban, annak valódi újdonságnak kell lennie. S csak akkor van valódi 
újdonság, ha fennáll az abszolút lehetségesség is. Így csak akkor van stabilitás, ha a valóság 
egésze teljességgel ismert, és teljességgel hozzáférhető az emberi tudás alapelvei számára.

Itt pedig Isten hasznos, sőt elkerülhetetlen célt szolgál. Mint korlát, vagy ideál, mint 
heurisztikus, vagy segédfogalom, Isten a tiszta racionalitásként az, egyedül amiből kiindulva 
folytathatja az ember az egyesítő tevékenységét.

Sőt, ami igaz a tudományra, igaz a filozófiára, így a vallásfilozófiára is Az Isten, Akire 
a filozófiának és a vallásnak szüksége van, természetesen nem rendelkezhet létezéssel.  Ha 
volna létezése, akkor statikus lenne, és nem volna megismerhető. A filozófia és a vallás valódi 
Istenének  tehát  a  létezését  abból  kell  összeszednie,  ahogyan  kapcsolatba  kerül  a  tiszta 
lehetségességgel. Ettől a kapcsolattól függetlenül Istennek tiszta formának kell lennie. S nem 
lehetséges a forma és az anyag egyesítése mindaddig, amíg a forma nem tiszta forma, és az 
anyag nem tiszta anyag.

Ebben a  vonatkozásban a  modern  kritikai  filozófia  Istene  emlékeztet  Arisztotelész 
Istenére.  Arisztotelész  Istene  egy,  egyetlen  egység  konkrétan  mindaddig,  amíg  csak  egy 
alapelv,  vagy  egyetemesség.  Arisztotelész  Istene  abban  a  pillanatban  szétrobban  a 
sokféleségbe,  amint  bármiféle  létezést  nyer.  Hasonlóképpen,  a  modern  dialektikus 
gondolkodás  Istene,  mikor  valóan  transzcendens,  azaz  mikor  nem  áll  kapcsolatban 
tartalommal, nem más, mint forma.

Egy ilyen egyetemes, a tiszta lehetségességgel kölcsönhatásban álló formát akar mind 
a modern filozófia,  mind a modern tudomány ideálként.  Csak az efféle,  a tiszta  anyaggal 
kölcsönhatásban  álló  tiszta  formával  képes  a  szabad,  független  ember  fenntartani  a 
szabadságát. Csak ezek eszközével képes iránytani a helyzetet.

Ez a féle ember és ez a féle Isten az, akiket Kant felhasznál a valóság értelmezésének 
céljára.  De  mély  erkölcsi  érzésével  nem  volt  képes  elkerülni  a  racionalitás  eme  elvont 
alapelvének  újra-megszemélyesítését.  Végül  is  a  gyakorlati  gondolkodás  elsőségében  volt 
érdekelt.  Ezért  biztosította,  hogy  a  természet  világa  alá  legyen  vetve  a  „teremtő”  és 
„megváltó” világának. Így újrafogalmazta a gondviselés, sőt a megváltás fogalmait is.

Az ő Istene és Megváltója azonban, már amennyire transzcendens a világ felett, csak 
annyira reális,  amennyire a szabad ember posztuláló tevékenysége támogatja. Mikor ez az 
Isten  kijelenti  Magát  a  történelemben,  és  így  próbál  kapcsolatot  teremteni  az  emberrel, 
azonnal belekeveredik az ember problematikájába. Az ember kivetítéseként ezt az Istent is 



félrehúzza az elvont racionalitás és az ugyanúgy elvont részlegesség két szembenálló ereje. 
Ha nem volna így kettészakítva, nem állna valóban kapcsolatban az emberrel.

Itt  térünk  vissza  Barthhoz.  Az  Isten  szabadságáról  alkotott  elképzelése,  amint  azt 
megjegyeztük,   a  tiszta  lehetségesség  ugyanazon  az  alapelvén  áll,  mint  amit  a  modern 
dialektikus  gondolkodásban,  vagy  a  kritikai  filozófiában  találunk.  Isten  szabad  az  ember 
számára  Krisztusban,  és  Isten  kegyelme  szabad  az  ember  számára,  mert  Isten  tiszta 
lehetségességgel azonosítja Magát Jézussal.

Krisztus azonban a kiválasztó Isten, ezért Isten öröklötten és egyetemesen kegyelmes 
az emberrel mindaddig, amíg Ő tiszta forma.

Ha  lenne  bármiféle  létezés  Istenben  a  Krisztusban  adott  kijelentését  megelőzően, 
akkor  a  kegyelem  valódi  egyetemessége  nem  létezne.  Barth  szempontjából  Kálvinnak  a 
kiválasztásról alkotott tantétele túlságosan is jól szemlélteti ezt a dolgot.

Ha pedig léteznie  kell  bármiféle  egységnek Isten  különböző attribútumai  között,  a 
kegyelemnek pedig a szentség és az igazságosság felett kell állnia, akkor nem lehet létezés 
Istenben a kijelentését megelőzően.

Barth  nagyon  sajátságos  abban  a  dologban,  hogy  a  kijelentését  megelőző  Isten 
elképzelése, egyszerre elkerülhetetlen, mint korlátozó fogalom, és megsemmisítő, mint alkotó 
fogalom.

Isten tehát, mikor létezéssel rendelkezik, akkor Barth számára csak az ő kijelentésének 
cselekedetével egységben rendelkezik létezéssel.

Mikor azonban azt mondjuk, hogy az Ő kijelentésének cselekedetével, máris létezést 
tulajdonítottunk Neki. Ezzel pedig ismét csak azt az elképzelést fejeztük ki, hogy az emberhez 
jövetelével Isten az ember problematikájának alanya.

Azzal,  hogy  valójában  vonakodott  elvágni  magát  a  modern  kritikai  és  dialektikus 
filozófia aposztata alapelvétől, Barth mindössze egy szintézis-teológiát volt képes megalkotni.

Ez az új szintézis-teológia mélyebben át van szőve az aposztata gondolkodás emberrel 
kapcsolatos általános dialektikus értelmezésével, mint a középkori szintézis volt.

Barthnak a Schleiermacherre és a követőire vonatkozó kritikája tehát sohasem hatolt le 
a dolgok fenekéig. Barth a tudat-teológusoknál nem kevésbé feltételezte, hogy az embernek 
először  saját  magából  kiindulva,  s  csak  ezután  Istenből  kiindulva  kell  megpróbálnia 
megértenie magát.



12. fejezet: A kortárs dialektika

Az előző  két  fejezetben  a  középkori  és  modern  dialektikával  foglalkoztunk külön-
külön.  Most  rátérünk  a  modern  dialektika  elemzésére,  amiképpen  az  kifejeződésre  jutott 
manapság,  azaz  a  poszt-kantiánus  időkben.  A  kortárs  dialektika  általános  természetének 
jellemzésére  használhatjuk  az  egzisztencializmus  kifejezést.  Barth  teológiája  a  legjobban 
akkor érthető meg, ha a dialektika eme három formájával való viszonyában vizsgáljuk.

Az egzisztencialista gondolkodók közül a legelső Sören Kierkegaard. Közismert, hogy 
a Róma levélhez írott  kommentárjában Barth kedvezően szól az Isten és az ember közötti 
minőségi különbség elképzeléséről, amiképpen az Kierkegaard filozófiájában szerepel. Az is 
közismert,  hogy Barth megpróbálja elvágni magát az egzisztencialista gondolkodás minden 
formájától,  valamint  a filozófiai  spekuláció  minden formájától  is.  Most  annak felfedezése 
érdekel minket,  hogy vajon Barth tényleg  elfordult-e a spekulációtól  a kijelentéshez késői 
munkáiban. Ehhez először bele kell néznünk a kortárs dialektika természetébe.

1. Kroner a dialektikáról

Lényegében  véve  semmi  új  sincs  a  kortárs  dialektikában.  Ez  úgy  hozza  elő  a 
gyakorlati gondolkodás elsőségét, ahogyan azt Kant megfogalmazta. A kortárs dialektikában, 
ha lehet, még erőteljesebb az ellentét a fenoména és a noména világa között, mint Kantnál 
volt. Másodszor pedig nagyobb a hangsúly az Isten erkölcsi eszméjének szükségességén, mint 
olyasvalakién, akinek valamiképpen felül kell kerekednie ezen a dualizmuson a két elkülönült 
világ egyesítésével.  Más szóval, a filozófia egyre kritikusabbá,  és látszólag egyre kevésbé 
spekulatívvá válik. Kritikusabbá válva a filozófia egyre jobban hajlik arra, hogy megengedje a 
kijelentés lehetségességét. Kritikusabbá, de kevésbé spekulatívvá válva pedig készségesebben 
elfogadja, hogy a kijelentésnek felülről kell jönnie. Ahogy mélyül a szakadék, ami állítólag 
fennáll  az érzékek világa (a noména) és a gondolkodás világa (a fenoména) között,  annál 
inkább  válik  a  végső  egyesítésük  inkább  Isten,  mintsem az  ember  dolgává.  Így  a  valódi 
kritikai filozófia állítólag jobban érvényre juttatja a keresztyénséget, mint amennyire bármely 
korábbi típusú filozófia képes volt erre.

Az  ezzel  kapcsolatos  megvitatásra  szánt  állítást  Richard  Kroner  fogalmazta  meg 
mesteri módon. Álláspontjának rövid elemzésével kezdjük.

Korai korszakában, mondja Kroner, nagy hatással voltak rá Kant és Hegel. „Kanttal 
együtt hittem abban, hogy a filozófia úgy közelíti meg a felfoghatatlant, hogy soha nem hatol 
bele, de Hegellel együtt én is  vallottam, hogy egy önmagában vett dolog nem fejezheti ki a 
gondolkodásnak ezt az önkorlátozását, hanem a dialektikus módszernek kell érvényesíteni és 
ellenőrizni a felfoghatatlan eme felfogását.”1148

Kroner azt mondja, hogy a hit és a teológia nagyobb helyet kapnak a gondolkodásában 
ma, mint korábban kaptak. „Ma eltérek mind Kanttól, mind Hegeltől, s valójában a filozófiai 
idealizmus minden formájától, s véleményem szerint a filozófia korlátait a hit és a teológia 
határozza,  valamint  világítja meg,  Többé nem tekintem a vallást  az elme önmegvalósítása 
egyik állapotának, vagy a kultúra teremtő folyamatának.”1149

Kroner  szerint  az  isteni  és  emberi  elme  közötti  szakadék  sokkal  mélyebb,  mint 
ahogyan  azt  akár  Kant,  akár  Hegel  felfogta.  „Hiábavaló lenne  a világhoz,  vagy az énhez 
tartozó  bármely  tüneményből  következtetni  a  világ  és  az  én  kettősségére.  Ez  a  polaritás 
ugyanis az öntudatos megtapasztalás kezdetétől fogva éreztette magát. Ez egy Urphänomen, 
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egy ősi és elsődleges ’datum’. Ez a legradikálisabb ellentét, amit csak elképzelni tudunk. A mi 
világunk  végül  is  az  ellentétek  világa.  Találkozunk  velük,  a  tapasztalat,  vagy  gondolat 
bármely birodalmában járunk is. De az ellentét a világ és az én között, ami megtapasztalja a 
világot és az ént, az összes ellentét között a legalapvetőbb és a legbámulatosabb.”1150

„Ha” tehát  „létezik  birodalom az  emberi  gondolkodás  lehetőségein  túl,  a  létezését 
egyszerűen a lemondásunkkal fogjuk fel, hisz ostoba és illuzórikus dolog lenne megpróbálni 
meghódítani azt a birodalmat nem elegendő számú, és alkalmatlan fegyverrel.”1151

Azonban felfogni ennek a birodalomnak a létezését az emberi  gondolkodás mögött 
nem  elégséges.  Abból  a  birodalomból  kell  kiindulnia  a  két  birodalom  újraegyesítésének 
kezdeményezése. Meg kell hagyni, azért, hogy az egyesítés kezdeményezése valóban Istentől 
és ne az embertől  jöjjön, ismét  túl  kell  lépnünk Kanton. Kant még mindig túl  spekulatív. 
Végül  is  ő  a  tiszta  és  a  gyakorlati  gondolkodás  közötti  egységet  magával  a  spekulatív 
gondolkodással  akarja  kivitelezni.  „Következésképpen  úgy  fogja  fel  az  erkölcsiség  és  a 
természet  közötti  egységet,  mintha  az ok kérdését  kellene  megválaszolni.  Azaz,  annak az 
okbeliség kategóriáját alkalmazza, aminek megvan a maga megfelelő helye a tudományban, 
valamint  az  empirikus  objektumok  birodalmában  az  elméleti  és  gyakorlati  gondolkodás 
egyesítése  céljából,  s  teszi  ezt  oly  módon,  hogy  a  természet  oka  harmóniát  biztosít  a 
boldogság és az erkölcsiség között.”1152

Természetesen  Kant az „ok” szónak csak a „gyakorlati  alkalmazását”  akarja.  Nem 
gondol  sem  az  ember  szabad  cselekedetére,  sem  Isten  munkájára,  mint  okokra  a  szó 
fenomenális  értelmében.1153 „De vajon rehabilitálhatja ez a korlátozás a kritikai  spekuláció 
által  megsemmisített  fogalmat? Úgy vélem, a gondolkodás,  akár gyakorlati,  akár elméleti, 
addig, amíg egyedül gondolkodás marad, melyet  nem támogat sem a vallásos ihlet,  sem a 
képzelődés, nincs feljogosítva és nem is képes posztulálni a természet okának létezését még 
akkor sem, mikor ezt az okot úgy fogjuk fel,  mint annak a világnak az erkölcsi szerzőjét, 
amelyben  erkölcsi  lényekként  élünk.  Nyilvánvaló,  hogy  nem  egyedül  a  tiszta  gyakorlati 
gondolkodás, hanem a Teremtő bibliai képmása vezette Kantot annak indítványozására, hogy 
az  ész  posztulálja  Istennek,  mint  a  világ  Szerzőjének  a  létezését.  Kant,  azt  mondanám, 
jogosan védi ennek a bibliai képmásnak a tiszta gyakorlati gondolkodással fennálló bizonyos 
megfelelőségét,  de nincs igaza, mikor azt  jelenti  ki,  hogy a gondolkodás egyedül is képes 
posztulálni és igazolni ezt a képmást, mint racionális eszmét, vagy fogalmat, melynek nem 
kell képzelgést  szülnie. Tekintettel arra, hogy Kant  A tiszta ész kritikájában nem fogja fel 
teljesen a gondolkodás ama képességét,  hogy pozitív  eredményre  jusson,  A gyakorlati  ész 
kritikájában túlbecsüli ugyanennek a képességnek a teremtő erejét.”1154

A  lehető  legfontosabb  tehát,  érvel  Kroner,  hogy  túllépjünk  Kanton,  feladván  a 
spekuláció  minden formáját.  A keresztyén  üzenet  „az egyesítő  és totalitárius  gondolkodás 
minden formáját lehetetlenné teszi. Ezt a filozófusnak Barth Károlytól kell megtanulni, még 
ha egyéb okokból el is veti az ő dogmatikáját.”1155

„Kant  megközelíti  a  vallás  nem filozofikus,  nem  spekulatív  természetének  helyes 
megértését, de végül lerombolja tanítását a racionális hitről alkotott elképzelésével.”1156

Ezen a ponton Kroner kihangsúlyozza a képzelgés helyét a vallásos ismeretben. Ha az 
Istennel,  és  a  világgal  való  viszonyával  kapcsolatos  spekuláció  minden  csökevényét  ki 
akarjuk tisztítani a gondolkodásunkból, akkor elkerülhetetlen,  hogy meglássuk a képzelgés 
megfelelő helyét a vallásunkban. Kroner mondja: „Teljesen igaz, hogy a hitben és a hit által 
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az ember értelme és akarata mélyebben egyesülnek, mint elméjének bármely más területén. 
Ezt az egyesítés azonban a gyakorlati gondolkodás ugyanolyan kevéssé valósítja meg, mint az 
elméleti.  Egyáltalában nem a gondolkodás, hanem a képzelet viszi végbe. Azaz, a prófétai 
ihlet  és  az  isteni  kijelentés  megérthetők  a  maguk  specifikus  jelentőségében,  míg  a  kanti 
értelmezésben elveszítik  a jelentésüket,  és úgy bukkannak elő,  mint a tiszta,  racionális  hit 
akadályai.  Míg  Kant  elég  világosan  felfogta  a  szépség  és  az  alkotások  szuper-racionális 
jelentését  a  művészet  birodalmában,  nem  sikerült  neki  a  szuper-racionális  valódi  értékét 
felbecsülnie  a  vallás  birodalmában.  Felülkerekedett  a  racionalista  előítéleteken  a  lángész 
jellegzetes hozzájárulásának elemzése során, de megadta magát azoknak a próféta esetében. 
Filozófiájának  eme  hiányosságát  sok  kritikusa  látta  meg  a  tizenkilencedik  és  huszadik 
században, de ezek közül a kritikusok közül senki sem próbálta meg pótolni azt, ami hiányzik, 
s kiegészíteni a filozófiát a vallásos képzelgés és ihlet megfelelő elméletével.”1157

A képzelődéssel kell legyőzni az emberi tapasztalatban megtalált ellentmondásokat. A 
logika minden ellentmondása közül a legalapvetőbb az önellentmondás. „Az önellentmondás 
csak azért lehetséges, mert én vagyok én, és egyezségben akarok lenni önmagammal, mivel 
maga az énem forog kockán, ha nem egyezek meg önmagammal. A logikai ellentmondások 
ezt  a  belső  állapotot,  ezt  a  metafizikai  megtapasztalást  tükrözik.  Ezeket  szavakba  öntve 
tisztázom a zavaromat és aggodalmamat, s ezzel elkezdem megérteni önmagam.”1158

A  spekuláció  nem  képes  gyógyszert  adni  az  emberben  található  belső 
önellentmondásokra.  Az ember  „egyszerre  reális  és ideális.  Realitása a nyughatatlanság és 
tökéletlenség állapota, ideálja a személyiségének beteljesítése ennek az önellentmondásnak az 
eltörlésével.”1159 A végtelen elme elképzelése, azé az elméé, amelyben minden ellentmondás 
legyőzetik,  „felülmúlja  az  emberi  gondolkodás  minden  kategóriáját,  s  valóban,  minden 
lehetőségét, amiképpen felülmúlja az emberi tapasztalat teljes szerkezetét is.”1160

Egyedül a hit mutatja meg az utat. Egyedül a képzelet vallásos használatával képes az 
ember megérteni Istennek a hozzá eljutó kijelentését. S ennek a kijelentésnek mindig jelképek 
formájában kell eljutnia az emberhez.1161

Ezen  a  módon  követi  végig  Kroner  a  Kant  által  kezdeményezett  gondolkodási 
folyamatot.  Még  öntudatosabbá  teszi  a  gondolkodást  a  korlátainak  vonatkozásában  azért, 
hogy helyet készítsen a hitnek.

2. Kroner Lutherről és Kantról

De mit ért Kroner a hit alatt? Természetesen a cselekedetet, amivel az ember hisz. De 
mi ennek a hitnek a tárgya? Vajon Kroner tényleg készített helyet az Istenbe és a Krisztusba 
vetett  hit  számára  a  fogalom történelmi  keresztyén  értelmében?  Természetesen  ez  volt  a 
szándéka.  „A  protestantizmus  újra  felfedezte  a  keresztyén  hitvallás  paradox  jellegét,  s 
szembeállította a skolasztikus rendszer ortodox jellegével. Újra kihangsúlyozták a tényt, hogy 
az evangéliumot botránykőnek és ostobaságnak nevezik. A kijelentés és a spekuláció közötti, 
a tomizmus által foganatosított racionális kibékítés helyett a protestantizmus újra kijelentette a 
gondolkodás  kibékítésének  lehetetlenségét  Isten  titkának  természetével.  Kant 
Transzcendentális  dialektikájában  ez az új  (és régi)  vallásos  világnézet  tükröződik vissza. 
Elkerülhetetlen  ellentmondások,  természetes  álokoskodás,  fatális  illúziók  zárják  el  a 
Legfenségesebb trónjához vezető utat az emberi értelem előtt. A gondolkodásnak meg kell 
adnia  magát  a  hitnek.  A  keresztyén  dialektika,  amint  Jézus  példabeszédeiben,  vagy  Pál 
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kijelentéseiben megjelenik, nemcsak ugyanazokat a feltételes következtetéseket vonja maga 
után, mint Kant dialektikája, de lélekben hasonló is hozzá. Mindkettő az isteni titokzatosságra 
mutat, ami nem jelenthető ki ellentmondás nélkül, s ami ezért a racionális szféra felett áll.”1162

Tehát  „keresztyén  dialektikájának”  természete  az,  amit  elemeznünk  kell.  Vajon 
tényleg elkerüli a spekulációt? Vajon tényleg készít helyet a kijelentés számára? Vajon ennek 
a keresztyén dialektikának az Istene a Biblia Istene? Vajon ennek a keresztyén dialektikának a 
Krisztusa Luther és Kálvin Krisztusa?

Ezekre  a  kérdésekre  nemmel  kell  válaszolnunk.  S  hogy  ez  a  helyzet,  az  azonnal 
meglátható, ha megfigyeljük, mit mond Kroner a titokzatosság kérdéséről. Barthnak teljesen 
igaza van, mondja Kroner, mikor azt mondja, hogy nincs egyesítő és totalitárius gondolkodás 
az ember  számára.1163 A misztérium,  érvel  Kroner,  olyan  elem,  ami  körülveszi  az  emberi 
megtapasztalás minden formáját. Ez „mind a megtapasztalás, mind a hit elidegeníthetetlen és 
kötelező  eleme”.1164 A titokzatosság  még a  tudomány erőfeszítéseiben  is  öröklötten  benne 
rejlik. A hit tehát „benne lappang a megtapasztalásban”, még ha „a megtapasztalás nem is hoz 
létre  hitet”.1165 A  megtapasztalás  számára  természetes  annak  elvárása,  hogy  „minden 
jelentésnek a legmagasztosabbról” elleplezettnek kell lenni. S annak elvárása is természetes, 
hogy  a  kijelentés  nem  veszi  el  ezt  a  leplet.  Természetes,  hogy  a  kijelentésnek  Isten 
hozzáférhetetlenségéről, transzcendenciájáról és fenségéről kell beszélni. A Biblia közvetett 
beszédformát  használ,  mikor  Istenről  beszél.  „A nyelvezete  képzelgővé  válik.  Jelképes  és 
közmondásszerű kifejezések, hasonlatok, és figuratív stílus utal arra, ami nem mondható el 
nyílt,  szó  szerinti  módon.  A  miszticizmus  átjárja  az  egész  Szentírást.  Áthatolhatatlan  fal 
magasodik Isten és ember között. Az ember nem képes teljes mértékben megérteni a Teremtő 
célját és tevékenységét. S kifürkészhetetlen jellege kiterjed az Ő teremtésére is. Nem értjük 
meg teljesen kezének és Lelkének munkáját, ezek egész idő alatt elképzelhetetlenek maradnak 
a számunkra. Még maga az ember is, mikor Isten teremtményeként nézünk rá, magára ölti ezt 
a  csodálatos  jelleget.  Nem  vagyunk  képesek  teljességgel  megérteni  önmagunkat,  benne 
foglaltatunk minden létezés egyetemes titokzatosságában. Ezt a benyomást a Biblia munkálja 
ki  bennünk,  s  ez  egyezik  az  ember  legmélyebb  érzéseivel.  Ennek  a  könyvnek  a  tartós 
befolyása és vonzereje a leírt dolgok és az olvasó közötti összhangon alapulnak.”1166

Azaz, „Luther tanítása, miszerint a hit, és csak a hit képes alkotni az ember Istennel 
való viszonyát megfelelő filozófiai  szövetségesre és kifejeződésre talált  Kant  Kritikájában. 
Míg  a  középkori  katolicizmus  olyan  rendszert  hozott  létre,  melyben  a  természet  és  a 
kegyelem, a világ és Isten, a gondolkodás és a kijelentés szerves, egymást kiegészítő részek 
voltak,  így az egész tökéletes  egyensúlyban állt  dacára a részek közötti  szakadékoknak, a 
protestantizmus a szakadékok tényét hangsúlyozta ki. Míg a katolikus rendszer kibékítette az 
ellentéteket  annak  a  hierarchiának  az  eszközeivel,  ami  közvetített  a  legalsó  és  a  legfelső 
szférák  között  a  filozófia  neoplatonista  típusának  megfelelően,  a  protestantizmus 
kihangsúlyozta  Isten  Ígéjének és  Krisztusnak,  mint  az  Isten  és  az ember  közötti  egyetlen 
közvetítőnek a küldetését, ezzel létrehozta a kanti típusú filozófiát.”1167

Bizonyos azonban, hogy Kroner arra irányuló erőfeszítése, hogy összhangba hozza a 
hit Kant általi  megközelítését  Lutherével,  elfed egy alapvető ellentétet.  Bizonyos mértékig 
úgy  látszik,  Kroner  tudatában  van  ennek  a  ténynek.  Ez  fejezi  ki,  mikor  ezt  mondja: 
„Természetesen Luther és Kant nem ugyanarra a dologra gondolnak, mikor a hitről beszélnek. 
Luther az Isten  Ígéjébe vetett hitre gondol, amiképpen az ki van jelentve a Szentírásban, s 
főleg az evangéliumokban. Kant a racionális hitre gondol. De eltekintve ettől a különbségtől, 
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amit  gondosan  meg  kell  vizsgálni,  van  közös  alap,  melyre  mind  Luther,  mind  Kant 
felállhatnak. A hit alatt mindketten az embernek az Istenhez való viszonyát értik, ami nem 
objektív  tényeken,  hanem  inkább  a  tudatunkon  alapszik.  Mindketten  gyakorlati  viszonyt 
értenek  alatta,  azaz  olyan  viszonyt,  mely  elsősorban  az  ember  akaratát  érinti  erkölcsi 
összetevőjében. Mindketten tehát olyasvalamit értenek alatta, ami a személyt, mint személyt 
érinti, nem pedig az emberi értelmet, vagy gondolkodást elégíti meg általánosságban.”1168

Pontosan azt az állítást kell próbára tennünk, mely szerint létezik közös alap, amelyen 
Luther és Kant együtt megállhatnak. Kroner számára csak azért létezik ez a közös alap, mert 
először újraértelmezte Luthert Kantból kiindulva.

Kroner maga is elismeri, hogy Luther „az Isten  Ígéjébe vetett hitre gondol, amiképpen 
az ki van jelentve a Szentírásban”. Kant számára ugyanis, ahogyan Kroner számára is, a hit az 
ön-magyarázó emberi megtapasztalásból sarjad ki. Luther számra Isten közvetlenül, és végső 
formába öntve szól a történelemben. S az embernek minden képességével egyetemben alá kell 
vetnie magát ennek a kijelentésnek. Kroner számára nem létezik Isten efféle végső kijelentése 
a történelemben.

Kroner számára a filozófia a tudománytól valóban eltérően „az élet végső jelentésének 
kérdésével  foglalkozik.”1169 De  bármiféle  beszámolónak  a  tapasztalat  teljes  jelentéséről 
kérdésért  kell  könyörögnie.  „A filozófus  nem léphet  ki  a  rendszeréből.  Bármit  is  hoz fel 
alapelveinek bizonyítékaként,  azt  már átjárják ezek az alapelvek.  Az alapelvek axiómák, s 
axiómák nélkül ő semmit sem tud bizonyítani.”1170 Minden filozófiai rendszernek várnia kell a 
saját  összeomlását.  S  ami  igaz  a  filozófiára,  az  ugyanúgy  igaz  az  embernek  kifejezett 
kijelentésre  is.  A  történelemben  nem  lehetséges  közvetlen  kijelentés,  mert  a  misztérium 
végső. Isten „az Ő misztériuma”.1171

Nem csoda, hogy efféle nézettel a gondolkodás megközelítése és a hit megközelítése 
azonnal összhangba hozható.  Ezeket  egy végső misztérium elképzelése hozza összhangba, 
ami  körülveszi  az  embert.  S  ez  az  elképzelés  tisztán  negatív.  Kroner  Istenének  nincsen 
pontosan  meghatározott  tartalma.  Ő  „teljesen  más”,  mint  az  ember.  A  tudománynak,  a 
filozófiának és a teológiának egyformán szüksége van erre az Istenre. Szükségük van rá, mint 
célra. Ha azonban több is lenne, mint cél, ha a saját követeléseivel állna az ember elé, akkor 
gyorsan leváltanák.

Felszínesen nézve a dialektika kortárs formája szimpatikusabbnak tűnhet a történelmi 
keresztyénség  számára,  mint  az  ókori  dialektika,  vagy  akár  a  kanti  szabadság-természet 
motívum. Tagadván az ember abbéli képességét, hogy gondolkodással megismerje Istent, s 
ragaszkodván  a  hit  szükségességéhez,  a  dialektika  látszólag  közel  került  a  protestáns 
állásponthoz. Valójában a kortárs dialektika, ha lehet, még pusztítóbb, mint az ókori, vagy a 
kantiánus dialektika. A kantiánus dialektika irracionalistább is, racionalistább is volt, mint a 
középkori. De a kortárs dialektika, ha lehetséges, még irracionalistább és még racionalistább, 
mint a kantiánus volt. A középkori dialektika tehát romboló a protestáns tanításra nézve. A 
kanti dialektika még rombolóbb a protestáns tanításra nézve. A Kortárs dialektika pedig még 
ennél is rombolóbb a protestáns tanításra nézve.

A protestantizmus központi állítása az, hogy Isten világosan és közvetlenül kijelentette 
Magát a történelemben. Isten, ezt meg kell hagyni, nem teljes mértékben fogható fel az ember 
számára.  De  még  ennek  kimondása,  valamint  ennek  bármiféle  jelentés  tulajdonítása  is 
előfeltételezi azt, hogy Isten valóban és világosan kijelentetett az ember számára. Az ember 
azért  képes  Istenből  kiindulva  önmagát  emberként  azonosítani,  mert  Isten  Önmagából 
kiindulva azonosítja Magát az embernek.

1168 Ugyanott, 47. oldal
1169 Culture and Faith, 2. oldal
1170 Ugyanorr, 1. oldal
1171 Primacy of Faith, 1. oldal



Kronernek  teljesen  igaza  van,  mikor  azt  mondja,  hogy  az  azonosság  „az  igazság 
egyetlen  gyámolítója”.1172 De  feltételezi,  hogy  az  ember  képes  először  Én-t  mondani 
önmagának,s majd csak ezután odafordulni Istenhez. A legalapvetőbb ellentétben áll ezzel az 
a központi  protestáns kijelentést,  miszerint  Istennek kell  először  azonosítania  Önmagát  az 
embernek, mint Teremtő és Megváltó, ha az ember egyáltalában értelmesen akarja azonosítani 
önmagát.

Ezt kimondva nem hagyjuk figyelmen kívül a tényt, hogy Kroner szerint „eljött az idő 
a filozófus számára, mikor az én elsőségén keresztül visszamegy Isten elsőségéhez – az élő 
Istenéhez,,  Aki uralkodik a világ felett,  függetlenül a filozófusok változó nézeteitől”.1173 A 
lényeg az, hogy amíg az Istent, akit így említ nem teszi meg többnek, mint önmaga felfogása 
puszta céljának, s akit a független ember én posztulál, addig ez az Isten nem Kálvin, vagy 
Luther,  vagy Pál Istene.  Kroner  számára  ugyanis  „Isten országának valósága képzeletbeli, 
nem tényszerű”.1174 Az ember tehát „soha nem lehet biztos abban, hogy Isten végül elfogadja, 
hogy megússza az utolsó ítéletet, hogy a megtérése elegendően erős és őszinte, hogy hite és 
reménysége mindvégig kitartanak majd. Az ember a menny és a pokol között ingadozik.”1175

Kroner nézetével a menny és a pokol magához Istenhez hasonlóan nem többek, mint 
korlátozó  fogalmak.  Ezért  amit  „a  biblia  képzelődés  felsőbbrendűségéről”1176 mond,  az 
illúzióhoz  vezet.  Kroner  nézetével  az  embernek  végső  soron  önmagából  kiindulva  kell 
értelmeznie  önmagát.  Az  embernek  nincs  kijelentése  más  Istentől,  csak  olyantól,  amilyet 
kivetített magának.

Dacára annak, hogy Kroner helyet  akar készíteni a kijelentés számára,  a kijelentés, 
aminek  az  ő  filozófiája  készít  helyet,  nem  a  keresztyén  kijelentés.  Kroner  álláspontja 
alapjában véve spekulatív, nem kijelentésszerű. Olyasfajta spekuláció ez, amely ellenséges a 
kijelentés igazi elképzelésével, és megpróbálja azt önmagába olvasztva elnyomni. Ezek azok 
az eszközök,  amelyekkel  a  modern  ember  ismét  semlegesíteni  próbálja  Istennek,  és az Ő 
Krisztusának vele szemben támasztott követeléseit.

Végül  ez elvezet  arra  a  megjegyzésre,  amit  az  „erkölcsi”  szó Kroner  által  történő 
használatára  kell  tennünk.  Kroner  teljes  mértékben  megmagyarázza,  miképpen  használja. 
Kant álláspontja, mondja, erkölcsi voluntarizmus.1177 Ezt mondván azt akarja jelezni, hogy ez 
nem  spekulatív,  vagy  metafizikai.  Nem  azt  jelenti  ez,  hogy  Kant  le  akarja  cserélni  az 
intellektualista metafizikát egy voluntaristával.1178 Ő egyáltalán nem akar metafizikát. Neki, 
„aki másrészt kijelenti, hogy az akarat felsőbbrendű, arra a következtetésre kellett jutni, hogy 
a  dolgok  természete  felfoghatatlan”.1179 „Az  akarat  tevékenységéből”  annak  „erkölcsi 
képességében” kell  az  embernek kiindulnia.  Így váltja  fel  az  erkölcs  a  metafizikát.1180 Az 
erkölcsi cselekedet „a saját értékét rejtegeti”.1181 Az erkölcsi cselekedet során elkerüljük az 
érzékek világának viszonylagosságait. „Az erkölcsben… a feltétel nélküli forog kockán”.1182 

Az akaratunkon belül „olyan világosság lángolt fel, mely megvilágít egy másik világot, az 
abszolút értékek világát…”1183 „Kant számára az erkölcsi kötelezettség valamiféle végső és 
abszolút dolog: ez jelenti az emberi tudat határát, de egyben a csúcspontját is.”1184
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Kant  eme  „erkölcsi  voluntarizmusát”  vegyíti  Kroner  a  maga  „keresztyén 
dialektikájával”.  Teszi  ezt  főleg  a  végső  misztérium  elképzelésével. Egyszerűen  nem 
lehetséges Istennek semmiféle végső, az embernek adott kijelentése. Ha lenne ilyen,  érvel, 
akkor visszazuhannánk az intellektualista metafizikába. „Annak érdekében, hogy megértsük 
Kant Weltanschauung–jának mély gyökereit, Goethe szavait kell emlékezetünkbe idéznünk: 
’Es irrt der Mensch, solang er strebt’. Valaki fordíthatja ezt Kant szellemében ekképpen: ’Az 
ember csak addig iparkodik, amíg tévelyeg’. Ha az ember felhagy a tévelygéssel, felhagy az 
erőfeszítéssel is: aki az abszolút igazságra támaszt igényt, biztosan megnyugszik a soha véget 
nem érő erkölcsi küzdelemben.”1185

Itt  ismét  Isten  ama képességének nyílt  tagadásával  van dolgunk,  hogy közvetlenül 
kijelentheti Magát a történelemben az embernek, mint minden dolgok Irányítója. Isten eme 
képességének tagadása, hogy képes kijelenteni Magát az embernek, a szakasztott mása annak 
a vakmerő kijelentésnek, hogy az embernek a saját, Istentől független erkölcsi cselekedetében 
az ember a végsővel találkozik. Kant számára ez „annak az erkölcsinek a lényege, aminek 
végsővé kell válnia”.1186

Kiderül  tehát,  hogy  Kroner  „erkölcsi  voluntarizmusa”  nem  más,  mint  spekulatív 
metafizika.  Ennek az erkölcsi  voluntarizmusnak az alapfeltevése az, hogy az ember képes 
„én”-t  mondani  önmagának.  Ez  az  „én”  azonban mindaddig  nem mondhatja  ki  az  „én”-t 
önmagának,  amíg a valóság nem teljességgel és véglegesen misztikus.  Ennek az „én”-nek 
használnia kell az értelmét annak bebizonyítására, hogy akaratként bizonyítsa magának: nem 
lehetséges olyan Isten, Aki végső kijelentésben szól az emberhez. Más szóval, ennek az „én”-
nek, mint erkölcsi cselekedetnek kötelessége általános negatív ítéletet alkotni a végső valóság 
természetéről azért, hogy fenntarthassa függetlenségét.

Így  kellett  megtalálnia  a  modern  szabadság-motívumnak  önmagát  minden  olyan 
viszony tiszta tagadásának eszközével, amelyekből kiindulva jelentést nyerhetne. „Egyedül az 
erkölcsi  tudatnak  kell  meghatároznia  a  Weltanschauung–unkat.”1187 Kant  azonban  mégis 
„ragaszkodik ahhoz, hogy az erkölcs felfoghatatlanná teszi a világot”.1188

Kroner  azzal  folytatja  Kant  filozófiájának  részletes  magyarázatát,  hogy  erkölcsi 
dualizmusnak nevezi azt.  Azaz mondhatni,  az ember erkölcsi szabadsága más módon nem 
érhető el, mint szembeállítva azzal, amire mint a természet szükségszerűségére gondolnak.1189

A történelmi protestantizmus szemszögéből ez a szükségszerűség és szabadság közötti 
ellentét ismét csak annak bizonyítéka, hogy Kant nézete végső soron spekulatív metafizika. E 
megkülönböztetés között az a feltevés húzódik meg, hogy miután az ember nem képes átfogó 
módon megismerni az emberi szabadságnak a világegyetem törvényeivel fennálló viszonyát, a 
kettőnek  ezért  ellentétben  kell  állnia  egymással.  Ez  csak  a  korábban  említett  erkölcsi 
voluntarizmus eszméjének a kivitelezése. Utóbbi esetben azt mondják az emberről: semmit 
sem tud Istenről azon az alapon, hogy nem képes átfogó módon ismerni Istent. Az előbbi 
esetben  ezt  az  alapelképzelést  az  emberrel,  és  a  világegyetemmel  fennálló  viszonyával 
kapcsolatosan  alkalmazzák.  „Az ember  erkölcsi  szabadsága  így  nem pusztán  szabadság a 
természettől,  hanem  szabadság  a  külső  természetfeletti  erőktől  is.  Kant  előtt  soha  senki 
ennyire  nem magasztalta  fel  az  embert,  soha  senki  nem tulajdonította  neki  a  metafizikai 
függetlenség és az önállóság ily magas fokát.”1190

Az erkölcsi voluntarizmus és az erkölcsi dualizmus, mondja Kroner, előfeltételez egy 
erkölcsi szubjektivizmust. „Ha az erkölcsi akarat az emberi én központja – ha ez az én az 
erkölcsiségben összpontosul – s ha az erkölcsiség a Weltanschauung központja, akkor ennek a 
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Weltanschauung-nak szubjektívnek kell lennie, mert  az emberi én pontosan oly mértékben 
emberi, amennyire az akaró és gondolkodó alany énje alapvetően különbözik minden olyan 
objektumtól,  ami  akarható,  vagy  elgondolható.  Még  az  élet  és  a  világ  alapvető  erkölcsi 
aspektusából származó erkölcsi hit is szubjektív.”1191

Ennek  a  dolognak  messze  ható  következményei  vannak.  Benne  a  gyakorlati 
gondolkodás elsőségének eszméje mutatkozik meg teljes jelentőségében. Gyakran sok van itt 
Kant ismeretelméleti szubjektivizmusából. Kant azt vallotta, hogy az elméleti  gondolkodás 
„szabályozza a természetes létezés birodalmát annyira, amennyire ez a birodalom egyáltalán 
szabályos”.1192 Ez „a magja Kant híres tézisének, miszerint az értelem rákényszeríti törvényeit 
a  természetre,  s  ez  viszont  a  lényege  a  transzcendentális  idealizmusnak,  vagy 
fenomenalizmusnak. Ez a fenomenalizmus a kimenetele az erkölcsi szubjektivizmusának.”1193

Most hát kiderül, hogy ez maga ez a fenomenalizmus a végkimenetele Kant erkölcsi 
szubjektivizmusának.  „A természet  végső soron nem az elméleti  alanytól  függ értelmének 
szubjektív formái, vagy kategóriái folytán, hanem elsősorban a Kant  Weltanschauung-jának 
központját képező erkölcsi alanytól. Az ismeretelméleti szubjektivizmus a következménye az 
erkölcsinek, és nem fordítva.”1194 Így tehát a gondolkodás szuverenitása a természet felett az 
erkölcsi szubjektivizmus eredménye.

Kant egész álláspontjának spekulatív és keresztyénellenes jellege itt mutatkozik meg a 
maga teljes valójában. Az ember tétetik meg minden törvény végső forrásává. Nem Istent, 
hanem  az  embert  tekintik  végsőnek  és  önállónak.  Magát  Isten  felfoghatatlanságának  az 
elképzelését  is  az  ember  függetlenségének  szolgálatába  állították.  A  végső  misztérium 
elképzelését  eszközként  használják  arra,  hogy  Istent  határozatlannak,  ezzel  az  embernek 
alávetett állapotban tartsák. S a természetet is alá kell vetni az ember erkölcsi cselekedetének, 
nehogy Isten valamely törvényét az közvetítse az embernek, s ezzel az ember ismét elveszítse 
„függetlenségét”.  „A  természet  csak  szubjektíven  ismerhető,  mert  ha  abszolút  módon 
ismerhető lenne, akkor a szabadságot is lehetne abszolút módon ismerni. Akkor viszont az 
erkölcsiség megsemmisülne, mert az erkölcsiség nem éli túl,  ha belefoglalják egy abszolút 
rendszerbe.”1195

Kroner  egészen  szembeszökő  módon  mondja,  hogy  „a  szubjektivizmus  valódi 
ellenfele  tehát  nem  az  objektivizmus,  hanem  az  abszolutizmus.”1196 A  történelmi 
protestantizmus  nagyon  távol  áll  attól,  hogy  azt  állítsa:  az  ember  rendelkezik  bármiféle 
abszolút rendszerrel, vagy felfog egy efféle rendszert. Azt viszont állítja, hogy Isten abszolút, 
s mindenfelé ekképpen adja tudtára Önmagát az embernek. Még az ember saját öntudata is 
értelmetlen, amíg nem Istennel mint Teremtőjével és Megváltójában a háttérben működőnek 
tekintik. Isten az, Aki mindenfelé szól az emberhez.  Kant erkölcsi szubjektivizmusában az 
Istennek az emberrel történő gyakorlati helyettesítésével van dolgunk.

Ez  a  helyettesítés  először  is  teljességgel  irracionális.  Ez  a  tiszta  és  az  egyszerű 
feltételezése. De ez a helyettesítés egyidejűleg teljességgel racionális is. Készpénznek veszi, 
hogy az ember képes logikailag meghatározni,  hogy mi nem lehet  igaz a végső valóságot 
illetően.  Azt mondják,  hogy az erkölcsiség nem létezhet  egy abszolút  rendszerben.  Ennek 
kimondása azonban az ember elméleti gondolkodásának felfogóképességét teszi meg végső 
soron annak forrásává, hogy mi a lehetséges, és mi a lehetetlen. Kant álláspontja végső soron 
ugyanolyan racionális, mint Parmenideszé. Csakis az lehetséges, amit én, az ember logikailag 
lehetségesnek vélek.  Őszintén szólva,  Kant álláspontja  első látásra  mérsékeltebbnek tűnik, 
mint a racionalizmusé. Vajon nem korlátozza a gondolkodást, és nem mondja azt, hogy nem 
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ismerhetjük meg Istent? A válasz az, hogy a gondolkodással valójában azt határozza meg, 
hogy a történelmi keresztyénség Istene nem létezhet.  Az Isten, akinek helyet  készít,  olyan 
Isten, aki annak az embernek a számára szükséges, aki nem akarja, hogy létezzenek őfelette 
álló  törvények,  és  ne létezzen  az Istennek őhozzá szóló Krisztusa.  Olyan  Isten ez,  akit  a 
segédjévé fogadhat.

A  végső  meghatározás,  amit  Kroner  Kant  filozófiájára  ad,  hogy  ez  erkölcsi 
fenomenalizmus. „A természet fenomenális aspektust ölt magára az erkölcsiség kedvéért, s ez 
azt jelenti, hogy korlátait a szabadság posztulálja.”1197

S itt  jön  be  Kant  Istene  a  képbe.  Neki  segítenie  kell  az  erkölcsi  embernek,  hogy 
fenntartsa, majd végül ténylegesen meg is valósítsa felsőbbrendűségét a természet felett. Amit 
itt Kroner erkölcsi fenomenalizmusnak nevez, az nevezhető monizmusnak is. „Kant annyiban 
monista gondolkodó, amennyiben a filozófiája ezen elkülönült birodalmak végső egységébe 
vetett  hithez  vezet:  Olyan  egység  ez,  amelyben  a  természet  alá  van  rendelve  erkölcsi 
céloknak. Az efféle egységet az erkölcsi gondolkodás posztulálja.”1198

Miképpen képes az erkölcsi  gondolkodás úgy gondolni a jóról alkotott  eszméjéről, 
mint ami végül majd győzelmet arat a gonoszról alkotott elképzelés felett? Ehhez egy Isten 
segítségére  van  szüksége.  Kell  neki  egy  abszolút  hatalmú  Isten.  De  ennek  az  Istennek 
olyannak kell lelnie, aki megjutalmazza a jót. Ennek az Istennek nem kell meghatároznia, ki a 
jó, és ki a rossz. Azt már megtette az ember erkölcsi tudata. Ám ahhoz, hogy megtegye ezt a 
szolgálatot, ennek az Istennek többnek kell lenni, mint egy végsőleg titokzatos valaminek. A 
végsőleg  titokzatost  meg  kell  személyesíteni.  S  a  megszemélyesítés  folyamata  során 
erkölcsiesíteni kell. A személyiség önmagában is öröklötten erkölcsi személyiség. Röviden, 
Kant Istenének erkölcsi tudata ez az idealizált tudat, s ez a tudat maga is a saját ideáljaiból 
kiindulva valósul meg teljességgel.  S ezzel eljutottunk a szubjektivizmus elképzeléséhez a 
szolipszizmus és az illuzionizmus értelmében.

Kroner  saját  keresztyén  dialektikája,  amint  azt  korábban  megjegyeztük,  Kant 
moralizmusának a kiterjesztése a vallás területére. A vallásos képzelgés felhasználásával akar 
túllépni  Kroner  Kanton.  De  ebben  sehol  sincs  Kant  erkölcsi  szubjektivizmusa  alapvető 
megközelítésének a megtagadása. Meg kell hagyni, Kant megközelítését viszont finomítja. De 
ennek  a  finomításnak  a  folyamatában  a  történelmi  protestantizmus  Istene  és  Krisztusa  a 
feltételezetten  független  erkölcsi  és  vallásos  emberi  személyiség  követelményeivé 
alacsonyodnak le.

Itt megemlíthetjük, hogy Herman Bavinck szintén úgy beszél a protestáns álláspontról, 
mint ami az Isten és az ember viszonyának erkölcsi  nézetét  fogalmazza meg. Bavinck azt 
állítja, hogy a katolicizmusban a bűn és a kegyelem elképzelései nagymértékben metafizikai 
fogalmakká alacsonyodtak le. Bavinck azt vallja, hogy nem lehet tényleges erkölcsi viszony a 
bűn és a kegyelem között  mindaddig,  amíg az ember  és a környezete  a kezdet kezdetétől 
fogva  nincs  a  Istentől  való  teljes  függőség  viszonyába  hozva.  Az  ember  szabadsága  az 
Istennek való szerető engedelmességben található, ahogyan Ő szól az emberhez közvetlenül 
és világosan az általános, de főleg a megváltó kijelentésben. Most azonban, Kant esetében, 
valamint  a  kortárs  dialektika  esetében az erkölcsi  elképzelését  magát  is  birtokba veszi  az 
ember végső mivoltának és függetlenségének tisztán spekulatív feltételezése.

3. Sören Kierkegaard

1197 Ugyanott, 95. oldal
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A  kortárs  dialektika  eme  általános  elemzésével  most  röviden  rátérhetünk  Sören 
Kierkegaadra.  Főleg  a  Filozófiai  töredékek1199 és  a  Lezáró tudománytalan  utóirat1200 című 
műveivel foglalkozunk.

Ezekben a művekben jutottak először fő kifejeződésükre a kortárs egzisztencializmus 
jellemzői. S a Jézus Krisztus számára kijelölt hely ebben a filozófiában számunkra alapvető 
fontosságú.

A  Töredékek  élesen  felvázolják  előttünk  a  problémát.  „Lehetséges  történelmi 
kiindulópont az örökkévaló tudat számára? Miképpen lehetne egy efféle kiindulópontnak más, 
mint történelmi haszna? Lehetséges az örök boldogságot történelmi ismeretekre alapozni?”1201

Kierkegaard  érdeklődése  ebben  a  kérdésben  egzisztenciális.  Ezt  a  dolgot  az 
Utóiratban  magyarázza  meg.  Az  Utóirat  a  Töredékek  folytatása.1202 Ez  a  folytatás  „a 
probléma történelmi kosztümbe történő öltöztetése feladatának”1203 van szentelve.

Így válik  a gondolkodás  javasolt  tervezete  azonnal  minden ember  Krisztussal  való 
viszonyának kérdésévé. Vajon Krisztust a történelemben kell megtalálni? Vajon a Bibliához 
fordulok azért, hogy megtaláljam Őt? Miképpen válok keresztyénné, és szerzem meg ezzel az 
örök boldogságot?

Kierkegaard nem kérdezi meg mindenekelőtt, hogy mi a keresztyénség. Azt kérdezi, 
hogyan válhatok keresztyénné? A keresztyénség a számára a személyes belekeveredés dolga. 
Nem magának az objektív  igazságnak a  dolga,  hanem az én kisajátításomé és az igazság 
megéléséé. Nagyon könnyű keresztyénnek lenni, mikor a keresztyénség általánosan elfogadott 
dolog. Nekem azonban belsőleg kell keresztyénné válnom. Ennek élet-halál kérdésének kell 
lennie a számomra. Nagyon könnyű keresztyénné válnom, ha az a Krisztus, akiben hiszek, 
beleillik az általános emberi  tudás mintájába.  Az igazi Krisztus azonban nem illik bele az 
emberi tudás semmilyen mintájába sem, ő felülmúl minden emberi tudást. Ő tehát botrány az 
emberek  számára.  Nekem tehát  hinnem kell  benne,  noha  nem is  ismerem.  S  készen  kell 
állnom arra, hogy engem ezért megszóljanak.

Kierkegaard eme megközelítése azonnal felkelti a szimpátiánkat. Természetes, hogy a 
keresztyénségnek egzisztenciálisnak kell lennie a számunkra. Maga az egzisztenciális szó is a 
Krisztusba vetett mély,  személyes hitet jelenti.  S mindig is volt olyan dolog, mint a halott 
ortodoxia. Valamennyien hajlunk rá, hogy vétkesek legyünk benne. Hajlamosak vagyunk azt 
hinni,  hogy  keresztyének  vagyunk,  mikor  egy  sor  értelemmel  kimondott  igazsággal 
rendelkezünk Krisztusról. A felszólítást az őszinteségre, a Krisztusba vetett személyes hitre 
tehát  mindazoknak  a  szívére  kell  venni,  akik  manapság,  ahogyan  Kierkegaard  idején  is, 
Krisztus nevét vallják.

Közvetlenül ehhez a dologhoz kapcsolódóan ott van a második. Ez pedig Kierkegaard 
heves  ellenállása  az  igazság,  mint  intellektuális  rendszer  elképzelésével  szemben.  A 
keresztyénség nem filozófiai rendszer.

Mikor Kierkegaard rendszerről beszél, akkor folyamatosan Hegelre és követőire utal. 
Hegel mozgást vitt  be a logikába. Azaz, Hegel megpróbálta még a történelem menetét is a 
logikai kapcsolatok átfogó rendszerének segítségével magyarázni. De miképpen képes a véges 
ember,  akiknek  a  lényege  a  létrejövetel  és  a  változás  arra  számítani,  hogy  felfedez  egy 
igazságrendszert? Hogyan képes valaha is eljutni a létezés és a gondolkodás azonosságához? 
Istennek  van,  de  az  embernek  nem  lehet  egzisztenciális  rendszere.  Bárki,  akiben  az 
alázatosság morzsája megvan, érvel Kierkegaard, el fogja ismerni, hogy Isten messze felette 
áll  az  embernek.  Miképpen  ismerheti  az  emberi  ész  azt,  ami  teljességgel  más,  mint 
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önmaga?1204 Krisztusban  az  örökkévaló  válik  mulandóvá.  Ez  a  dolog  azonban  logikailag 
lehetetlen. Abban kell tehát hinnünk, ami a logika szerint nem történhet meg.

Ezzel a második dologgal kétséges területre lépünk. Igaz, hogy az ember nem képes a 
hegeli  módon  tudásrendszerhez  jutni,  és  nem  is  szabad  megpróbálnia.  Mint  korábban 
megjegyeztük,  minden  nem keresztyén  filozófiai  rendszer  immanentista.  Ezeket  az  elvont 
forma és az ugyanúgy elvont anyag elképzelése uralja. S a modern szabadság-természet séma 
nem más, mint az általános forma-anyag séma kifejeződése modern formában. Kant és Hegel 
modern dialektikája nem kevésbé romboló Isten és ember igazi viszonyára nézve, mint az 
ókori dialektika volt.

Az azonban zavarja a keresztyén olvasót, hogy Kierkegaard rendszerrel kapcsolatos 
elvetése nemcsak az olyasfajta dolgokra vonatkozik, amiben Hegel hitt, hanem az olyanokra 
is, amikben Luther és Kálvin hittek. Kierkegaard számára Isten a történelemben közvetlenül 
adott  kijelentésének  bármely  formája  lehetetlenség.  Kierkegaard  úgy lép  a  színre,  mint  a 
megtestesülés eseménye egyediségének nagy védelmezője. Haragosan elveti, hogy a Krisztus-
eseményt  a  törvény  egyik  példájára  redukálja  le.  Semmiféle  filozófiai  elmélkedés  nem 
lehetséges itt, ami megsemmisíti Krisztus egyszer, s mindenkorra jellegét. Ezért megpróbálja 
a  hit  egyediségét  is  megalapozni  a  spekulációval  szemben.  Mindez  egészen  jól  hangzik. 
Azonban Krisztus és az ember Belé vetett hite egyediségének megalapozásához Kierkegaard 
szükségesnek tartja kitörölni az egész történelmet, mint a közvetlen kijelentés és az Isten és 
ember közötti válasz eszközét. Ha a megtestesülést a történelem bármely tényével közvetlenül 
azonosként kellene elképzelni, akkor, érvel, a rendszer szálláscsinálói ismét csak ellenőrzésük 
alá  vonnák azt.  Nem lehetünk a történelem egyetlen  tényével  sem valóban egzisztenciális 
kapcsolatban.  Nem alapozhatjuk az örökkévalóságba vetett  reménységünket egy történelmi 
tényre. A történelemben ugyanis legfeljebb csak az igazság megközelítéséről lehet szó. Ezért 
még ha tökéletesen pontos beszámolóval is rendelkeznénk mindarról, ami a názáreti Jézussal 
kapcsolatosan történt, az sem segítene semmit. „Ha a menny összes angyala összedugnák is a 
fejüket,  akkor  is  csak  egy  megközelítést  lennének  képesek  előidézni,  mert  a  történelmi 
ismeretek számára csak a megközelítés az elérhető bizonyosság – ám ez elégtelen alap az 
örök boldogsághoz.”1205

Ha tehát meg akarjuk találni az igaz Krisztust és tényleg hinni akarunk Benne, akkor a 
kortársaivá kell válnunk. Meg kell szabadulnunk a koroktól, melyek közöttünk és Krisztus 
között állnak. „Ha a létezés dolga, vagy a keresztyénné válás döntő minőségi valósággal akar 
rendelkezni,  akkor  mindenekelőtt  meg  kell  szabadulnia  a  történelem-utániság  minden 
érzékcsalódásától úgy, hogy aki az 1846. évben válik keresztyénné, az azáltal válik azzá, hogy 
a kortársává lesz a keresztyénségnek a világba lépésével pontosan ugyanabban az értelemben, 
ahogyan azok, akik a kortársai voltak tizennyolc évszázaddal azelőtt.”1206

De a megszabadulás a Krisztus és közénk ékelődő évszázadoktól nem azt jelenti, hogy 
történelmileg  kerülünk  Hozzá  közelebb.  Azok,  akik  Palesztinában  éltek  Jézussal,  a 
közönséges történelmi értelemben közelebb álltak Hozzá, mint mi. Ezért a legfontosabb, érvel 
Kierkegaard, hogy különbséget tegyünk „a keresztyénségben levő történelmi elem” és a szó 
közönséges értelmében vett történelem között. „Az a tény a keresztyénségben levő történelmi 
elem, a történelmi egy paradox összeállításban, hogy Isten emberi formában kezdett létezni 
Augustus  császár  alatt.  Ezzel  a  paradoxonnal  kell  mindenkinek  kortárssá  válni,  bármely 
országban éljen is, ha hívő keresztyénné akar lenni.”1207 Másrészről azok, akik Jézus kortársai 
voltak a szó közönséges történelmi értelmében, egyáltalán nem ebből az okból voltak valóban 
az Ő kortársai. „De jóllehet a kortárs tanítvány azonnal szemtanúvá válik, ez a szemtanúság 
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senkit  sem tesz  tanítvánnyá,  ami  abból  a  tényből  nyilvánvaló,  hogy ennek az  ismeretnek 
pusztán történelmi jelentősége van a számára.”1208

Mit próbált meg Kierkegaard kifejezésre juttatni ezzel a megkülönböztetéssel az igazi 
és a közömbös kortársiasság között? Vajon csak annyit ért alatta, hogy sokan éltek mind Jézus 
földi tartózkodása idején, mind az azt követő időkben, akik nem hittek Benne? Ha mindössze 
csak  ennyit  ért  alatta,  akkor  Luther  és  Kálvin  követői  azonnal  egyetértenének  vele. 
Újjászületés és hit nélkül nem lehetséges Krisztus valódi elfogadása. Mind Jézus napjaiban, 
mind manapság voltak és vannak olyanok, akik nem fogadják el Őt és nem bíznak Benne a 
bűnbocsánatukat illetően.

Kierkegaard azonban nyilvánvalóan valami teljesen másra gondol. Azt akarja, hogy 
olvasói azt  vallják:  senki sem szembesült  és ma sem szembesül  közvetlenül  Krisztussal  a 
történelemben.  Kierkegaard  azt  tanítja,  amit  Barth  egész  karrierje  során  hangoztatott, 
nevezetesen  hogy noha a  kijelentés  történelmi,  soha  nem szabad azt  mondanunk,  hogy a 
történelem kijelentésszerű.

Itt ugyanahhoz a dologhoz értünk, amit akkor tárgyaltunk, mikor megjegyeztük, hogy 
Kroner úgy gondolkodik Kantról, mint aki a Luther által lefektetett alapokon munkálkodik. 
Láttuk,  hogy a valóságban Kant erkölcsi  dualizmusa  s erkölcsi  monizmusa tendenciájukat 
tekintve teljesen ellentétesek voltak a reformátorok teológiájával. Kierkegaard csak folytatja 
Kant szellemében. Végső oka a rendszer, és minden rossz elvetésére abbéli meggyőződéséből 
fakad, hogy nincs Isten, akik képes lenne végső kijelentést adni Önmagáról az embernek a 
történelemben.  Más  szóval  megpróbál  egyediséget  elérni  a  Krisztusa  számára  a  tiszta 
esetlegesség  eszméjéből  kiindulva.  S  a  tiszta  esetlegesség  eme  eszméje  szükségszerűen 
kölcsönhatásban áll a tiszta racionalitás formális eszméjével.

Így hát álláspontja nem kevésbé spekulatív, mint Hegelé. Mindketten irracionalisták 
annyiban, hogy teret adnak a tiszta esetlegesség elképzelésének. S mindketten racionalisták 
annyiban, hogy az emberi logika törvényeit használják, hogy azokkal zárják ki a történelmi 
keresztyénség igazságának lehetségességét. A különbség közöttük pusztán a mérték kérdése. 
Kierkegaard  filozófiája  Kant  erkölcsi  dualizmusának  és  erkölcsi  monizmusának  egyik 
formája. S teológiája hozzá van igazítva a filozófiájához. Filozófiája, meg kell hagyni, inkább 
„kritikai”,  semmint  „spekulatív”.  Nyitott  a keresztyénség  számára.  De csak bizonyos fajta 
keresztyénség  számára  nyitott,  mégpedig  a  meghatározatlan  Isten  és  a  megismerhetetlen 
Krisztus keresztyénsége számára.

Nem lehetséges ezt az ítéletet teljes mértékben alátámasztani néhány oldalon. De nem 
is szükséges. Futólag is kiolvasható belőle, hogy a „rendszer” és az „ismeret” Kierkegaard 
általi tagadása az Isten és az ember a történelemben végbemenő közvetlen találkozása ellen 
irányul.

A. Kierkegaard erkölcsi dualizmusa

Közismert,  hogy az „objektív” igazság minden formájával szemben Kierkegaard az 
Isten és ember közötti minőségi különbséget tartja fenn. Vajon Kierkegaard azt érti ezalatt, 
hogy  Isten  az  ember  teremtője,  az  ember  pedig  a  teremtmény  a  szó  bibliai  értelmében? 
Egyáltalában nem, mivel nem hisz az Isten és ember közötti közvetlen kommunikációban. A 
közvetlen kommunikáció, úgy véli, a rendszer, azaz Isten és ember viszonyának mennyiségi 
nézetét elképzelését is magában foglalná.

S  hogy  megértsük  az  Isten  és  az  ember  közötti  minőségi  különbség  természetét, 
nekünk, érvel Kierkegaard, a minden objektív kijelentéssel szemben szabad ember fogalmával 
kell kezdenünk. Kanttal együtt Kierkegaard is mindenekelőtt erkölcsileg függetlennek képzeli 
el az embert.  A természet birodalma a szükségszerűség birodalma, de az emberi cselekvés 
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birodalma  a  szabadság  birodalma.  Ebből  kiindulva  kezdte  Kierkegaard  egész 
gondolatmenetét. Kövessük ezt röviden végig.

A  Töredékekben Kierkegaard  felállít  magának  „egy gondolati  tervet”.  Megkérdezi: 
„Mennyire  engedi  meg  az  Igazság,  hogy  megismerjék?”  Inkább  keresztyéni,  mintsem 
szókratészi válaszra akar felkészülni a kérdés megválaszolásához.

A kérdésre  adható  szókratészi  válasz  azon  az  elképzelésen  alapszik,  hogy az,  aki 
megismer, és az, aki tanít, együttesen már birtokolják az igazságot. Ezen az alapon „az időbeli 
kiindulópont  semmis;  mert  abban  a  pillanatban,  mihelyt  fölfedezem,  hogy  öröktől  fogva 
tudtam az igazságot, anélkül, hogy erről tudtam volna, ugyanabban a röpke pillanatban ez a 
pillanat  az  örökkévalóba  rejtezik,  felvétetik  oda  olyanképpen,  hogy úgyszólván  meg  sem 
találhatnám,  még  ha  kutatnám  sem,  hiszen  nincsen  benne  Itt  és  Ott,  hanem  csupán  a 
Mindenütt  és  a  Sehol  (ubique  et  nusquam)”.1209 Ha  azonban  azt  akarjuk,  hogy  a 
momentumnak,  vagy a  pillanatnak  „döntő  jelentősége”  legyen,  akkor  olyan  helyzetet  kell 
elképzelnünk,  melyben  az örökkévaló  „ami  korábban nem volt,  most  ebben a  pillanatban 
keletkezett”.1210 Ha a megismerés pillanatának jelentőséggel kell bírnia, „akkor a megismerő 
bizonnyal  egészen  a  pillanatig  nem  volt  birtokában  az  igazságnak,  még  tudatlanság 
formájában  sem,  mivel  ekkor  a  pillanat  csupán  alkalmi  lesz.  Ennélfogva  nem  is  lehet 
megismerőnek leírni  őt,  mert  ez  az a kifejezés,  amit  a nehézségnek kell  adnunk, ha nem 
szókratészi  módon  akarjuk  azt  magyarázni.  A megismerőt  tehát  Igazságon  kívülinek  kell 
meghatároznunk,  aki  nem  prozelitaként  közeledik  hozzá,  hanem  távolodik  attól,  vagy 
tévedésben van. Ő tehát a tévedés állapotában van.”1211

Még  továbblépve,  Kierkegaard  azt  mondja,  hogy  ha  a  pillanatnak  felejthetetlen 
jelentőségűnek kell lennie, akkor a megismerőnek nemcsak a tévedés állapotában kell lennie, 
de  ellenségesnek  is  kell  lennie  az  Igazsággal.  S  ezzel  elértük  az  Istennek  az  emberrel 
szembeni  elsőbbsége  valódi  fogalmát.  „A  Tanító  tehát  Maga  Isten,  aki  alkalomként 
tevékenykedve eszébe idézi a tanulónak, hogy tévedésben,  emiatt a saját vétkében van. De 
ezt az állapotot,  mikor valaki a saját vétke okából tévedésben van, minek fogjuk nevezni? 
Nevezzük bűnnek.”1212 „Minek fogjuk ezután nevezni a Tanítót, Aki helyreállítja az elveszett 
állapotot és megadja a tanulónak az Igazságot? Nevezzük Szabadítónak, mert Ő szabadítja 
meg a tanulót a rabszolgaságából, valamint önmagától. Nevezzük Megváltónak, mert Ő váltja 
meg a tanulót abból a fogságból,  melybe  önmagát  taszította  bele,  és egyetlen fogság sem 
olyan szörnyűséges, és olyan megtörhetetlen, mint amiben az egyén tartja önmagát. De még 
mindig nem mondtunk el minden szükségest, mert ezzel az önmagára kényszerített fogsággal 
a tanuló a vétek terhét  is  magára vette,  s  mikor  a Tanító  megadja neki a kondíciót  és az 
Igazságot, Ő maga alkot egy engesztelést,  elkerülve ezzel a fenyegetően közeledő haragot, 
ami abból ered, hogy a tanuló maga tette magát vétkessé.”1213

Ez a valaki, aki a tanító, mikor „Ő Maga alkot egy engesztelést” tehát felejthetetlen. 
„S most a pillanatról.  Az efféle pillanatnak sajátos jellege van. Valóban rövid és mulandó, 
mint minden más pillanat, átmeneti, mint az összes pillanat, s múlttá válik, mint minden más 
pillanat  a következő pillanatban.  De mégis  döntő,  s  megtelik  örökkévalósággal.  Az efféle 
pillanatnak megkülönböztető nevet kellene adnunk: nevezzük ezt az Idő teljességének.”1214 

Mikor  az  ember  így  tanul  a  tanítójától,  keresztülmegy egy átalakuláson.1215 Valójában  az 

1209 Töredékek, 8. oldal
1210 Ugyanott
1211 Ugyanott, 9. oldal
1212 Ugyanott, 10. oldal
1213 Ugyanott, 12. oldal
1214 Ugyanott, 13. oldal
1215 Ugyanott



újjászületésen  megy  keresztül.1216 Megtörténik  a  szakadás.  Ez  az  ember  nem  képes 
visszatérni.1217

Ebben a rövid áttekintésben valójában Kierkegaardnak a hívő és Krisztus viszonyáról 
alkotott teljes elképzelése kijelentését látjuk. A hívő Krisztus kortársává az idő teljességében 
válik. Az idő eme teljességében Krisztus, az örökkévaló, belép az időbe. S a hiten keresztül a 
hívő figyelmen kívül hagyja az évszázadokat, s belép a jelenbe Krisztussal.

„Elképzelhető  azonban  az  itt  megmagyarázott  hipotézis?”1218 A  kérdés 
megválaszolásához  végezzük el  „a képzelet  kísérletét”.1219 Miért  akar  Isten megjelenni?  A 
válasz  az,  hogy  „a  Pillanat  jelenik  meg,  mikor  az  örök  elhatározás  kapcsolatba  lép  az 
összemérhetetlen alkalommal. Amíg ezt nem fogjuk fel, addig visszaesünk Szókratészhez, és 
nem lesz sem Tanító Istenünk, sem Örök Célunk, sem Pillanatunk”.1220

Istennek a  tanuló iránti  örök szeretete  készteti  Őt megjelenésre.  Isten „Önmagával 
való egyenlőségre akarja hozni a tanulót.  Ha ez az egyenlőség nem valósítható meg, Isten 
szeretete  boldogtalan,  tanítása  pedig  értelmetlen  lesz,,  mivel  képtelenek  egymást 
megérteni.”1221 Örök  szeretetével  Isten  új  létezést  ad  a  tanulónak.  A  tanuló  átmegy  egy 
változáson „a nemlétezésből a létezésbe”.1222 Az Isten és ember közötti egység nem érhető el 
felemelkedéssel.  Ezt „leereszkedéssel kell megpróbálni.  Legyen a tanuló X. Ebbe az X-be 
bele  kell  foglalnunk  a  legalantasabbat…”1223 „Azért  tehát,  hogy  az  egység  kivitelezhető 
legyen,  Istennek  kell  egyenlővé  válnia  egy  ilyesvalakivel,  ezért  a  legalantasabb  valaki 
formájában fog megjelenni.  De a legalantasabb az, akinek a többieket kell szolgálni,  Isten 
tehát szolgai formát fog ölteni.”1224

Ez a szolgai forma „nem pusztán külső ruha volt”.1225 Isten „szeretettel akar egyenlővé 
válni a legalantasabbal”.1226 Miképpen hihetjük ezt? Itt „egy csodával van dolgunk”.1227 Egy 
efféle esemény, mint Isten leereszkedő szeretete tehát elképzelhetetlen.

Isten  belépése  az  időbe tehát  azért  elképzelhetetlen,  mert  nem vagyok  képes  Isten 
létezését  bizonyítani.  „Ha  ugyanis  Isten  nem  létezik,  akkor  természetesen  lehetetlen 
bebizonyítani, ha pedig létezik, akkor ostobaság lenne ezt megpróbálni.”1228 Nekem mindig „a 
létezésből kiindulva kell gondolkodnom”, nem „a létezés felé”.1229

Amire itt Kierkegaard gondol, az nem merül ki abban az elképzelésben, mely szerint 
elveti  az  Isten  létezésével  kapcsolatos  bizonyítékokat,  amiképpen  a  „természeti  teológia” 
azokat kifőzte. Ő ezalatt azt érti, hogy a világegyetem tényeiben nincs benne Isten kijelentése. 
Más szóval,  nem pusztán Aquinói  Tamás  „teista  bizonyítékait”  veti  el,  hanem Istennek a 
világegyetemben  adott  kijelentését  is,  amit  Kálvin  olyannyira  kihangsúlyozott.  A „dolgok 
rendje” Kierkegaard számára nem Isten kijelentése.1230 Kierkegaard itt, amiképpen korábban 
megjegyeztük, hogy Barth is folytonosan teszi, elmulaszt különbséget tenni Isten kijelentése, 
valamint ama következtetések között, amiket a bűnös ember von le a világegyetem tényeiből 
az Isten létezésére vonatkozólag.
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Ha  Kierkegaard  érvelésének  fő  lényegét  fel  akarjuk  fogni,  akkor  ezt  a 
megkülönböztetést meg kell értenünk. Felszínesen nézve Kierkegaard ugyanarra gondol, mint 
az  Abraham  Kuyperhez  hasonló  emberek,  mikor  azt  mondja,  hogy  Isten  létezése  nem 
bizonyítható.  Vajon  nem  úgy  tűnik,  hogy  mind  Kierkegaard,  mint  Kuyper  inkább 
előfeltételezni akarják Isten létezését, mintsem bizonyítani azt?

Kuyper, Kálvint és Pált követve azt becsüli meg nagyon, amit Kierkegaard hevesen 
elvet,  nevezetesen  az  Isten  által  az  embernek  adott  közvetlen  kommunikációt.  Kuyper 
Kálvinnal egyetemben az Isten által az embernek a természetben és az ember alkatában adott 
kijelentésnek  az  objektív  megérthetőségét  vallja.  Mikor  Kuyper  mondja  azt,  hogy  Isten 
létezése  nem  bizonyítható,  ő  bűnösként  gondol  az  emberre,  aki  megpróbálja  elnyomni 
magában Istennek a benne és körülötte adott kijelentését. Úgy gondol az emberre, mint aki 
már  a  történelem  kezdeteitől  fogva  közvetlenül  szembesült  az  Isten  kijelentésével.  Úgy 
gondol Ádámra és Évára, mint akik a Paradicsomban odafigyeltek Isten hangjára. Gondol a 
természetfeletti Íge-kijelentésre, ami azért adott hozzá Isten a természet hangjához, hogy az 
embert a Vele való szövetségi viszony teljességébe hozza. Más szóval Kuyper, Kálvint és Pált 
követve úgy látja az embert, mint aki csakis azután képes „én”-t mondani, miután látja magát 
annak a szövetségi viszonynak a teljességében, amibe a Teremtője helyezte Őt.

Ezzel  szemben Kierkegaard kiveszi  az  embert  mindezen kapcsolatokból.  Nem úgy 
gondol  az  emberre,  mint  Ádám  paradicsomi  cselekedetének  következtében  erkölcsileg 
elidegenedettre az Istentől. Mikor ő maga gondolkodik az „erkölcsiről”, mint elsődlegesről a 
természet  birodalmával  szemben,  ő  inkább  függetlennek,  tehát  a  szó  kanti  értelmében 
szabadnak képzeli el az embert. Mikor tehát azt mondja, hogy az Isten létezésének bizonyítása 
helyett inkább a hit „ugrását” kell megtennünk, akkor ez az ugrás az úgynevezett független 
ember szabad és szuverén cselekedete.

S hogy valóban ez a helyzet, az kiderül a tényből, hogy az Isten, akiben az ember ezen 
a szökkenésen át hisz, egyáltalában nem a keresztyénség Istene. Az Isten, aki a hit tárgyát, 
mint a szökkenést képezi, az Ismeretlen.1231 Kierkegaard szerint, ha Isten közvetlenül ki lenne 
jelentve, akkor ismert lenne. S ha ismert lenne, nem képezhetné a hit tárgyát. Ahhoz, hogy a 
hit tárgyát képezhesse, „teljességgel másnak” kell lennie.1232 Teljességgel másként „nem lehet 
mérce, mellyel megkülönböztethető lenne”.1233

Ekképpen  jut  tökéletességre  Kant  erkölcsi  dualizmusa.  Istent  először  kizárják  a 
természet birodalmából, ezzel együtt az ember saját öntudatából is, mint Isten jelenlétének és 
követeléseinek kijelentőjét. Más szóval, az emberi tudást először olyasvalamiként értelmezik, 
ami  akkor  következik  be,  mikor  az  ember  a  gondolkodásának  saját  szervező  alapelveit 
rákényszeríti  a  tisztán  esetleges  anyagra.  S  mivel  az  ember  fogalmakban  és  általános 
alapelvekben  gondolkodik,  feltételezik,  hogy  a  természet  is  ezeknek  a  fogalmaknak 
megfelelően  működik.  De azt  is  felfogják,  hogy az emberi  fogalmak nem képesek átfogó 
módon elrendezni a véletlenszerű valóságot. Azért arra, ami nincs elrendezve, úgy gondolnak, 
mint  irracionálisra,  vagy  nem  racionalizálhatóra,  és  végsőleg  titokzatos  valamire.  Az 
irracionális,  vagy az ismeretlen eme birodalmát azután megteszik a hit tárgyává.  S ezen a 
területen mondják az embert szabadnak. Azt mondják, ez az emberi szabadság a természeten 
túli birodalomban működik. A szabadságot szembeállítják a természetivel. Ezzel együtt pedig 
az  ember  értelme,  mint  a  természeti  forrása,  szembekerül  az  embernek  az  irracionálisban 
működő akaratával. Utóbbiról azt mondják, hogy az a tiszta lehetségesség birodalma. S ebben 
a birodalomban kell a szabad embernek megpróbálni megvalósítani önmagát. A probléma az, 
hogy mikor megpróbálja a szabadság birodalmában megvalósítani önmagát, ezzel a nézettel 
az ember nem kerülheti el a természet közvetítését. S amilyen mértékben kell megvalósítania 
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az  embernek  a  szabadság  birodalmában  a  lehetőségeit  a  természet  birodalmának 
közvetítésével, olyan mértékben kompromittálódik a szabadsága. Minden egyes alkalommal, 
amikor a szabad ember közli az elképzeléseit a többi szabad emberrel, ez a közlés elfojtódik 
az emberi  test  és általában a  természet  által  létrehozott  statika miatt.  Mikor az egyén azt 
mondja: „van”, ó jaj, többé már nem az a bizonyos egyén, aki ezt mondja. Ez az a dilemma, 
amiben  a  modern  gondolkodás  önmagát  találja.  S  ez  a  dilemma  az,  ami  jellemzi  a 
Kierkegaard által előttünk felvázolt képet.

Azt  is  meg  kell  jegyezni,  hogy  az  erkölcsi  szabadság  és  a  természeti  törvény 
viszonyában  rejlő  dilemma  megtalálja  a  maga  ellenpárját  az  emberi  szabadság  és  Isten 
viszonyában. Kierkegaard Istenének ismertetlennek, és meg nem ismerhetőnek kell lennie. Ha 
ismert, vagy megismerhető lenne, akkor az ember nem lenne szabad. Az erkölcsi szabadság, 
ami  Kierkegaard  filozófiájának  kiindulópontját  alkotja,  olyan  szabadság,  mely  a  maga 
környezeteként  a  tiszta  lehetségességet  követeli  meg.  S  azért  követeli  meg  ezt  a  tiszta 
lehetségességet, hogy a saját céljainak megfelelően fejlődhessen.

A hitnek, mint ugrásnak az elképzelése tehát az Istenbe és a világba, mint bármilyen 
értelemben  megismerhetőkbe  vetett  hittel  szemben  Istennek,  mint  tisztán  korlátozó 
fogalomnak  az  elképzelését  követeli  meg,  amit  az  önmagát  függetlennek  tartó  ember 
posztulátumként vetít ki.

Mindezeket  a tényeket  észben tartva világos,  hogy mikor  Kierkegaard azt  mondja, 
hogy  Isten  létezése  nem  bizonyítható,  akkor  nem  arra  gondol,  hogy  a  Szentírás  Istenét 
előfeltételezni  szükséges.  Inkább  úgy  érti,  Istennek  egyáltalában  nem  lehet  semmiféle 
megérthető tartalma. Kierkegaard teljesen egyetért Hegellel, és más modern filozófusokkal, 
aki szerint bizonyíték lehetséges az ember számára a tudomány területén az Istenre történő 
mindenféle utalás nélkül. Mikor tehát azt mondja, hogy Isten létezését nem lehet bizonyítani, 
akkor  arra  gondol:  létezik  egy  irracionális  félárnyék,  ami  körülveszi  a  racionalitás  ama 
szigetét, amit az ember a végső esetlegesség birodalmából tett magának félre.

A paradoxon elképzelése,  amint  Kierkegaard kifejlesztette,  meglátható abból,  hogy 
micsoda  is  az  mindennek  fényében.  Mikor  Isten  emberré  lett,  mondja  Kierkegaard,  az 
örökkévaló mulandóvá vált. Így „az új a nap alatt” az „örökkévalóság kezdete”.1234 Itt is van a 
paradoxon.  „De  hogy  Maga  Isten  adja  ezt  a  kondíciót,  azt  korábban  már  a  pillanat 
következményeként mutattuk be, s azt is megmutattuk, hogy a pillanat a paradoxon, s nélküle 
képtelenek  lennénk  továbblépni,  inkább  visszatérnénk  Szókratészhez.”1235 Az  embereket 
megbotránkoztatja ez a paradoxon. Ők rendszert akarnak. Képesek akarnak lenni arra, hogy 
az időt és a változást logikai összefüggésekre redukálják le. Még akik, akik egy időben éltek 
az  örökkévalónak  az  időbe  történt  belépése  pillanatával,  azok  sem  voltak  valójában  a 
kortársai.  Legalábbis  ugyanazzal  a  nehézséggel  találták  magukat  szembe,  mint  mi,  akik 
későbbi időpontban élünk. Nekik is meg kellett tanulniuk, hogy semmi sem tudható az Isten 
jelenlétéről  az  emberek  között.  Meg  kellett  tanulniuk  nem  függeni  a  közvetlen 
kommunikációtól.  Meg  kellett  tanulniuk,  hogy  Isten  közvetlen  kijelentése  nincsen  benne 
egyetlen történelmi tényben sem.1236

A megkülönböztetés, amit Barth a Historie és Geschichte között később tett, valójában 
itt tétetik meg. Amit Barth a Historie névvel illet, azt Kierkegaard „a konkrétabb értelemben 
vett  történelminek”  nevezi.  A  történelmi  ebben  az  értelemben  közömbös.1237 Ezzel  a 
közönséges történelemmel kapcsolatosan baj nélkül lehetséges bármekkora fokú tudatlanság. 
Gondolhatunk úgy erre a közönségesen történelmire, mint ami „történelmileg semmisíti meg 
a történelmit”. Ez nem veszi el a pillanatot, mint tényleges történelmi elemet. A pillanat még 
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mindig megmaradhat kiindulópontunkként az örökkévaló számára. A paradoxon még mindig 
itt  lehet.1238 „Amíg  az  örökkévaló  és  a  történelmi  külsődlegesek  egymással,  a  történelmi 
pusztán csak véletlen.”1239 „A paradoxon azonban egyesíti az ellentmondásokat, s a történelmi 
örökkévalóvá, az örökkévaló pedig történelmivé válik.”1240

Így meglátható, mondja Kierkegaard, hogy a hit nem ismeret. S az is kiderül az olvasó 
számára,  hogy a hitet  így szembeállítva a tudással a megtestesülésnek sincs több értelmes 
tartalma,  mint  Istennek.  Az  örökkévaló  elképzelése  pusztán  csak  helyettesíti  a  tiszta 
lehetségesség elképzelését, amire a szabad embernek terepként van szüksége, ahol fejlődhet. 
S ha ez az örökkévaló, feltéve, hogy bármiféle tartalommal rendelkezett, belépett a tér és idő 
világába,  azonnal  elveszítette  abban  az  azonosságát,  és  senki  emberfia  nem  ismerhette 
örökkévalóként.  Az  Istentől  jövő  bármiféle  kijelentés  egyedisége  abban  a  pillanatban 
elveszne, hogy az megjelenne az emberek között.

Sőt  az  is  kiderül,  hogy  a  csoda,  amiről  Kierkegaardot  az  Isten  eljövetelével 
kapcsolatosan hallhattunk beszélni, nem több, mint a tudomány világát körülvevő irracionális 
félárnyék, ami egyszer, s mindenkorra behatol ebbe a világba.

B. Kierkegaard erkölcsi monizmusa

Kierkegaard dualizmusa tehát egyenesen az erkölcsi monizmushoz vezet.
Kant  harmadik  Kritikája  szerint  az  erkölcsi  birodalom  valamiképpen 

győzedelmeskedik a természeti birodalom felett. Ez dacára annak a ténynek következik be, 
hogy nincs semmiféle ismereti kapcsolat a két birodalom között. Azt is láttuk, hogy Kroner ki 
akarja egészíteni  Kant erkölcsi  dualizmusát egy olyan erkölcsi  monizmussal,  ami lehetővé 
teszi Isten számára, hogy valamiképpen megjelenjen szimbolikus módon a világban. Az Isten 
közvetlen  kijelentésének,  valamint  a  közvetlen  kommunikációjának  elképzeléseit  egy 
valójában egyetemes tagadó kijelentéssel vetik el, ami kimondja egy efféle Isten létezésének 
lehetetlenségét. Istent egy tartalommentes formára redukálják le. Ezután azonban új valóságot 
adnak ennek a  formának  az  újra-megszemélyesítés  folyamatának  eszközével.  Az abszolút 
hatalom elképzelését,  ami elvétetett  a keresztyénség Istenétől,  ezután ennek a kivetítésnek 
tulajdonítják az ember független erkölcsi és vallásos tudata segítségével. S erről az újonnan 
teremtett Istenről mondják, hogy egyetemes szeretettel jön le minden emberhez azért, hogy 
segítsen  valamennyiüknek  megérteni  a  saját  valódi  énjüket,  dacára  önmagukkal  szemben 
elkövetett saját bűneiknek.

Kierkegaard először abszolút megkülönböztetést tesz a tudás és a hit között. Még a 
kortárs tanítványok sem tudhatnak semmit Jézusról. Kierkegaard számára nem létezik Isten 
semmiféle kijelentésének közvetlen azonosítása a történelemben. De akkor miképpen veheti 
észre bárki a jelenlétét? „Isten azonban nem azért öltött szolgai formát, hogy gúnyt űzzön az 
emberekből. Ezért nem lehet az a szándéka, hogy oly módon menjen keresztül a világon, hogy 
egyetlen emberi lény se vegye észre a jelenlétét. Ezért tehát kétségtelenül ad majd valamiféle 
jelet,  bár  minden,  az  alkalmazkodáson  alapuló  megismerés  lényegileg  értéktelen  annak  a 
számára,  aki  nem fogadja el  a  feltételt,  s  ezért  aztán  csak vonakodva engedelmeskedik  a 
szükségszerűségnek.”1241 Miképpen  válik  lehetségessé,  hogy  a  tanuló  azonosítsa   a 
paradoxont?  Vajon amíg  Isten  örökkévaló,  nem teljesen  más,  mint  az  ember?  S  ha  ez  a 
teljesen más belép az időbelibe, vajon nem válik teljesen azonossá az emberrel? Miképpen 
lehetséges akkor akár csak a paradoxon tényének bármiféle felfogása? Kierkegaard ezt ennek 
kimondásával  oldja  meg:  „De  miképpen  jut  el  a  tanuló  az  ismeret  felfogására  ezzel  a 
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paradoxonnal? Nem azt kérjük, hogy értse meg a paradoxont,  hanem csak azt:  értse meg, 
hogy ez  egy paradoxon.  S hogy miképpen  megy ez végbe,  azt  már  megmutattuk.  Akkor 
következik ez be, mikor az ész és a paradoxon boldogan találkoznak egymással a pillanatban, 
mikor  az  értelem félreáll,  és  a  paradoxon adja  magát.  A harmadik  entitás,  amiben  ez  az 
egység  megvalósul  (mert  nem  az  értelemben  valósul  meg,  hisz  az  félreállt,  s  nem  is  a 
paradoxonban, ami adja magát  – ezért  valósul meg valami másban)  az a boldog szeszély, 
aminek most nevet fogunk adni, noha nem a név az, ami sokat számít. Ez a szeszélyt hitnek 
fogjuk nevezni.  Ennek kell hát lennie annak a kondíciónak, amiről beszéltünk, s amivel a 
paradoxon működik közre.”1242

Azaz, létezik egy boldog szövetség az egzisztencializmus filozófiája és a kijelentésnek 
a  keresztyén  vallás  által  tanított  elképzelése  között.  Ez,  mint  Kroner  esetében  is,  az  az 
elképzelés volt, hogy az egzisztencializmus kritikai filozófia. Ez tehát a feltételezések szerint 
nyitott minden új számára. De az egyetlen új dolog, amit ez a kritikai filozófia befogad, az 
Istennek  és  a  megtestesülésnek  az  az  elképzelése,  ami  a  tisztán  határozatlan  és  tisztán 
ismeretlen, így tehát a tisztán értelmetlen birodalmából származik. S ezzel tulajdonképpen el 
is jutottunk a keresztyénség kisajátításához az egzisztenciális dialektika segítségével.

A természeti ember nem gondol erre botrányként. Az ember képes azonnal elismerni, 
hogy nem ismer mindent. Ha megengedik neki, hogy Ő legyen a jó és a rossz végső bírája, 
valamint  hogy reménykedjen  abban:  a  jóról  alkotott  elképzelése  végül  majd  mégis  győz, 
hajlandó leredukálni és belefoglalni az Istenről és Krisztusról alkotott elképzeléseit ebbe az ő 
rendszerébe.  Kierkegaard  „abszolút  tényt”  akar,  ami  egyben  „történelmi  tény”  is.1243 „Az 
abszolút tény történelmi tény, s mint ilyen, egyben a hit tárgya is.”1244 „Az egyszerű történelmi 
tény nem abszolút, s nincs ereje kikényszeríteni egy abszolút döntést. De a tényünk történelmi 
aspektusát eltörülni sem lehet, mert akkor csak  egy örökkévaló ténnyel lenne dolgunk.”1245 

„Csak amennyiben Istent egy sajátos viszonyba helyezve az egyénnel lépett túl a projektünk 
Szókratészen.”1246

Egyáltalában  nincs  oka,  hogy  bárki  is  megbotránkozzon  ettől  az  abszolút  ténytől. 
Pontosan ez az elképzelés az, mely szerint a szabad ember, aki fél az ismeretlentől, ráveszi 
magát,  hogy higgye:  Isten mindent  felölelő szeretete  és hatalma valamiképpen ott  van,  és 
valamiképpen jó végkimenetelt biztosít a dolgoknak. Az Istenembernek meg kell követelnie a 
hitet  és el  kell  utasítania  a közvetlen kommunikációt.1247 De miért  kellene lenni  bármiféle 
lehetőségnek  arra,  hogy ezt  a  követelményt  ne  tartsák  be?  A be  nem tartásra  nincs  több 
lehetőség  a  természeti  ember  számára  itt,  mint  Kant  ama elképzelésében,  hogy az ember 
szabadon hiposztazálhatja erkölcsi elképzeléseit mindaddig, amíg tudatában van annak, hogy 
ezt teszi.

S  hogy  mindebben  egy  erkölcsi  monizmusba  forduló  erkölcsi  dualizmussal  van 
dolgunk  abban  az  értelemben,  amelyben  láttuk,  hogy  Kroner  fejlesztette,  az  nyilvánvaló 
abból, amit Kierkegaard az emberről mond. „Az ember lélek. De mi a lélek? A lélek az én. Az 
én  viszony,  ami  önmagát  a  saját  énjéhez  viszonyítja,  vagy  pedig  az,  ami  benne  van  a 
viszonyban [aminek köszönhető], hogy a viszony önmagát viszonyítja a saját énjéhez. Az én 
nem a viszony, hanem [a tényben benne foglaltatván] az, hogy a viszony önmagát viszonyítja 
a saját énjéhez. Az ember a végtelen és a véges, a mulandó és az örökkévaló, a szabadság és a 
szükségszerűség  szintézise,  röviden,  egy  szintézis.  A szintézis  pedig  viszony két  tényező 
között. Ekképpen tekintve az ember még nem én.”1248
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Két fő elemet kell megkülönböztetni az én eme leírásában. Az első a szabadság és a 
szükségszerűség viszonya. Kanttal együtt a szabadságot tagadólag állítja szembe a természet 
szükségszerűségével.  A  szabad  embernek  mégis  a  természetesen  keresztül  kell  kifejeznie 
magát.  Szabadként  tehát  dialektikus  viszonyban  áll  a  természettel.  „Az  én  szabadság.  A 
szabadság  azonban  dialektikus  fogalom  a  lehetségesség  és  a  szükségszerűség 
szempontjából.”1249

Másodszor,  az  ember  „a  végtelen  és  a  véges,  a  mulandó  és  az  örökkévaló”1250 

szintézise.  „A  kétségbeesés  formáinak  elvont  módon  felfedezhetőeknek  kell  lenniük  a 
tényekre történő kivetítéssel, melyek az ént, mint szintézist alkotják. Az én a végtelenből és a 
végességből  áll  össze.  A  szintézis  azonban  viszony,  s  olyan  viszony,  mely  jóllehet 
származtatott, de önmagát önmagához viszonyítja, ami szabadságot jelent.”1251

Az idő és az örökkévalóság szintéziseként az én valójában nem valamelyik konkrét 
időpontban  létezik.  „Az  én  a  végtelenség  és  a  végesség  tudatos  szintézise,  ami  önmagát 
önmagához viszonyítja, s amelynek feladata az önmagává válás, ami csak az Istennel való 
viszony segítségével vihető végbe. De önmagává válni annyi, mint konkréttá válni. Konkréttá 
válni pedig annyi, mint se nem végessé, se nem végtelenné válni, mert aminek konkréttá kell 
válnia,  az  szintézis.  Ennek  megfelelően  a  fejlődés  magában  foglalja  az  önmagától  való 
határtalan eltávolodást önmaga végtelenítése folyamatának segítségével, majd az önmagához 
való határtalan visszatérést a végesítés folyamatának segítségével. Ha épp ellenkezőleg, az én 
nem válik önmagává, akkor kétségbeesett, akár tudja, akár nem. Ugyanakkor az én, minden 
pillanatban,  amelyben  létezik,  a  valamivé  válás  folyamatában  van,  mert  az  én,  a  κατα 
δυναμιν, valójában nem létezik, hanem ez csak az, amivé válnia kell. Amíg az én nem válik 
önmagává, nem a saját maga énje, de nem lenni valaki saját énjének maga a kétségbeesés.”1252

A fő  dolog  mindebben  az,  hogy az  én  csak  az  aktualizálás  folyamatában  én.  S  a 
folyamat végtelen. Az ember tehát soha nem teljesen én. A megtestesülésben nem történik 
semmi, ami ne történne meg az énen belül. Igaz, első ránézésre látszik bizonyos különbség a 
megtestesülés  és az önfejlesztés  között.  Isten az embert  önmagával  egyenlő szintre  akarja 
emelni. S azt olvastuk, hogy ez nem történhet meg felemeltetéssel, ennek leereszkedéssel kell 
bekövetkeznie.  Másrészről,  az ember  kétségbeesése látszólag  abból  a  tényből  fakad,  hogy 
megpróbálja  felemelni  magát  az  időbeliségből  az  örökkévalóságba.  Így  a  megtestesülés 
látszólag segítséget jelenthet az embernek abban, hogy lenyúl az emberért és segít neki. De 
meg  kell  jegyezni,  hogy  mindenesetre  mind  a  megtestesülésben,  mint  az  ember 
önfejlesztésében  az  ember  végtelenesítésének  folyamata  zajlik.  S  a  segítséget,  amit  a 
megtestesüléstől  kap erre a célra, az embernek önmagában kell megtalálnia.  Nem tanulhat 
róla a történelmen keresztül. Csak azt mondhatja magának, hogy ami Palesztinában történt a 
názáreti Jézus vonatkozásában, az számára annak a segítségnek a jelképe, amit valamiképpen, 
véli, valahonnan felülről kap.

A bűn tehát  Kierkegaard szerint  az én ellen elkövetett  bűn.  Az öntudat  öröklötten 
benne rejlik  a kétségbeesésben1253 és a félelemben.1254 Ezt  kell  jelentenie  az eredendő bűn 
fogalmának.  Nem kell  belenéznünk a történelembe ahhoz,  hogy megismerjük az eredendő 
bűnt.1255 Ádám jelenti azt az elképzelést, hogy minden ember egyszerre önmaga és a faj. A 
bűn alapjában ugyanolyan eredendő minden emberben, mint Ádámban. Minden ember a maga 
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eredendő bűnében van, és meg kell próbálnia megvalósítani önmagát. Az ember „a test és a 
lélek szintézise.” De „a mulandó és az örökkévaló szintézise” is.1256

Kierkegaard  úgy véli,  hogy egészen  jól  megoldotta  a  lélek  és  a  test  szintézisének 
problémáját a harmadik fogalom segítségével, ami a szellem. De hol van a harmadik fogalom, 
ami egységet hoz majd létre az időbeliség és az örökkévalóság között? „Hol van a harmadik 
fogalom? S ha nem lehet  harmadik  fogalom,  akkor valójában nincs  szintézis  sem, mert  a 
szintézis,  ami  ellentmondás,  nem fejezhető  be harmadik  fogalom nélkül.  Annak felfogása 
ugyanis,  hogy egy szintézis  ellentmondás,  pontosan annak kijelentése  ugyanis,  hogy ez  a 
valami nem szintézis.”1257

A  megtestesülésnek  kell  szolgálnia  harmadik  elemként,  azaz  Pillanatként,  hogy 
segítsen az embernek felfogni a saját örökkévaló mivoltát. Efféle harmadik elem pedig nem 
található az idő folyamatában. A probléma az időbeliség elkerülése. „Az idő tehát végtelen 
egymásutániság. Az élet az időben és pusztán csak az időben nem rendelkezik jelennel.”1258

Másrészről a megtestesülés nem lehet a tiszta örökkévalóság egyik atomja. Ebben az 
esetben  teljességgel  az  ember  felett  állna.  A  megtestesülésnek  „az  örökkévalóság  első 
visszatükröződésének kell lenni az időben.”1259

A  görögök  nem  voltak  képesek  ezt  megérteni.  Nem  látták  a  Pillanatot  az 
örökkévalóság  megjelenésének  az  időben.  Mikor  az  idő  és  az  örökkévalóság  viszonyára 
utaltak, akkor mindig megállították az időt. Így sem az idő, sem az örökkévalóság nem volt 
képes érvényesülni náluk.1260 A keresztyénségben lépett be az örökkévalóság a mulandóba, s 
ezzel  a  Pillanat  jelentőséget  kapott.  Ezen  a  módon  egység  került  az  ember  énbe.  „Az 
örökkévaló  és  a  mulandó  szintézise  nem  második  szintézis,  hanem  az  első  szintézis 
kifejeződése annak következtében, hogy az ember a test és a lélek a szellem által kivitelezett 
szintézise. A szellem nincs a pillanat megjelenése előtt posztulálva.”1261

Így  a  jövő  megnyílik  az  ember  számára  a  tiszta  lehetségesség  birodalmaként, 
amelyben most fejlesztheti önmagát. A görög alapokon az örökkévalóság elképzelése a halott 
múlt  elképzelésére  változott.  „Általánosságban,  látván,  miképpen  vannak  meghatározva  a 
múlt, a jövő és az örökkévalóság, mindenki láthatja, miképpen van a pillanat meghatározva. 
Ha nincs  pillanat,  akkor  az  örökkévaló  ugyanolyan  hátul  levőnek tűnik,  mint  a  múlt.”1262 

Keresztyén  alapon  azonban  az  örökkévalóság  ahelyett,  hogy  megölné  az  időt,  megnyitja 
annak igazi  lehetőségeit  a  jövő szempontjából.  „A fogalom,  amely  körül  minden forog a 
keresztyénségben, s amely mindent újjá tesz, az idő teljessége, a pillanat, mint örökkévalóság, 
de  mégis,  ez  az  örökkévalóság  azonnal  a  jövő  és  a  múlt.  Ha  valaki  nem szentel  ennek 
figyelmet,  nem  lesz  képes  megvédeni  egyetlen  fogalmat  sem  az  eretnek  és  áruló 
keveredésektől,  amelyek megsemmisítik  a  fogalmat.  Az illető  nem jut  el  a múlthoz,  mint 
önmagában vett dologhoz, csak a jövővel való egyszerű folytonosságban – ezzel a megtérés, 
az engesztelés,  a megváltás fogalmai a világtörténelem jelentőségében, valamint az egyéni 
történelmi  fejlődésben  vannak  megmagyarázva.  Az  illető  nem  jut  el  a  jövőhöz,  mint 
önmagában  vett  dologhoz,  csak  a  jelennel  való  egyszerű  folytonosságában  –  s  ezzel  a 
feltámadás és ítélet fogalmai szertefoszlanak.”1263

Ezzel, mondja Kierkegaard, visszatérhetünk Ádámhoz. „Fessük le most magunknak 
Ádámot, majd emlékezzünk arra, hogy minden utána következő egyén ugyanazon a módon 
kezdődik,  mindössze  egy mennyiségi  különbségen belül,  ami  a  generáció  és  a  történelmi 
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helyzet tényének a következménye. Ádám számára tehát, mint minden utána következő egyén 
számára, létezik pillanat.”1264

A  bűn  és  a  kegyelem  viszonya  nem  olyasvalami,  ami  közvetlenül  meg  végbe  a 
történelemben. A bűn nem olyasvalami,  ami belép a világba, mint Isten ismert  akaratának 
megszegése  az  ember  által,  akár  a  kezdetben,  akár  a  történelem  valamelyik  azt  követő 
pontján.  A  bűn  inkább  olyasvalami,  ami  a  szabadság  és  a  szükségszerűség,  valamint  az 
időbeliség  és  az  örökkévalóság  szintéziseként  rejlik  benne  az  ember  tudatában.  Ennek 
megfelelően  a  kegyelem  sem  olyasvalami,  ami  a  bűnnél  későbbi  időpontban  lép  be  a 
történelembe.  A  bűn  eltörlése  tehát  nem  olyasvalami,  ami  történelmi  események  között, 
nevezetesen  Jézus  Krisztus  halála  és  feltámadása  között  következik  be  Palesztinában.  A 
kegyelem inkább olyasvalami, ami minden emberben bekövetkezik, ahogyan az öntudat fel 
történő fejlődésében megengedi a szellemének, hogy elegyítse a testét  és a lelkét,  továbbá 
megengedi a Pillanatról alkotott ideáljának, hogy elegyítse az időbelit és az örökkévalót. „A 
lelki  és  a  testi  szintézisét  a  szellemnek  kell  posztulálni,  egyidejűleg  az  időbeli  és  az 
örökkévaló  második  szintézisével.  Amíg  az  örökkévaló  nincs  posztulálva,  a  pillanat  nem 
létezik, vagy csak discrimen. Ezért látván, hogy az ártatlanság állapotában a szellem pusztán 
csak álmodó szellemként jellemezhető, az örökkévaló a jövőként mutatkozik meg, mert ez, 
amint már mondtam, az első kifejeződése az örökkévalóságnak a maga inkognitójában. Pont 
amiképpen az előző fejezetben a szellem, mikor posztuláltatnia kellett a szintézisben, vagy 
inkább  posztulálnia  kellett  a  szintézist,  amint  a  szellem (a  szabadság)  lehetségességét  az 
egyénben,  félelemként  fejeződött  ki,  úgy  itt  a  jövő,  az  örökkévaló  (azaz  a  szabadság) 
lehetségessége a félelem az egyénben.”1265

A történelmi keresztyénség megtestesülése tehát egy ideálra egyszerűsödött le, amit az 
ember független erkölcsi tudata állít  maga elé. „Csak az erkölcsiben van halhatatlanság és 
örök élet…”1266 Minden egyén „csak önmagában veszi észre az erkölcsi lényegiséget, mivel az 
erkölcsi az ő összejátszása Istennel. Míg az erkölcsi bizonyos értelemben végtelenül elvont, 
más  értelemben  konkrét,  s  valóban  nincs  nála  konkrétabb,  mert  alá  van  vetve  annak  a 
dialektikának, ami minden emberi lényben egyedi pontosan úgy, ahogyan ez a konkrét emberi 
lény is egyedi.”1267

Ekképpen „szubjektívvé válni a minden emberi lény számára kiszabott feladat..:”1268 S 
így „minden gyönyörű szépen elrendeződik.”1269

Természetesen,  „az  erkölcsi  útja  rendkívül  hosszúvá  válik”.1270 Valójában  ez  egy 
végtelen út. Az erkölcsi a vallásoshoz vezet. Isten „,maga a végtelen”.1271

Őbenne  az  igazi  szubjektivitás  teljes  elérésének  ideálja  mindig  és  örökre  minden 
ember előtt áll. A halál a ténylegesen szubjektívvé válás folyamatának egy lépése. „Amilyen 
fokban én szubjektívvé válok, a halál bizonytalansága annál jobban behatol dialektikusan a 
szubjektivitásomba.  Ezért  egyre  fontosabbá  válik  a  számomra  rá  gondolni  életem minden 
tényével és fázisával kapcsolatosan. Mivel a bizonytalanság életem minden pillanatában jelen 
van, ezért csak úgy győzhető le, ha minden pillanatban legyőzöm.”1272 Mindig keresnem kell 
„a  halál  jelentőségének  erkölcsi  kifejezését,  s  a  halál  feletti  győzelem vallási  kifejezését. 
Valakinek kulcsszóra van szüksége, ami megmagyarázza a titkát, valamint kényszerítő szóra, 
amellyel az élő egyén megvédi önmagát az örökké ismétlődő koncepcióval szemben, hiszen 
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aligha merjük a puszta meggondolatlanságot és feledékenységet bölcsességként ajánlani.”1273 

Azaz,  a  halhatatlanság  kérdése  a  szellemiség  kérdése.  „Objektív  módon  a  kérdés  nem 
válaszolható meg, mert objektív módon nem is tehető fel, mivel a halhatatlanság pontosan a 
kifejlett  szubjektivitás  lehetségessé  válása  és  legmagasabb  fejlettségi  foka.  Csak  akkor 
merülhet  fel  helyesen  a  kérdés,  amennyiben  tényleg  szubjektívvé  akarunk  válni,  így  hát 
miképpen lehetne objektív módon megválaszolni?”1274 „A passióban a létező alany végtelenné 
tétetik  a  nagy  képzelőerejű  ábrázolás  örökkévalóságában,  egyidejűleg  azonban  mégis  a 
leghatározottabban önmaga.”1275

Azaz,  „az  Isten  és  az  ember  megkülönböztető  abszolút  különbség”1276 fokozatosan 
legyőzik annak a folyamatnak a segítségével, melyben az egyén, a megtestesülésről alkotott 
ideáljának segítségével egyre jobban örökkévalóvá, ezzel együtt  egyre jobban szubjektívvé 
válik. Ebből semmi sem valósítható meg, ha úgy gondolunk a keresztyénségre, mint objektív 
és  közvetlen  módon  kifejezett  dologra  a  történelemben.  „Tegyük  fel,  másrészt,  hogy  a 
szubjektivitás  az  igazság,  továbbá  hogy  a  szubjektivitás  létező  szubjektivitás,  akkor,  ha 
mondhatom  ekképpen,  a  keresztyénség  tökéletesen  beleillik  a  képbe.  A  szubjektivitás  a 
passióban  jut  a  csúcspontjára.  A  keresztyénség  a  paradoxon,  a  paradoxon  és  a  passió 
kölcsönösen  összeillenek,  s  a  paradoxon  teljességgel  alkalmas  annak,  aki  a  létezés 
szélsőségének állapotában van.”1277

Kierkegaard elmondja nekünk, hogy a  Töredékekben  kifejezett, majd az  Utóiratban 
bővebben tárgyalt filozófia „a pogány tudatban leli meg a kiindulópontját annak érdekében, 
hogy kísérleti úton próbálja megtalálni ama létezés magyarázatát, amiről valóban mondható, 
hogy túllép a pogányságon.”1278

Ezt  a  kiindulópontot  véve  az  ember  tudatában,  függetlenül  az  Istennek Krisztuson 
keresztül  a  Szentírásban  adott  közvetlen  kijelentésétől,  Kierkegaard  az  eredményét  a 
keresztyénség teljes kisajátításában találta meg.

Kierkegaard kortárs dialektikájában az élet értelmezésének aposztata megközelítését 
kimunkálva ismét leredukálta a keresztyén terminológia jelentéseit addig, hogy a végén már 
csak puszta immanensség maradt vissza. Miért lenne az immanens dialektika kanti formája 
nyitottabb  a  keresztyénség  befogadására,  mint  az  ókori  forma-anyag  séma?  S miért  lenne 
nyitottabb  a  keresztyénség  befogadására  a  dialektika  kortárs  formája,  amilyet  Kronertől 
hallottunk,  s  amilyet  röviden  elemeztünk  Kierkegaard  gondolatain  keresztül,  mint  Kant 
filozófiája? Kant kritikai filozófiája és a kortárs dialektika valóban nyitottak a vallási eszméje 
előtt. Adnak helyet Istennek. De mindig olyan Istennek adnak helyet, aki az ember számára a 
jövőt a tiszta esetlegesség birodalmaként nyitja meg. S a végeredmény mindig a monizmus, 
amelyben  az ember  elnyelődik  abban az Istenben,  amit  maga az ember  vetített  ki  a  saját 
ideáljaként.  A  modern  ember  tehát  még  mindig  a  saját  öntudata  körül  köröz.  Vallásos 
tudatának  Istene,  mint  az  embertől  minőségileg  különböző  valaki,  megmarad  az  ember 
hiposztazált és megszemélyesített ideáljának. Mint a rakéta, amelyet először fel kell lőni az 
égbe, hogy azután fényesen ragyogjon lefelé, a kortárs dialektika eme Istene az ember saját 
tudatának  egy  fellövése.  A  találós  kérdés  most  ez:  miképpen  gondolhatta  Barth,  hogy 
Kierkegaard  gondolkodásához  ragaszkodva  képes  lesz  összekombinálni  a  modern 
gondolkodást és a bibliai keresztyénséget. Zuidemának teljesen igaza van, mikor azt mondja, 
hogy  a  megtestesülésről  alkotott  mitológiai  nézetével  Kierkegaard  azt  tanítja,  hogy  az 
örökkévaló válik Istenné. „Isten a történelemben ezután azt jelenti, hogy Isten az emberhez 
irányítja  magát,  mint  bűnmegbocsátó valaki.  Ebben az esetben Isten nem akar másképpen 
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találkozni  az  emberrel,  mint  Isten,  Aki  megbocsátja  a  bűnöket  Krisztusban  a  minden 
kegyelem Isteneként.”1279 

4. Barth és az egzisztencializmus

Most visszatérünk Barthhoz.  A tizedik  fejezetből  kiderült,  hogy Barth a  középkori 
dialektikáét a modern dialektika eszközeivel tette próbára. Ez a modern dialektika egyszerre 
irracionalistább és racionalistább, mint a középkori volt. Ennek megfelelően Barth teológiája 
annyiban lép túl a katolikuson, hogy nominalistább és realistább, mint a katolicizmus. A jelen 
fejezetből úgy tűnik, hogy Barth teológiája még irracionalistább és racionalistább,  mint az 
egzisztencialista  filozófia.   Barth  gondolkodásának  ingája  állandóan  megpróbál  túllépni 
másokon először is a mélyebb tagadás eszközével,  majd a tágabb és formálisabb állítások 
eszközével. Ezt a pontot most konkrétabbá tehetjük az egzisztencializmus vonatkozásában.

Barth  maga  is  elismeri,  hogy korai  gondolkodását  befolyásolta  Kierkegaardnak  az 
Isten  és  az  ember  közötti  abszolút  minőségi  különbségről  alkotott  elképzelése.  Ezt 
megjegyezve az evangelikál keresztyének örvendeztek ennek a ténynek. Úgy gondoltak erre, 
mint egyszerűen csak az Isten transzcendenciájának megújított hangsúlyára. Nem fogták fel, 
hogy  Barth  transzcendencia-elképzelése  a  tisztán  határozatlan  Isten  eszméjén  alapult.  A 
transzcendencia elképzelése Barth korai teológiájában a tiszta tagadás volt.

Sőt,  amint  rámutattunk  az  előző  fejezetben,  a  tiszta  tagadás  eme  elképzelése 
kölcsönhatásban állt az egyetemes immanencia elképzelésével. Barth nézete szerint Isten nem 
redukálódik le az emberre, de az ember valójában elnyelődik Istenben.

Mindez  látványos  kifejeződésre  jut  Barth  Urgeschichte  elképzelésében.  Az 
Urgeschichte  elképzelésében Barth megpróbálja elérni a hívő és Krisztus kortársi mivoltát. 
Gondolkodása itt látványosan emlékeztet Kierkegaardéra.

Kierkegaard azért alkotta meg abszolút paradoxon fogalmát, hogy minden rendszert, 
Isten minden, az embernek közvetlenül adott kijelentését ellenezzen. Ebben mindössze Kant 
erkölcsi  dualizmusát  munkálta  ki.  Az  ember  akkor  szabad,  mikor  cselekedetként  van 
elképzelve az erkölcsi birodalomban. S ez az erkölcsi birodalom tagadólag van szembeállítva 
a tudás, valamint a tudomány és szükségszerűség birodalmaival.

Kierkegaard  végcélja  azonban  nem a  tagadás  volt.  Amiképpen  Kantot  végsőleg  a 
gyakorlati gondolkodás elsősége érdekelte, úgy Kierkegaard is végsőleg az Isten és az ember 
közötti pozitív viszonyban volt érdekelt. Az erkölcsi dualizmus így mindkét esetben erkölcsi 
monizmushoz  vezet.  A  hit  eggyé  válik  a  kijelentéssel.  Így  tehát  Kierkegaard  abszolút 
paradoxonja pontosan ugyanazt a dolgot éri el, mint a befejezett közvetítés hegeli alapelve: 
nevezetesen az örökkévalóság és az idő összeelegyedését.

Kierkegaard  kiindulópontja  tette  ezt  a  dolgot  elkerülhetetlenné.  Mikor  azt  mondja, 
hogy az igazság szubjektív, ezt nem a szó individualista és szolipszista értelmében mondta. 
Épp  ellenkezőleg,  ő  a  szó  rossz  értelmében  akarta  legyőzni  a  szubjektivizmust  annak 
kimondásával, hogy Isten az igazi és végső Alany. Ám Isten még abszolút Alanyként is csak 
kivetítése volt az embernek, mint független alanynak.

Barth  Urgeschichte  elképzelése,  meg  kell  jegyezni,  alapjában  véve  olyan,  mint 
Kierkegaard abszolút paradoxon-fogalma.

Barth felül akar kerekedni a tudat-teológia minden formáján. Nem csak a Róma levél 
kommentárjában, de a Keresztény dogmatikában (1927) is keresi a transzcendens Istent.

A tudat-teológusok, érvel Barth, könnyű prédái Ludwig Feuerbach kritikájának. De 
miért kellene félnünk Feuerbachtól? S miért kéne tekeregnünk, hogy elkerüljük a karmait?

1279 Denkers van deze Tyd, 1, Tweede Druk, Franeker, nincs dátum, 46. oldal. V. ö.. Kierkegaard, angol fordítás, 
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Miért ne ismernénk el őszintén, hogy minden teológia, mint emberi beszéd, nem más, 
mint antropológia? A teológia a tudás kérdése. S a tudás területe a történelmi relativizmus és a 
pszichológiai  szubjektivizmus  kérdése.  „Minden  út  Isten  ismeretéhez,  vagy  felfogásához 
mindenesetre annyira sötét, és kevesek számára ismert,  hogy aki Istenről beszél,  azzal egy 
olyan  álláspontra  helyezkedik,  ami  a  világ  szempontjából  nem  minősült  másnak,  mint 
fantasztikus,  esetleg  csodálatos  álomnak.  Annak aki  Istenről  merészel  beszélni,  ezt  végső 
soron egyedül Istennel kell merészelnie…”1280 Ami a Bibliát illeti, „dialektikus bátorságra” 
van  szükségünk,  hogy  összekapcsoljuk  a  szavak  emberi  esendőségét  a  tartalom  isteni 
tévedhetetlenségével.1281 Isten  kijelentése  valóban a  Szentírás  szavaiban  megy végbe,  nem 
mögöttük. De a kijelentés azonosítása a Szentírással sohasem közvetlen. Mindig közvetett.1282 

A történelem egyetlen dokumentuma sem képes többet kínálni, mind bizonyságot az eredeti 
történelemhez.

A „feltámadás tanúbizonyságai” még mindig csak az ígérettel foglalkoznak.1283 Ami a 
közönséges történelmet illeti, az evangélium történetének tényeit a szűztől való születéstől a 
mennybemenetelig  olyan  titokzatosság  veszi  körül,  ami  lehetővé  tesz  többféle 
magyarázatot.1284 Az igazi hit nem fogja a közönséges történelem fövenyére építeni a házát.1285

Mindebben a szembenállásában a történelemben közvetlenül azonosítható kijelentéssel 
szemben Barth tulajdonképpen azt teszi,  amit Kierkegaard tett,  mikor kijelentette, hogy az 
igazság az Alanyban van.

Barth  azt  mondja,  hogy  a  teológia  igazi  megközelítésének  egzisztenciálisnak  kell 
lennie.1286 Az  igazi  egzisztenciális  megközelítés  azonban  nem  lehetséges  a  közvetlen 
kijelentés  elképzelése  alapján.  Az  objektív,  vagy  közvetlen  kijelentés  alapján  az  ember 
valójában nem keveredik bele az Istennel fennálló viszonyának kérdésébe. „Ahol a kérdés 
valóban az, ami az emberre vonatkozik, ott a szubjektív az objektív.”1287

Az  embernek  tehát  nem  a  történelemben  adott  közvetlen  kijelentésen  át  kell 
találkoznia Istennel, hanem úgy, hogy Isten kortársává válik az Urgeschichte-ben.

Az  Urgeschichte  elképzelésében Isten olyan Istennek látszik, Aki még a saját isteni 
mivoltának is Ura. „Egyedül Isten, az egész Isten, Isten Maga” válik emberré. Isten egész 
szubjektivitásának  kell  győzedelmeskedni  az  ember  objektivitásában.1288 S  az  embernek, 
akiben Isten kijelenti Magát, valóban embernek kell lennie. Csak így lehetséges Isten teljes 
inkognitója, ahogyan lennie is kell.1289 Csak így lehet az Isten és az ember közötti viszony 
„szigorúan  dialektikus”.1290 „A  kijelentés  Urgeschichte.”1291 A  közönséges  történelem  az 
Urgeschichte-re mutat, s az őseredeti történelem a közönséges történelem jelentése.

Az Urgeschichte birodalma mentes a közönséges történelmi folytonosságtól, egysége 
a kortársiasságában rejlik. 1292 Az Urgeschichte  „történelem, de közvetlenül munkálkodik az 
időben legközelebbi és legtávolabbi embereken”.1293 Ahogy Isten, a teljes Isten, Maga Isten 
emberré válik, úgy kell az embernek válaszképpen új alannyá válnia. Ahogyan a kijelentésnek 
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Isten részéről „nem kijelentésnek” kell lennie a közönséges történelmet illetően, úgy a régi 
alany  sem  képes  átvenni  az  igazi  kijelentést.1294 Az  embernek  tehát  nemlétezőnek  kell 
ismernie  önmagát,  mielőtt  hallotta  volna  Isten  Ígéjét.1295 De  ahhoz,  hogy  nemlétezőnek 
ismerje magát, már új emberként kell léteznie. Amiképpen Istennek ahhoz, hogy kijelenthesse 
Magát az embernek, teljességgel emberré kellett válnia, úgy kell most az embernek ahhoz, 
hogy átvegye Isten kijelentését, részt vennie az isteni Alanyban. Azaz, új alanyként az ember 
Istent  Istenben  és  Istenen  keresztül  ismeri.1296 Itt  a  kijelentés  cselekedetében  és  a  hit 
cselekedetében,  mint  arra  a  kijelentésre  adott  válaszban  Istenben,  jön  létre  a  valóban 
dialektikus, vagy egzisztenciális viszony Isten és ember között. A kegyelem megtapasztalása 
nem  azonosítható  pszichológiailag  jobban,  mint  ahogyan  a  megtestesülés  azonosítható 
történelmileg.1297 A valódi  találkozás  Isten és ember  között  a Pillanatban,  a cselekedetben 
megy végbe.1298 Mikor  az  ember  hittel  és  engedelmességgel  válaszol  Istennek,  ez  elvileg 
„Istennek nem különböző, nem is kevesebb, hanem lényegileg ugyanaz a csodája, mint ami a 
szűztől történő születésben végbemegy…”1299 A hitben és az engedelmességben az ember az 
Urgeschichte folytonosságába lép be.1300

Mindebben újra és újra megmutatkozik, hogy ahogyan Barth Kierkegaard lábnyomait 
követi mind a közvetlen kijelentés tagadásával, mind az Urgeschichte elfogadásával, úgy utal 
helyesléssel Franz Overbecknek az Urgeschichte-ről alkotott elképzelésére is.1301

A Róma  levélhez  írott  kommentárjában  és  a  Keresztény  dogmatikában  Barth  úgy 
mutatja fel a megtestesülést, mint az Isten és ember közötti kölcsönhatás ideálját. Ez ebben az 
esetben  ugyanúgy,  ahogyan  Kierkegaard  esetében,  nem más,  mint  hogy az  emberi  alany 
kivetíti  az  abszolút  alany  ideálját  azért,  hogy  ennek  segítségével  megnyissa  a  végtelen 
fejlődés területét az ember független tudata előtt. A kegyelem, ami a megtestesült Istentől jut 
el  az  emberhez,  Kierkegaard  Egyénjének  kegyelme.  Ez  a  kegyelem annyiban „szuverén”, 
hogy az Isten, aki adja, jellegében határozatlan, és azért győztes kegyelem, mert egyetemesen 
működik az emberben.  Az elsődleges viszonya minden embernek Krisztussal áll fenn, nem 
pedig  Ádámmal.  Azaz  mondhatjuk,  hogy az  emberek  ideális  énjei,  a  Krisztusukban  levő 
énjeik az ő valódi énjeik.

Látjuk  tehát,  hogy Schleiermacher  és  követői  tudat-teológiáját  egy  magasabbrendű 
tudat-teológiával  „győzték  le”:  Krisztusnak,  mint  ideális  Alanynak  a  fogalmával,  Akiben 
minden ember alany részt vesz.

Az  is  kiderül,  hogy  Feuerbach  vádja,  miszerint  a  tudat-teológia  nem  több,  mint 
úgynevezett mindenre kiterjedő antropológia, nem lett megcáfolva. Az illuzionizmus vádja 
nem védhető ki másképp, csak ha valaki tényleg a Krisztus által a Szentírásban közvetlenül 
azonosított Istennel kezdi. Barth, nem kevésbé, mint Kierkegaard, és nem kevésbé, mint Kant, 
az  emberi  tudatot  kiveszi  abból  a  viszonyából,  egyedül  amelyben  ismerheti  önmagát.  Így 
szabaddá téve az ember tudat a vákuumban történő működésre van kárhoztatva. Ha kilép a 
vákuumból,  a  végzetté  redukálódik  le.  Azaz,  a  dilemmával,  mellyel  az  összes  alapvetően 
immanentista gondolkodás találkozik, Barthnak is szembe kell néznie. Ez a dilemma pedig 
nem más, mint ahogyan korábban utaltunk rá, hogy barthi alapokon az egyén teljesen el van 
szigetelve.  Képtelen kommunikálni.  Ha megtenné,  mintegy véletlenül,  ez a kommunikáció 
mindig is az egyéni egyediség rovására menne végbe.
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Barth  későbbi  teológiájában  a  megközelítés  alapjában  véve  ugyanaz,  mint  a 
korábbiban.  A  Keresztény  dogmatikában minden  a  Krisztus-esemény  köré  összpontosul. 
Ebben a Krisztus-eseményben Isten teljességgel ki van jelentve, de egyidejűleg teljességgel 
rejtett is. Isten annyira szabad, hogy belefoglalhatja az emberrel való együttlétezést a saját 
maga létezésébe. Isten az, ami az Ő kijelentésének cselekedetében. Másrészről, az ember a 
hiten  keresztül  részesedik  Isten  kijelentésének  cselekedetében.  Azaz,  az  örökkévaló  és  az 
időbeli  ismét  összevegyülnek  ugyanúgy,  ahogyan  összevegyültek  Barth  korábbi 
teológiájában.

Állítják,  hogy  Barth  eme  későbbi  teológiájában  jobban  érvényre  juttatja  a 
történelembe  ténylegesen  belépő  kijelentés  elképzelését,  mint  azt  korábban  tette.  Ezt  az 
állítást azonban semmiféle bizonyítékkal nem támasztották alá. Barth nem hagyta cserben azt 
az alapelvét,  mely szerint a kijelentés történelmi, de a történelem sohasem kijelentésszerű. 
Igaz,  Rudolf  Builtmannal  szemben Barth azt  állítja,  hogy mikor  az apostolok bizonyságot 
tettek  Krisztus  feltámadásáról,  akkor  egy  megcáfolhatatlan  tényről  tanúskodtak.1302 A 
feltámadás, mondja, térben és időben lezajlott esemény.1303 De Barth még így sem azonosítja 
soha a feltámadást a közönséges történelemmel. A „megcáfolhatatlan tény”, amiről beszél a 
Praehistorie-ben  megy  végbe.1304 Rendszerint  egyszerűen  a  Geschichte  névvel  illeti.  A 
feltámadást sohasem azonosítja a  Historie-vel, a közönséges történelemmel.  „A feltámadás 
anélkül  következik  be,  hogy  képesek  lennénk  ’történelmi’  jelleget  tulajdonítani  neki.”1305 

Mikor a feltámadással foglalkozunk, nem olyasvalamivel foglalkozunk, ami a múltban ment 
végbe.1306 Krisztus „nemcsak ment a Jordántól a Golgotára vezető úton, hanem még mindig 
jár rajta.”1307

A tény, hogy Barth most néha a Geschichte, vagy esetenként a Praehistorie kifejezést 
használja az  Urgeschichte  helyett,  nem jelenti,  hogy elfordult  volna a közvetlen kijelentés 
általa  történő korábbi  teljes  elvetésétől.  Még mindig  fenntartja  a  kijelentés  teljesen  rejtett 
jellegét.

Valójában, ha van is bármi változás Barthnál ebben a dologban, az csak annyi, hogy 
jobban hangsúlyozza a kijelentés teljesen rejtett jellegét, mint eddig bármikor. Más módon 
nem  menekülhetett  el  Feuerbach  elől.  Az  egzisztenciális  módszer  elvetése  későbbi 
teológiájában  nem  más,  mint  a  közvetlen  kijelentés  bármely  formája  még  erőteljesebb 
tagadásának kifejeződése.

Mikor  Barth  Nein-t  mondott  Brunnernek  1929-ben,  azt  azért  tette,  mert  egész 
teológiáját  a  kiválasztás  alapjára  akarta  helyezni.  Brunner,  mondta,  egy rossz pillanatában 
megpróbált  béketárgyalásokat  folytatni  a  tudat-teológusokkal.1308 Mi  azonban  akár  ne  is 
használjuk az Istennek az emberben levő képmása elképzelését,  mint  pozitív  kapcsolódási 
pontot  az  evangélium  számára.  A  képmás  fogalmában  kifejezett  hasonlóság  elképzelését 
mindig kölcsönhatásban állónak kell tekintenünk a különbözőség elképzelésével. Csak ha a 
kiválasztás  elképzelésével  kezdjük,  melyben  a  lehetetlen  következik  be,  akkor  leszünk 
képesek válaszolni a tudat-teológusoknak.

Mikor tehát Barth megkezdi a  Keresztény dogmatika  megírását, ismét tisztára törli a 
palatáblát.  Követi,  mondja az Anselm által  követett  módszert.  Isten létezését  biztosra  kell 
venni, nem bizonyítani. Ez igaz, mert Isten lénye szabad. Nem ismer szükségszerűséget. Nem 
kell neki a saját létezése. Szabadon átfordulhat az önmagával teljesen ellentétesbe. Pontosan 
abban áll  fenn Isten szabadsága,  hogy képes  önmaga ellentétjévé  válni,  és  részt  venni  az 

1302 Barth, Kirchliche Dogmatik, 4:1, 375. oldal
1303 Ugyanott, 371. oldal
1304 Ugyanott
1305 Ugyanott, 331. oldal
1306 Ugyanott, 345. oldal
1307 Ugyanott
1308 V. ö. Fate and Idea in Theology, 1929



önmagával ellentétes aszeitásban. Efféle Istennel találkozunk Krisztusban.1309 „Mert Isten Fia, 
Aki Jézus Krisztusban lett testté, az isteni lény örökkévaló módosaként önmaga nem több, s 
nem kevesebb, mint Isten összes világ-immanenciájának alapelve, s így az az alapelv, amit 
Isten második abszolútságáénak neveztünk el.”1310

Ennek  a  szabad  Istennek  az  elképzelésével,  aki  mint  világ-immanencia  találkozik 
velünk,  akar  Barth  megszabadulni  a  tudat-teológiával  kötött  minden  kompromisszumtól. 
Istennek, mint a tiszta tagadás Istenének az elképzelése formálja a transzcendencia motívumát 
Barth legutóbbi teológiájában. Ez az az Isten, aki teljességgel ki van fejezve a kijelentésében, 
az  Isten,  aki  a  kibékülés  cselekedete  minden  emberrel,  s  akiről  azt  mondja,  hogy 
megcáfolhatatlan  tényként  van  jelen  velünk.  Az  állítás,  miszerint  Barth  jobban  érvényre 
juttatta a történelem ama elképzelését, hogy az ténylegesen kijelentésszerű e tény jelenlétét 
illetően, ellentétes a bizonyítékokkal.

Azt is állították, hogy Barth a későbbi írásaiban jobban érvényre jutatja a különbséget 
a teremtés és a bűn között, mint azt korábban tette. De ehhez sem szolgáltattak bizonyítékot. 
Barth  egyáltalán  nem  képes  érvényre  juttatni  a  teremtés  és  a  bűn  közötti  különbséget 
mindaddig, amíg előbb el nem fogadja a teremtés és a bukás elképzeléseit a szó történelmi 
értelmében. Ezt azonban nem tette meg. Épp ellenkezőleg: ha Barth az emberrel kapcsolatos 
tanításának  bármely  pontja  is  nyilvánvaló,  az  nem más,  mint  Ádám ama  elképzelésének 
elvetése,  hogy neki  bármiféle  közvetlen  történelmi  feladatot  el  kellene  látnia.  Az  emberi 
természetről azt mondja, hogy az az öröklötten emberi természet Krisztusban. Még mindig hű 
maradva az erkölcsi  dualizmus kanti  elképzeléséhez,  Barth azt vallja, hogy az ember nem 
képes egyetlen valódi döntést sem hozni, amíg nincs benne Krisztusban, mint Geschichte-ben. 
Emiatt  nem lehet  jelentős  döntést  hozni  Krisztussal  szemben az ő nézete  alapján.  Még a 
Krisztussal szembeni döntést is Krisztusban kell meghozni. A bűn lételméleti lehetetlenség. 
Az ember Krisztussal  társ-emberként  ember.1311 Jézus az egyetlen valódi ember,  az összes 
többi ember az Ő igazi emberi mivoltából részesedve emberek. Az ember lényege „a társ-
kiválasztottság az ember Jézussal egyetemben”.1312

Így tehát az Isten és az ember közötti teljes viszony Barth legkésőbbi teológiájában 
még mindig a minden ember kibékülésének cselekedete a Krisztus-eseményben. Isten szabad 
rá, hogy teremtménnyé váljon, és „a szó legszorosabb és legtökéletesebb értelmében felvegye 
egységbe a teremtményt önmagával az Ő isteni lényében.”1313 „Így az idő Isten örökkévaló 
lényének  formájává  és  kifejeződésévé  tétetik.”1314 Az  erkölcsi  dualizmus  még  mindig 
működésben  van  Barth  legutóbbi  gondolkodásában,  és  még  mindig  erkölcsi  monizmusba 
fordul.

Talán a legszembeötlőbb bizonyítéka annak, hogy Barth még mindig nem nőtte ki az 
egzisztencializmust az, ahogyan a kalcedoni hitvallást kezeli.

Az ortodox teológia, mondja Barth tévesen használta a kalcedoni hitvallást. Statikus 
kategóriákban gondolkodva nem volt képes érvényre juttatni sem Isten szabadságát, sem az 
ember hitét.

Barth ezért aktualizálja a megtestesülést. A megtestesülés egy esemény. Azt mondja, 
hogy „a régebbi dogmatika statikus kijelentéseinek eme átírása dinamikusakká kétségtelenül 
olyan újítás, amely miután nem veti el, vagy hagyja figyelmen kívül a korábbi elképzelések 
egyetlen  viszonylagos  elemét  sem,  így  joggal  ébreszthet  gyanakvást  a  forma  radikális 
megváltoztatása miatt.”1315

1309 Church Dogmatics, 2:1, 354. oldal
1310 Ugyanott, 354. oldal
1311 Ugyanott, 3:2, 161. oldal
1312 Ugyanott, 175. oldal
1313 Ugyanott, 2:1, 354. oldal
1314 Ugyanott, 695. oldal
1315 Ugyanott, 4:2, 119. oldal, az angol változatban a 108. oldal



Az  efféle  aktualizálás  lehetségességét  Krisztusnak,  mint  Geschichte-nek  a 
szempontjából kell megválaszolni. Nem szabad megkérdeznünk, hogy a Geschichte fogalma 
logikailag  lehetséges-e.  „Miképpen  értelmezhető  egy  lény  cselekedetként,  vagy  egy 
cselekedet lényként? Miképpen lehet Isten, vagy az ember, vagy mindketten a Krisztusban 
fennálló egységükben értelmezhető történelemként? Miképpen lehet a megaláztatás egyszerre 
és  egyidejűleg  felmagasztaltatás  is?  Miképpen  mondhatjuk  a  történelemről,  ami  egykor 
végbement,  hogy  manapság  is  végbemegy,  s  végbemenvén  egykor,  és  manapság,  ismét 
végbemegy  manapság,  és  újra  végbe  fog  menni?  Mennyivel  könnyebbnek  látszik  első 
ránézésre  beszélni  ennek  a  személynek  és  az  ő  szerkezetének  a  tényéről,  majd  utána  a 
munkájáról, vagy hogy a modernebb teológia nyelvezetét használjuk, az ő ’jelentőségéről a 
rákövetkező  korok  számára,  vagy az  ő  befolyásáról  és  hatásairól’!  Miképpen  lehet  Jézus 
születése,  élete  és  halála  a  ma  és  a  holnap  eseménye?  Vajon  ezeket  a  gondolatokat  és 
kijelentéseket tényleg be lehet fejezni? De ha fennáll a valódi szükségszerűség, vagy csak a 
gyanú, a lehetségesség nem tekinthető véglegesen döntőnek. Nehézség, vagy nem nehézség, 
meg  kell  próbálnunk  végiggondolni  és  kimondani  a  dolgot  ezeknek  a  vonalaknak  a 
mentén.”1316

A megtestesülést  tehát  a  prima veritas  szempontjából  kell  értelmezni,  azaz hogy a 
Krisztus-eseményben benne foglaltatik mind Istennek, mind az embernek az egész lényege. 
Jegyezzünk meg egyet-mást, hogy Barth számára ebbe mi tartozik bele.

1.  Először  is,  Barth  le  akar  számolni  azzal  az  elképzeléssel,  hogy  Krisztus 
megaláztatásának és felmagasztaltatásának időszakai  időben követik  egymást.  A kijelentés 
soha nem lehet a történelem állítmánya.  Krisztus szenvedése és halála nem azonosíthatóak 
önmagukban Krisztus megaláztatása lépéseiként.  S a feltámadás,  vagy bármely azt  követő 
tény  sem  azonosítható  a  felmagasztaltatás  lépéseként.  Krisztus  munkája  nem  osztható  a 
létezésének  különböző  szakaszaira,  vagy  periódusaira.  Krisztus  megaláztatása  és 
felmagasztaltatása együtt mennek végbe a jelenben.

2.  Krisztus  élete  és  munkája  eme  két  szakasza,  mint  egymást  követők  elvetésével 
Barth elveti az egymástól különböző két természet elképzelését is.

A két természetet az egyetlen cselekedetből kiindulva kell értelmezni, ami végbemegy 
mindkettőben.

A megtestesülés eme aktualizálásával adja meg az alapot Barth a kegyelemhez, mint 
egyszerre  szuverénhez  és  egyetemeshez.  A  korábbi  nézetekkel  az  isteni  természetet  a 
megváltozhatatlansága meggátolta, hogy valóban emberivé váljon, s az emberi természetet is 
gátolta  a  megváltozhatatlansága  abban,  hogy részesülhessen  Istenből.  De  Isten,  Akinek  a 
lényege az üdvözítő kegyelem cselekedete az emberek számára, s az ember, akinek a lényege, 
hogy társ-kiválasztott legyen, azok, amik a Krisztus-eseményben. Így a kegyelem egyszerre 
szuverén és egyetemes.1317

A  megtestesülés  eme  aktualizálása  Barth  részéről  méltányosan  nem  tekinthető 
visszatérésnek a történelmi keresztyén nézethez. Barth soha nem fejezte ki hangsúlyosabban 
az  Istennek  a  történelemben  közvetlenül  adott  kijelentésre  vonatkozó  tagadását,  mint  a 
kalcedoni  hitvallás  aktualizálásának  elképzelésében.  S  Barth  soha  nem  fejezte  ki 
hangsúlyosabban  azt  az  elképzelést,  hogy  az  emberiség  Krisztusban  emberiség,  mint  a 
kalcedoni hitvallás aktualizálásának ugyanebben az elképzelésében.1318

Végső  következtetésünk  tehát  nem  lehet  más,  mint  hogy  gondolkodása  minden 
fejlődési  szakaszában  Barth  alapvető  változtatás  nélkül  követte  azt  a  dialektikát,  ami  az 
egzisztencializmusban,  s  a  mögötte  álló  Kantnál  található  meg.  S a  dialektika  eme típusa 

1316 Ugyanott, 120. oldal, az angol változatban a 108. oldal
1317 Ugyanott, 4:2, 38. oldal
1318 A kérdés bővebb elemzése megtalálható a The Westminster Theological Journal, 1960. májusi számában, 
147. és azt követő oldalak



alapjában  véve  nem  különbözik  az  ókori  dialektika  forma-anyag  sémájától.  Barth 
erőfeszítései, melyekkel a katolicizmuson akar túllépni, nem mondhatók sikereseknek. S nem 
mondható sikeresnek az arra irányuló erőfeszítése sem, hogy a Krisztus-esemény segítségével 
lépjen túl a modern egzisztencialista dialektikán. Berkouwerrel együtt mi is azt valljuk, hogy 
aki a szubjektivizmus útjára lép, az nem képes magát hirtelen megállítani, hogy ne csússzon 
bele az illuzionizmusba.



Negyedik rész: Az új tudat-teológia

13. fejezet: Hans Urs von Balthasar

Az előző  részben láttuk,  hogy Barth  teológiáját  a  római  katolikus,  valamint  az  új 
protestantizmus teológiájával  egyetemben átjárják azok a dialektikus  alapelvek,  melyek az 
emberi  függetlenség  feltételezéséből  fakadnak.  Az  alapvető  vízválasztót  egyik  oldalról  a 
történelmi  protestantizmus,  a  másik  oldalról  a  dialektikus  teológia  minden  formája  között 
találtuk  meg.  Barth,  valamint  a  katolicizmus  és  a  neo-protestantizmus  teológiája  közötti 
különbségek  olyan  különbségek,  melyek  közös  dialektikus  előfeltevésekre  alapozva 
működnek, s ezek az előfeltevések szöges ellentétei  Luther és Kálvin előfeltevéseinek.  Az 
Arisztotelész  filozófiájából  kiindulva  értelmezett,  vagy  a  Kant  filozófiájából  kiindulva 
értelmezett ember között nincs nagy különbség. S az a teológia, amelyik kompromisszumot 
köt akár az arisztotelészi, akár a kantiánus antropológiával, soha nem lehet az Íge teológiája. 
A nevére méltó Íge teológiája azt követeli az embertől, hogy teremtményként és bűnösként 
ejtse minden gondolatát foglyul, hogy engedelmeskedjenek Krisztusnak, ahogyan Ő a Lelke 
által a Szentírásban szól. Barth lényegében kantiánus nézete meggátolja őt abban, hogy az Íge 
teológusa legyen. S bármely teológiának, amely feltételezi az emberi  függetlenséget, nincs 
valódi,  az  embereknek  kínálható  Krisztusa.  Bármely  teológia,  amely  feltételezi  az  emberi 
függetlenséget, az embernek az állításokat megfogalmazó tevékenységét a vákuumban történő 
működés szükségességére korlátozza.

A  jelen  és  legutolsó  részben  ennek  a  kijelentésnek  az  igazságát  további 
bizonyítékokkal támasztjuk alá. A jelen teológiai viták fényében a nagy szakadék a teológia 
biblikus  és  dialektikus  formái  között  jobban  kitűnik,  mint  eddig  bármikor.  Kiváló  római 
katolikus  teológusok  látják,  hogy  Barthban  barátra  leltek  Luther  és  Kálvin  ellenében. 
Világosan látják,  hogy Barth aktivista  alapelvei  alapjában véve hasonlóak az ő dinamikus 
alapelveikhez.  Teljesen  jól  látják,  hogy  nekik  és  Barthnak  közös  ügyük  van,  amit  a 
reformátorokkal szemben kell védeniük.

Ebben a  dologban Barth  kifejezte  nagyfokú egyetértését  az  álláspontjukkal.  Ennek 
jeléül felülvizsgálta korábbi szembenállását az új protestantizmussal. Most úgy véli, hogy a 
Schleiermacherrel  és  követőivel  szemben  megfogalmazott  korábbi  kritikája  egyoldalú,  és 
túlontúl negatív volt.

Röviden, a jelen vita látszólag rávette Barthot annak a ténynek az elismerésére, hogy 
teológiája legfeljebb fokozataiban különbözik a katolicizmusétól és az új protestantizmusétól. 
Saját antropológiájának kifejlesztése szemlátomást megerősítette őt ebbéli meggyőződésében. 
Azaz, nem szabad mondanunk, hogy az Istenbe vetett hit kizárja a humanitást. Inkább azt kell 
mondanunk,  hogy  „az  Ő  istensége  körülöleli  a  humanitást  önmagában”.1319 Végül  is 
bármennyire igaz, hogy Istennek felülről kell beszélnie, az is igaz, hogy lennie kell embernek 
is, akihez az Isten szól. A katolikusoknak és az új protestánsoknak igazuk van, már amennyire 
merőben csak ezért az igazságért küzdöttek. S vajon nem voltak érdekeltek a katolicizmus és 
az új protestantizmus abban, hogy krisztológiai magyarázatot adjanak az emberre?

Ezért  van az,  hogy a katolicizmus,  az új protestantizmus és Barth teológiája egyre 
közelebb kerülnek egymáshoz. Luther és Kálvin követői minden eddiginél jobban kitűnnek a 
maguk  elszigeteltségében.  Most  világosabban  látszik,  hogy a  szakadék  közöttük  és  Barth 
között legalább akkora, vagy tán még nagyobb, mint a közöttük és a katolicizmus, valamint az 
új  protestantizmus közötti  szakadék. Luther és Kálvin követői most  magukra maradtak az 
Istennek  a  Krisztusban,  a  történelemben  kijelentett  kegyelme  valóságáért  folytatott 

1319 Karl Barth, The Humanity of God, Richmond, 1960, 50. oldal



küzdelemben. A dialektikus teológia különböző formáinak Krisztusait nem lehet megtalálni. 
Ő az egység elvont alapelvéből  – ami mikor  kapcsolatba kerül  a különbözőséggel,  elvész 
abban – , valamint a különbözőség elvont alapelvéből – ami mikor kapcsolatba kerül az elvont 
egységgel, elvész abban – áll össze. A dolog summája tehát az, hogy az észrevehető Krisztus 
elvesztésével  maga  az  ember  is  elvész.  S  akkor  nincs  a  kegyelemnek  győzelme,  amit  a 
keresztyén  szolgáló  prédikálhatna.  Semmit  sem  képes  kínálni  az  embereknek,  akik 
belevesztek a végső értelmetlenség katlanába.

E végkövetkeztetés elkerülhetetlenségének kimutatásához a jelen szakasz 13. és 14. 
fejezeteit a római katolikus gondolkodóknak szenteljük, azt bemutatván, hogy ők miképpen 
értékelik Barth teológiáját. A 15. fejezetben az új protestantizmus Barth általi újraértékelését 
mutatjuk be, míg az utolsó fejezet a jelen könyv állításai egészének végkövetkeztetése. Ez 
megmutatja, hogy Barth teológiája joggal nevezhető humanizmusnak.

A jelen fejezet Hans Urs von Balthasar munkáját veszi górcső alá. Von Balthasar úgy 
véli,  hogy  Barth  teológiájában  a  protestantizmus  először  találta  meg  a  teljességgel 
következetes  kifejeződését.1320 Miképpen  érte  el  Barth  ezt  a  magas  pozíciót?  Egyszerűen 
visszament a reformátorokhoz, és újraforgalmazta teológiájukat? Egyáltalában nem. Meg kell 
hagyni, visszatért hozzájuk. De azután radikalizálta az álláspontjukat, s ezzel túllépett rajtuk.

Barth bizonyos értelemben relativizálta a reformátorok teológiáját. Barthnak átfogóbb 
nézetei vannak az egyházról és a teológiájáról, mint a reformátoroknak volt. Ezért úgy próbált 
meg hű maradni az ő alapelveikhez, hogy közben egy katolikusabb nézethez közeledett.1321

Egy római katolikus számára lényeges tehát, érvel von Balthasar, hogy megértse Barth 
teológiájának alapelveit. Barth az írásaiban mindvégig hű maradt a saját alapelveihez.1322

Ezeket az alapelveket leginkább akkor látjuk Barthnál működés közben, mikor azokat 
a  témákat  tárgyalja,  melyek  a  teremtésben,  a  megtestesülésben  és  a  kibékülésben 
központosulnak.  Mikor  ezekkel  a  témákkal  foglalkozik,  központi  krisztológiai  nézete 
világosan az előtérbe lép. Ezekkel a témákkal foglalkozva Barth kreatív és eredeti. Ez már 
kevésbé igaz, mikor azokat a témákat tárgyalja,  melyek az egyház,  a sákramentumok és a 
keresztyén  élet  elképzeléseiben  központosulnak.1323 Főleg  tehát  az  első  csoportba  tartozó 
tanításokkal foglalkozunk.1324

Érdekes, mondja von Balthasar, hogy az első csoportba tartozó témák kifejtése során, 
amelyekkel  mi  is  főleg  foglalkozunk,  Barth  közeledik  a  római  katolicizmushoz,  míg  a 
második csoportba tartozó témák kifejtése során még tovább távolodik el az egyháztól.1325

Mit értett Barth azalatt, mikor azt mondta, hogy a létanalógia (analogia entis) római 
katolikus elképzelésében felfedezhetjük az Antikrisztus lelkét?1326 A kérdés megválaszolása 
érdekében fontos azt megérteni, hogy Barth számára a teológia alapelve a kijelentés tartalma. 
A kijelentésnek ezt a tartalmát úgy kell elképzelni, mint a szuverén Isten egy cselekedetét. 
Következésképpen  Istennek  nem  lehet  közvetlen  kijelentése.  A  kijelentésnek  mindig  a 
rejtettségben kell kijelentésnek lennie. S a kijelentésnek mindig közvetettnek kell lennie.1327 

Barth szempontjából  a létanalógia  római  katolikus elképzelése támadást  jelent a kijelentés 
eme közvetett jellege ellen.

A római katolicizmus összes különféle eretnekségei, mondja Barth, visszavezethetők 
oda, hogy nem veszik észre a kijelentés eme közvetett jellegét. Mikor hallunk „a hitről és a 
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cselekedetekről”, „a természetről és a kegyelemről”, várjuk, hogy halljunk „a Szentírásról és a 
hagyományról” is. Ez római katolikus, és a létanalógia elképzelésének a szimptómája. Ezért 
végzetes, és mindig azt jelzi, hogy az embert, legalábbis részben, képesnek tekintik arra, hogy 
birtokolja  és  ellenőrizze  Isten  kijelentését.1328 A  létanalógia  katolikus  alapelvének  alapján 
Isten  kegyelme  az  Isten  és  ember  közötti  kölcsönösség  viszonyára  redukálódik  le.  Az 
embernek  az  Isten  kegyelmével  történő  együttműködésének  római  katolikus  elképzelése, 
állítja Barth, feltételezi, hogy az ember támaszthat bizonyos követeléseket Isten kegyelmével 
szemben.1329 Az  egyház,  mint  a  történelemben  közvetlenül  megállapítható,  mint  „adott” 
valami római katolikus elképzelése magában foglalja a kegyelem leegyszerűsítését egy fizikai 
eseménnyé.1330 Lehetetlenség  tehát  érvényre  juttatni  „Isten  kegyelme  győzelmének” 
elképzelését a létanalógia alapelvére támaszkodva.1331

Ezen a ponton von Balthasar biztosítja Barthot arról, hogy a római katolicizmus nem 
olyan  végzetes  a  kegyelem  elképzelésére  nézve,  mint  amilyennek  látszik.  A  római 
katolicizmus Barthnál nem hisz jobban a közvetlen kijelentésben. Az eszmecserének Barth és 
a katolicizmus között abból a közös előfeltevésből kell kiindulnia, hogy a kijelentés kijelentés 
a rejtettségben.1332

Hisszük, hogy ez a Barth és római katolicizmus álláspontja közötti közös előfeltevés 
határozza meg a vitájuk természetét. S ez ad számot arról a tényről is, hogy a két álláspont 
közötti különbségek miért nem lehetnek olyan nagyok, mint amekkorának az első ránézésre 
látszanak.  Ha a  római  katolicizmus  Barthtal  együtt  hisz  a  kijelentés  rejtettségében,  akkor 
Barthtal  együtt,  folytatja  von  Balthasar,  képes  fenntartani  Isten  kegyelmének  szabad  és 
szuverén jellegét. Akkor ugyanis az abszolútság, amit a római katolicizmus magának követel, 
nem valami közvetlenül megadott dolog. Így ugyanis az abszolútságra vonatkozó követelést a 
Krisztus iránti engedelmességre adott válaszként fogalmazták meg. S a bizonyosság, amit az 
egyház a tanítása igazságának követel, teljes mértékben a feladatától és a küldetésétől függ. 
Az  egyház  összes  tagjának  ugyanis,  közöttük  a  tévedhetetlen  pápával,  ahhoz,  hogy  az 
egyházban legyenek, az üdvösség ígérete, nem pedig az üdvösség garanciája átvevőinek kell 
lenniük.  Teljességgel  helytelen  tehát  „Isten  elleni  támadásról”  beszélni  a  római 
katolicizmussal kapcsolatosan.1333

Másrészről, mivel Barthnak az egyházhoz hasonlóan a kijelentésről kell beszélnie a 
rejtettségben, ezért bizonyos értelemben foglalkoznia kell a (meg)adottsággal is. Elismervén, 
hogy  a  két  álláspont  közötti  különbség  elsődlegesen  a  formális  alapelveikben  keresendő, 
akkor is igaz marad, hogy bármely formális alapelvnek a tartalomban kell kifejeződnie. A 
végleges  megértés  a két  álláspont  között  tehát  nem érhető el  mindaddig,  amíg a formális 
alapelveket  nem  azzal  a  tartalommal  való  viszonyukban  vizsgáljuk,  melyben  ezek  az 
alapelvek  kifejeződésre  jutnak.  Csak  a  teológiai  a  priori  és  a  posteriori  előre-,  és 
hátramozdításában lehetséges fejlődést elérni egymás kölcsönös megértése területén.1334
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gemeinsame Voraussetzung—ein Offenbarsein in Verhüllung, ein Gegebensein des wesenhaft nie im Sinne rein-
weltlicher Gegenständlichkeit Gegebenen..”
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“Aposteriorismus” wird sich die Diskussion wirklich vorwärts bewegen.



Mikor tehát Barth így munkálja ki a hit analógiájáról alkotott elképzelését azért, hogy 
szembeállítsa a létanalógiával, ő teljes joggal figyelmeztetheti a római katolicizmust, nehogy 
bármivel közvetlenül azonosítsa a világban Istennek a Krisztusban adott kijelentését.  Barth 
saját nézete alapján azonban a kijelentésnek szintén és nagyon helyesen magára kell öltenie az 
evilági dolgok formáját is.1335 A különbség a két álláspont között ennek következtében tehát 
legfeljebb  a  fokozat  (mérték)  kérdése  lehet.  Igaz,  hogy a  reformátorok  teológiájával  való 
szembeszegülés végett a tridenti zsinat hatalmas hangsúlyt helyezett a cselekedetek, valamint 
az egyház intézményének szükségességére. Ez azonban a legcsekélyebb mértékben ellenkezik 
azzal,  hogy fenntartja Istennek a Krisztusban adott  kegyelmének győzelmét,  amit mind az 
egyház, mind Barth egyformán igyekeznek fenntartani.

Ezen  a  ponton  jó  megállni,  és  legalábbis  általánosságban  jelezni  Barth  teológiai 
alapelve ama általános leírásának messzire nyúló jelentőségét, amit von Balthasar fogalmaz 
meg. Ha Bavinck, vagy Berkouwer kritériumát alkalmazzuk, azt kell majd mondanunk, hogy 
itt a szubjektivizmus két formája kerül összehasonlításra. Istennek a történelemben egyszer, s 
mindenkorra  Krisztuson  keresztül  adott  kijelentését  von  Balthasar  meg  sem  említi,  mint 
különbséget  a  protestáns  és  a  katolikus  teológia  között.  Ettől  kezdve  máris  szubjektív 
alapokon állunk. A különbség Barth és von Balthasar között a szubjektivizmus két formája 
közötti  különbség. Az efféle különbség pedig az eset  természeténél  fogva nem több, mint 
fokozatbeli.

Szubjektívként  mind  Barth,  mind  von  Balthasar  teológiája  egyben  dialektikus  is. 
Minden nem biblikus gondolkodás feltételezi az ember öntudatának végsőségét. Az emberi 
végsőség,  vagy  függetlenség  eme  feltevésével  együtt  járnak  a  folytonosság,  valamint  a 
szakaszosság alapelvei, melyek együttesen ívelik át az Isten és az ember közötti különbséget. 
Az  ókori  dialektika,  amiképpen  Platonban  és  Arisztotelészben  kifejeződésre  jutott, 
rendelkezett  a  létezés,  az  igazság  és  a  jóság  elvont  alapelveivel,  melyeket  eszközöknek 
feltételeztek az emberi  tapasztalatban fellelhető különbségek sokféleségének egyesítéséhez. 
Ebben az eszmében minden a világosság volt, nem volt benne semmi sötétség. De az egység, 
vagy folytonosság eme személytelen és elvont eszméjével szemben ott volt a sokféleség, vagy 
szakaszosság ugyancsak személytelen és elvont eszméje is. Utóbbit a nemlétezésnek, vagy a 
tiszta lehetségességnek nevezték. Valójában ez maga volt a véletlen.

Az  igazság  keresése  közben  a  görög  gondolkodónak  tehát  meg  kellett  próbálnia 
összekombinálni a folytonosság általa alkotott elvont alapelvét, valamint a szakaszosság általa 
alkotott ugyanannyira elvont alapelvét. De tegyük fel, ha sikeresen rendszerbe foglalta volna 
is a tapasztalat minden szerteágazóságát az egység általa alkotott alapelve alatt, akkor sem lett 
volna tudatában a sikernek, mivel ő maga is, a vele kapcsolatos megannyi ténnyel egyetemben 
beleveszett  volna az egység általa  alkotott  alapelvébe.  A folytonosságról  alkotott  alapelve 
elnyelte volna mind a megismerőt, mind mindazt, amit megismert. Másrészt tegyük fel, hogy 
a görög gondolkodó sikerrel kapcsolatba hozta volna a folytonosságról alkotott alapelvét a 
teljesen  más  világból  az  idő  világával:  akkor  mi  történt  volna?  Abban  az  esetben  a 
folytonosság alapelve beleveszett volna a sokféleségbe, így elveszítette volna minden egyesítő 
erejét. Az első esetben a véletlen lett volna teljes mértékben racionalizálva, míg a második 
esetben maga a racionalitás merült volna el teljes mértékben a véletlenben.

Azért,  hogy  mindkét  szélsőséget  elkerülje,  az  igazság  keresője  tehát  megpróbált 
kompromisszumot kötni. Kölcsönhatásba hozta a teljes, vagy abszolút racionalitás alapelvét a 
teljes,  vagy abszolút  irracionalitás  alapelvével.  Ez  a  kompromisszum alkotja  a  dialektika 
lényegét. A tiszta racionalitás, vagy folytonosság alapelvének megfelelően a valóság egészét 
úgy kell elképzelni, mint ami teljességgel világos az ember elméje számára. A szakaszosság, 
vagy irracionalitás alapelvének megfelelően azonban a valóságot úgy is el kell képzelni, mint 
tisztán véletlenszerűt és teljesen sötétet még Isten elméje számára is. A két elképzelést a tiszta 
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racionalitásét  és  a  tiszta  irracionalitásét  egymással  egyensúlyban  kell  tartani.  A  görögök 
forma-anyag sémája ezt a dialektikát fejezte ki. S ezt a forma-anyag sémát fogadta be a római 
katolikus gondolkodás a filozófiájába és a természeti teológiájába.

Most  nem  szükséges  újra  meghatározni  ennek  a  forma-anyag  sémának  a  modern 
formáját,  mely  nagymértékben  Immanuel  Kant  filozófiájából  származik.  Dooyeweerd  úgy 
beszél róla, mint szabadság-szükségszerűség sémáról. Ennek a sémának megfelelően újra ott 
van  a  folytonosság  alapelve,  amely  szerint  a  valóság  teljességgel  világos,  valamint  a 
szakaszosság alapelve, amely szerint a valóság teljességgel sötét. A nyilvánvaló ellentmondás 
elkerülése  érdekében,  mely  abból  fakad,  hogy  azt  mondják:  a  valóság  egyszerre  teljesen 
világos és teljesen sötét,  azt állítják, hogy a sötétség és a világosság egymást kölcsönösen 
kiegészítő  összetevők,  és  együttesen  alkotják  a  valóságot.  Amint  azt  már  korábban 
megmutattuk,  Barth ebből a háttérből származtatja azt az istenfogalmát,  mely szerint Isten 
teljességgel ki van jelentve,  ha egyszer  kijelentett,  azonban egyidejűleg mégis  teljességgel 
rejtett marad, még mikor teljességgel ki is van jelentve.

Aminek most Barth teológiájának von Balthasar általi elemzésénél a tanúi vagyunk, az 
nem más,  mint  a  modern  dialektika  értékelése  a  középkori,  vagy  ókori  dialektika  egyik 
támogatója által. Von Balthasar a kezdet kezdetétől fogva hangsúlyozza, hogy a mindkét fél 
egyetért  abban:  a  kijelentés  a  rejtettségben  kijelentés,  s  ez  az  egyetértés  kizárja  a 
történelemben közvetlenül adott kijelentés minden formáját.

Természetesen  szájjal  szolgálják  a  Bibliát,  de  nem  úgy  mutatják  be  azt,  mint 
Krisztusnak  a  történelemben  egyszer,  s  mindenkorra  elvégzett  munkájának  egyszer,  s 
mindenkorra befejezett magyarázatát. Ha Isten beszél is Krisztuson és a Biblián keresztül a 
történelemben, ezt a kijelentést teljesen rejtettnek kell elképzelni. S a kijelentés eme teljesen 
rejtett jellegét kölcsönhatásban állónak kell tekinteni Isten ama fogalmával, ami teljességgel 
ki van jelentve a történelemben.

Így ítéli meg az egyik szintézis teológia a másik szintézis teológiát, a szubjektivizmus 
egyik formája a szubjektivizmus másik formáját,  s a dialektika egyik formája a dialektika 
másik  formáját.  Ezt  kell  látnunk,  mikor  követjük  von  Balthasar  érvelésének  menetét.  Az 
érvelés  arra  a  kérdésre  összpontosít,  hogy  vajon  a  két  teológia  közül  melyik  jobban 
krisztológiai, és melyik megközelítése biblikusabb. A válasz azonban arra a kérdésre abból a 
kérdésből  kiindulva  lesz  megadva,  hogy  a  két  teológia  közül  melyik  tudja  jobban 
megvalósítani  először  is  a  dialektikus  ideált,  azaz  Krisztus  ama  fogalmának  egyensúlyát, 
amiben Isten mind teljességgel kijelentett,  mind teljességgel rejtett,  majd felborítani ezt az 
egyensúlyt a Krisztusban adott kegyelem győzelme érdekében.

1. A dialektika időszaka

A  vele  szemben  álló  probléma  általános  elemzése  után  von  Balthasar  Barth 
gondolkodásának  fejlődését  kezdi  elemezni.  Erről  a  fejlődésről  úgy  beszél,  mint  ami  a 
dialektikától az analógia felé halad.1336

Az olvasó észre fogja venni, hogy von Balthasar a dialektika szó használatát Barth 
korábbi munkáira  korlátozza,  míg mi az előző fejezetben ezzel a fogalommal Barth egész 
munkásságát írtuk le. A dialektika fogalom tágabb használata nálunk nem azért történt, hogy 
későbbi munkáit  belepréseljük a korábbi  munkáinak tervszerű elrendezésébe.  Dooyeweerd 
kizárólag  azért  használja  a  fogalmat  ennyire  tágan,  hogy  eljusson  a  keresztyén  és  nem 
keresztyén gondolkodás közötti különbség gyökeréig.

A. Az első Römerbrief

1336 Ugyanott, 71. oldal



Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levele magyarázatának első kiadásában Barth az 
evangélium jó hírét próbálja meg közzétenni. A megváltás isteni ökonómiáját kimunkálja, de, 
mondja  von  Balthasar,  ez  olyan  tervszerű  elrendezésbe  fejlődik,  amit  nem  elsősorban  a 
Szentírásból,  még  csak  nem  is  Luthertől,  vagy  Kálvintól,  hanem  filozófiai  forrásokból 
kölcsönöz.  Von  Balthasar  megemlíti  Platon,  a  hegelianizmus,  a  jobboldal,  és  a  vallásos 
szocializmus  hatását.1337 Kimutatja,  hogy lényegében  platoni  megközelítése  következtében 
Barth képtelen helyesen felmérni a természetet. Ha a kezdettől fogva rendelkezett volna az 
analógia helyes elképzelésével, nem azonosította volna a természetet a gonosszal.1338 Másrészt 
nem  nyelette  volna  el  a  természetet  Istenben.  Ahogyan  lényegében  panteista  nézetéből 
kiindulva Barth a kegyelem olyan elképzelését tárja elénk, mely öröklötten benne rejlik az 
emberben.1339

Barth  Origenész  segítségével  krisztianizálta  platonizmusát.  Hegelianizmusa  nem 
tudott sokat hozzátenni ehhez az origenészi platonizmushoz, csak aláhúzta az apokatastatis, 
mint világmozgalom dinamikus fogalmát.1340 Hegel fenomenológiájából kiindulva fejleszti ki 
Barth a véges lélek alávetettségének fogalmát az abszolút Léleknek, ami a Szentlélek.1341

Még  továbblépve,  a  hegelianizált  platonizmust  a  vallásos  szocializmus  ecsetjével 
retusálta.  Az  egyéniségnek  el  kell  nyelődnie  az  egyetemességben.  A  lélek  egész 
arisztokráciája Mózestől Keresztelő Jánosig, és Platontól a vallásos szocializmusig ugyanezt 
az  igazságot  tanítja.1342 Micsoda  hevességgel  jutnak  kifejeződésre  benne  a  filozófiai 
miszticizmus, a radikális történelmiség, a világ, és a korlátlan univerzalizmus motívumai!1343

B. A második Römerbrief

Ki ne tudná, hogy Sören Kierkegaard fogalma az abszolút minőségi különbségről Isten 
és ember között volt Barth vezérleve, mikor átírta a Róma levélhez írott kommentárját? S ki 
ne tudná,  hogy a  reformátorok úgy jelennek meg ebben a  munkában,  mint  az  olyanoktól 
lángra lobbantott tűz, mint Overbeck, Nietzsche, Dosztojevszkij, valamint Kierkegaard?1344 A 
Róma levélhez írott magyarázata eme második kiadásában a dialektikus alapelv mint tiszta 
eszkatológia jelenik meg.1345 Ebben az ember önmegtagadása teljes.1346 Az ember nem az, ami, 
és az, ami nem. A természet bűn, és a vallás Isten elleni támadás.1347

Ezalatt az Isten és ember közötti abszolút minőségi különbség mögött az azonosság 
ama  alapelve  húzódik  meg,  ami  Platonnak  az  emlékezetről  alkotott  elképzeléséből 
származik.1348 A Krisztusban történő megváltás elképzelése az egységhez történő visszatérés 
elképzelése. Krisztus veszi át Ádám helyét. Nincs olyan bukás Ádámban, melyet ne tagadna 
automatikusan  a  Krisztusban  történt  megváltás.1349 „Csak  az  eredeti,  előfeltételezett 
azonossággal  szemben  látszik  lehetségesnek  a  Róma  levél  magyarázatának  teljes 
dialektikája.”1350 A hatalmas hangsúly az Isten és az ember közötti minőségi különbségen a 
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1349 Ugyanott, 77. oldal. „Kein Fallen von Gott in Adam, kein Todesurteil, das nicht seinen Ursprung hätte an 
dem Punkt, wo dem Menschen, in Christus mit Gott versöhnt, das Leben [immer schon] zugesprochen ist [143].”
1350 Ugyanott, 77-78. oldal



legcsekélyebb mértékben sem minősíti az azonosságnak ezt az alapelvét. Épp ellenkezőleg, ez 
a minőségi különbség csak pont ezzel az alapelvvel összefüggésben jut kifejeződésre. Ezen az 
alapelven, mint az eredet közvetlenségének alapelvén keresztül tűnik a természet azonosnak a 
kegyelemmel.  S a természet és a kegyelem azonosságának elképzelése valójában magában 
foglalja a természet és a bűn azonosságát.1351 Így jutunk el Baiustól Janseniusig.1352 Szükséges 
az emberi alany radikális belefoglalása az új alanyba, ami az új ember Jézus Krisztus.1353

Mit mondhatnánk a dialektika eme új formájáról? Csak azt,  hogy hiper-keresztyén, 
azaz  nem keresztyén.1354 Barth  abszolutizálja  a  módszerét,  s  „állásponttá”  teszi  azt.  Ezzel 
elköveti  azt,  amit  ő  maga  is  a  legnagyobb  bűnnek  tart,  nevezetesen  a  teremtmény  felé 
fordulást  (conversio ad creaturam).1355 Barth megközelítése  annyiban démonikus,  hogy az 
Istenség minden titkát a módszerének kínpadjára vonja. Ebben rejlik hegelianizmusa.

Ennek megfelelően, ami a keresztyénség szívét alkotja, nevezetesen a megtestesülés, 
lehetetlenné válik.1356 Mivel Barth nézetével az isteni csak úgy érinti ezt a világot, mint az 
érintő a kört, ezért nem lehetséges a történelemben kijelentett Krisztus valódi élete. Csak az Ő 
halálában van értelme Krisztus életének.1357

C. A dialektika feladata

De Barth a dialektikus módszerét talán csak eszközként akarta használni, mellyel új és 
friss  kifejezésre  juttatja  az  evangéliumot.  Végső  soron  a  filozófiáját  talán  a  kijelentés 
szolgájaként használta.1358 Vajon Barth esetleg csak minden emberi tudás öröklötten elvont 
természete miatt használta a dialektika, vagy paradoxon módszerét? Vajon nem nyűgözte le a 
tény,  hogy az emberi tudás tárgya soha nem fogható meg teljességgel az emberi fogalmak 
eszközével?  Talán  azért  használta  a  dialektikus  módszert,  mert  a  kijelentés  tárgya  a 
valóságban az a szabad és önmeghatározó alany, akit Istennek nevezünk.1359

Barth szerint,  mondja von Balthasar  Isten valóban kijelenti  Magát az embernek az 
emberi beszéd formájában, tantételeken és fogalmakon keresztül.1360 Az ember tehát hiszi és 
megérti  ezt  a  kijelentést.  Mivel  azonban  Isten  az,  Aki  megjelenik  az  embernek  emberi 
formában, vagy sémában, ennek a formának, vagy sémának a megértése nem ugyanaz, mint 
Isten  megértése.  Isten  megjelenik  az  emberi  szavakban,  de  egyidejűleg  el  is  rejtőzik 
azokban.1361 Ha Isten nem rejtőzne el a kijelentésében, nem volna Isten.1362 S pontosan ez a 
pont  az,  ahonnan  a  dialektika,  mint  teológiai  módszer,  kiindul.  A  dialektikának  állandó 
figyelmeztetésként  kell  működnie az ember  ama hajlamával  szemben,  hogy azt hiszi:  úgy 
rendelkezik  az  igazsággal,  mint  valami  megadott  dologgal.  Meg  kell  hagyni,  Isten 
önkijelentése  emberi  formában  nem  ellentmondás  önmagában  véve.  Ez  inkább  ennek  a 
kijelentésnek  a  lehetségessége,  amelyből  a  Sic  et  Non dialektika  kiindul,  s  amelyben 

1351 Ugyanott, 78. oldal. Der Zusammenfall der Begriffe Natur und Gnade führt notwendig zum Zusammenfall  
der Begriffe Natur und Sünde.
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1357 Ugyanott. „Eben darum muss der Sinn des Lebens Jesu ein Sterben sein, weil die ganze diesseits des Todes 
liegende menschliche Möglichkeit als solche die Möglichkeit der Sünde ist“. „Der Sinn, das Letzte, der Tod in  
diesem Tod ist Gott.“ [186]!
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1359 Ugyanott, 80-82. oldal
1360 Ugyanott, 83. oldal
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megtalálja döntő jellegzetességét.1363 Helyesen használva a dialektikus módszer megvédi az 
elfogulatlanság  teológiát  Isten kijelentésének irányában.1364 A helyesen  felfogott  dialektika 
csak mutató akar lenni, mely Isten irányába mutat.1365

Ha tehát helyesen akarunk beszélni Krisztusról, valamint a bűnről és a kegyelemről, 
azt a dialektikából kiindulva kell megtennünk. Nem akarván ezt megtenni,  Schleiermacher 
leegyszerűsítette  a  bűn  és  a  kegyelem  közötti  ellentmondást  már  előre  valami 
viszonylagosra.1366 Mikor  Isten  kijelenti  Magát  Krisztusban,  azt  mindig  úgy teszi,  mint  a 
páratlan valaki.1367 S miután a dialektika alapelvének meg kell védenie Isten aszeitását, ezért 
meg kell  védenie  az  Ő Ígéjének Isteni  mivoltát  is.  Isten beszéde  mindig  a  conretissinum 
formájában  van  jelen.  Isten  kijelentésének  minden  objektivitása  mögött  ott  áll  az  Ő 
szubjektivitása.1368 A  kijelentésben  Isten  szentsége  az,  ami  behatol  a  teljes  bűnösség 
médiumába úgy, ahogyan az izzó vas hatol be a hideg vízbe. Az ember bűnössége Isten neki 
adott kijelentésének cselekedetében jön napvilágra.1369

Tartva magát a dialektika eme nézetéhez, Barth azt mondta, hogy nincs álláspontja, 
csak matematikai pontja.1370 Ebből arra következtethetünk, hogy igazságtalanság lenne vele 
szemben  azt  állítani:  alávetette  Isten  titkait  a  módszerében  feltételezetten  megtalálható 
világosság álláspontjának.

De még miután gondosan meg is jegyeztük ezt, mondja von Balthasar, akkor is fenn 
kell tartanunk, hogy Barth teológiája nem nyitott a kijelentés előtt ebben a szakaszában, mert 
Barth  utat  engedett  a  kísértésnek:  az  Istenről  való  beszéd  lehetségességét  egyenrangúnak 
tekintette a végleges állásponttal.1371 Miképpen lehetne a tiszta üresség tényleges mutató Isten 
felé? Miért ne jelezhetné egy efféle mutató a tiszta nemlétezést ugyanúgy, mint Istent?1372

De talán  azért  találunk  efféle  tiszta  ürességet  Barth  dialektikus  kiindulópontjában, 
mert nem látjuk, hogy az ő kierkegaardi, vagy statikus dialektikáját ki kell egészíteni a hegeli, 
vagy  dinamikus  dialektikájával.  Talán  az  igazság  sajátmozgásának  elképzelését  kell 
hozzáadni  a  kijelentés,  mint  valami  közvetlenül  adott  dolog  lehetetlenségének  az 
elképzeléséhez.

Von Balthasar azt válaszolja, hogy a dialektika, mint kizárólagos és végső módszer 
valódi hiányossága akkor fejeződik ki a legtisztábban, mikor a két összetevő, a statikus és a 
dinamikus összeelegyednek, mert akkor derül ki, hogy az egység alapelve van jelen a módszer 
mögött, ami elnyeli az Isten és az ember közötti különbséget.1373

Maga a Róma levél kommentárjának második kiadása szemlélteti tehát azt, amit Barth 
a legszigorúbban bírált. Ez a vallásos géniusz terméke. A távolság Isten és ember között eltűnt 
benne.1374 Csak miután Barth a dialektika elképzelésétől az analógia elképzeléséhez fordul, 
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1373   91–92. oldal. Wo Dialektik sich als das Absolute versteht, werden lauter [statische oder  
dynamische] Identifikationen vorgenommen: zunächst Gottes [in seiner reinen aktualen Aseität] mit seiner  
Offenbarung. Dann des Geschöpfs midem reinen Gegensatz zu Gott und somit mit dem Nichts. Schließlich, da 
das Geschöpf in der Offenbarung von Gott eingeholt und durch die dynamische Bewegung [die eine absolute,  
weil göttliche ist] zu Gott zurückgebracht wird, die Gleichsetzung des Geschöpfs mit Gott selbst, zumindest in 
seinem Ursprung und Ziel. Diese Gleichsetzungen sind es denn auch, die wir in den beiden Fassungen des  
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akkor képes valóban azt adni nekünk, amit adni akart: teológiát, mely több, mint egy filozófiai 
öltözékbe öltöztetett teológia.1375

2. Fordulat az analógia felé

A. A Keresztény dogmatika

Világosan meglátható Barth teológiájának fejlődésében az elfordulás a dialektikától az 
analógiához az 1922-1932-es időszakban. Az ebből az időszakból származó megannyi  írás 
között helyes különös figyelmet szentelni a Keresztény dogmatikának 1927-ből. Benne Isten 
konkrét Ígéjével foglalkozik, amiképpen az emberé vált Jézus Krisztusban.1376 Beszélvén Isten 
eme konkrét Ígéjéről Barth megpróbál elszakadni a filozófia minden formájától.1377 S ebben a 
műben azzal is foglalkozik, hogy elválassza teológiáját a tudat-teológia minden formájától.1378 

S  ahogyan  ellenezte  Schleiermacher  tudat-teológiáját,  úgy  ellenzi  a  természeti  teológia 
minden formáját is.1379

Barth  állandóan  küzd  Schleiermacher  idealizmusával,  mert  emögött  az  idealizmus 
mögött  a  római  katolicizmust  találja.1380 A  vallás,  mint  „emberi  a priori”  a  kijelentés  fő 
ellensége.1381 A vallásban szerepel Isten kijelentésének megkérdőjelezhetetlen megadottsága 
és birtoklása.1382

Még ezzel  együtt  is  új  hangsúlyt  hallunk  ebben  a  munkában.  Míg  a  Róma  levél 
magyarázatában  a  vallás  mindig  tiszta  tagadás  volt,  a  Keresztény  dogmatikában már 
megváltható Isten kegyelme által.1383 Ugyanakkor ebben a munkában ugyanúgy végig benne 
van a bizalmatlanság a folytonosság minden formájával szemben, mint amit a Róma levél 
magyarázatában  láttunk.  Ennek  megfelelően  Barth  képtelen  érvényre  juttatni  Isten  Fiának 
megtestesülését abban az elképzelésben, hogy Isten valóban „emberré” vált, és hogy valóban 
emberré „vált”.1384 Minden lehetséges hangsúly még mindig a kijelentés cselekedeti jellegére 
kerül. Ennek következtében a Keresztény dogmatika teológiája az Istenről való beszéd belső 
köre, amelyben az, ami a teremtményhez tartozik, elnyelődik.1385 A teremtmény még mindig 
öröklötten  azonosnak  látszik  az  ellentmondással.   Barth  még  mindig  nem  látja  úgy  a 
teremtményt, mint olyasvalakit, aki szemben áll Istennel, de akit Isten akar.1386

B. A változás módozatai

A végzetes monista dialektika áttörése három területen említhető.

(1) Kultúra és filozófia
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1926-ban írta Barth Az egyház és a kultúra című művét, melyben Barth beszél arról a 
teremtésben, amit a bűn nem semmisített meg teljesen.1387 Az ember, még mikor bűnös is, 
ember, s ebbéli minőségében szól hozzá Isten Krisztusban. Az ember képes részesülni Isten 
ígéreteiben.1388

Ha  Barth  tudatában  lett  volna  ennek  a  saját  teológiájában,  mikor  fellépett  az 
ellentmondás  Brunnerrel,  minden rendben lett  volna.  Akkor azt  az ellentmondást  elkerülte 
volna. S akkor a római katolicizmussal szembeni viselkedése is másként, valamint a részletek 
iránti  nagyobb  érzékenységgel  fejeződött  volna  ki.1389 S  mivel  ez  a  helyzet,  Barth 
hajlandóságát  az  ember  helyes  helyének  elfogadása  felé  ismét  elnyomja  aktualista 
monizmusának sematizmusa.1390

1929-ben jelent meg Barth  Sors és eszme a teológiában  című munkája.1391 Ebben a 
munkában Barth ismét a filozófia és teológia viszonyát tárgyalta.1392 Senki nem mondhatja, 
hogy  a  filozófia  szükségszerűen  bűnös.1393 Amíg  valaki  nem  érti  meg,  hogy  a  filozófia 
egyszerűen csak az egyik összetevője a világi valóságnak, az egész dolog elkerülhetetlen.1394 

A teológiának szükségszerűen használnia kell a gondolkodásnak a filozófia által kifejlesztett 
fogalmait és sematizmusát.1395 A teológusnak azonban óvakodnia kell attól, nehogy Isten élő 
Ígéjét  bármelyik  filozófiai  fogalommal  azonosítsa.1396 Ezzel  a  római  katolikusok  képesek 
egyetérteni.1397 Ám még így is, a Róma levél magyarázatának monista motívuma ismét átveszi 
az  irányítást.  A  filozófiának  végső  soron,  mondják,  egyáltalán  nincs  törvényes 
függetlensége.1398

(2) Erkölcs

A második út, amelyen Barth a dialektikától az analógia felé mozdult el, a különböző, 
etikával kapcsolatos írásaiban található a vizsgált időszakból.

1922-ben írta Barth Az etika problémája a jelenben című művét.1399 Ebbe az írásműben 
még  mindig  a  Róma  levél  magyarázatának  filozófiai  kategóriái  uralkodnak.1400 Minden 
teremtett valóság a bűn fényében látszik. Mindent kárhoztatni kell.

1927-ben jelent meg A parancsolatok megtartása. Itt megváltoztak a dolgok. Ebben a 
kiadványban  senki  sem  néz  többé  a  létezés  lehetetlenségétől  a  kegyelem  által  teremtett 
lehetségesség  felé.  Épp  ellenkezőleg,  a  kegyelem  fényében  megmutatkozik  a  létezés 
lehetetlensége.1401 Ugyanez az álláspont a Megigazulás és megszentelődés-ben is.1402

1933-ban  jelent  meg  Az  első  parancsolat,  mint  teológiai  axióma.  Benne  az  etika 
krisztológiaibb megközelítésével van dolgunk.1403 Az erkölcsről szóló eme első értekezésében 
Barth beszél minden létezés abszolút kárhoztatásáról. Gondolkodásának második szakaszában 
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megpróbálja  csillapítani  ezt  a  tisztán  dualista  megközelítést.  Ebben  a  szakaszban  konkrét 
engedelmességet  akar  Isten  konkrét  parancsa  iránt.  A  harmadik  szakasz  a  most  tárgyalt 
kiadványban jut kifejeződésre, mert benne a krisztológiai alapelv jelenik meg.1404

(3) Az egyház

A harmadik terület, ahol Barth gondolkodása a dialektikától az analógia felé változott 
meg, az egyház elemzése. Münsteri időszaka alatt (1925-1930), Barth három értekezést írt, 
melyek  különféle  módokon  foglalkoztak  az  egyház  fogalmával.  S  mindháromban 
szembeállítja nézetét azzal, amit a katolikus álláspontnak tekint.

Az első Az egyház és a teológia. Ezután következik Az egyház fogalma, majd végül A 
római katolicizmus, mint kérdés a protestantizmus számára. Ezek az írások mind azt jelzik, 
hogy  Barth  még  mindig  nem öntudatosan  fektette  le  teológiájának  alapjait.1405 Ezeket  az 
írásokat  még  mindig  uralják a  Róma levél  magyarázatának alapelvei  és  annak dinamikus 
aktualizmusa.1406 A Róma levél magyarázatában az egyházat a kijelentés nagy tagadásának 
mondja.1407 Az egyház valódi  lényegének az ateizmust  tartja,  de dacára még ennek is,  sőt 
emiatt,  az  egyházra  szükség  van.  Nincs  üdvösség  az  egyházon  kívül.1408 Mikor  Barth  az 
egyház  elképzelését  a  római  katolicizmussal  való  viszonyában  tárgyalja,  veszi  az  egyház 
összes  attribútumát,  ahogyan  azokat  a  római  katolicizmus  látja,  majd  radikalizálja 
valamennyit.  Ez a radikalizálás dinamikus aktualizmusából kiindulva megy végbe.1409 Nem 
marad semmi hely a cselekedet bármiféle aktuális központja számára magán Istenen kívül.1410 

Istennel kapcsolatosan a passzivitás az egyetlen helyes viselkedésmód.
De még így is, Barth ezekben az írásaiban is azt a reménytelen kettősséget próbálja 

meg legyőzni, ami jelzi korábbi dialektikus megközelítését. Nem képes azonban legyőzni a 
kettősséget mindaddig, amíg nem engedi, hogy Kalcedon krisztológiája átvegye az irányítást a 
gondolkodásában.1411

Ekképpen követvén végig nagy gonddal Barth gondolkodásának fejlődését az 1922-
1932 közötti időszakban, von Balthasar lehetővé teszi a számunkra annak meglátását, micsoda 
hatalmas  nehézségek  árán  érte  el  Barth  a  hit  analógiája  alapelvének  felváltását  a 
dialektikáéval.  Von  Balthasar  egyidejűleg  azt  is  megmutatja,  mi  vette  rá  Barthot  erre  a 
cserére. Barth arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy a Róma levél magyarázatának aktualista 
monizmusa nem volt képes kifejezni Isten kegyelmének igazi természetét.  Ez az aktualista 
monizmus  valójában  elnyelette  az  embert  Istenben.  Ennek  a  monizmusnak  az  összes 
tevékenysége valójában az isteni körön belül zajlott.

3. Analogia Fidei

Most rátérünk a hit analógiájának leírására von Balthasar által, miután ez megtalálható 
a  Keresztény  dogmatikában.  A hit  analógiájának elképzelése,  mondja  von Balthasar,  még 
ebben  a  munkában  is  csak  fokozatosan  növekszik.  Nem  található  meg  teljességgel 
kiteljesedett  állapotában  mindaddig,  amíg  el  nem jutunk azokhoz a  kötetekhez,  melyek  a 
teremtéssel  (1945), a megtestesüléssel  (1948) és a gondviseléssel  (1950) foglalkoznak.  Az 

1404 Ugyanott, 112. oldal
1405 Ugyanott, 113. oldal
1406 Ugyanott
1407 Ugyanott
1408 Ugyanott
1409 Ugyanott
1410 Ugyanott, 114. oldal. Die Kategorientafel des Aktualismus, mit seiner ständigen, unaufhaltsamen Reduktion 
aller Aktivität auf den Actus purus, Gott, hat für ein echtes Aktzentrum außerhalb Gottes keinen Raum.
1411 Ugyanott, 115. oldal



első kötetben tagadó készülődést látunk rá, mert abban van elvetve a  Keresztény dogmatika 
egzisztencialista-antropológiai  megközelítése. Ehelyett  Barth tisztán teológiai megközelítést 
alkalmaz.  Ebben  az  első  kötetben  a  létanalógiát  megemlíti,  de  ez  még  nem  azon  a 
krisztológiai motívumon alapszik, amin majd a későbbiekben.

Mikor a Keresztény dogmatika első kötetében Barth a hit analógiájával foglalkozik, a 
létanalógia  elképzelésével  szemben  hangsúlyozza  ki  elképzelését.  Teszi  ezt  annak 
kimondásával, hogy utóbbi a létezés kategóriájával foglalkozik, míg az analógiáról alkotott 
saját  elképzelése  a  Cselekedet  elképzelésén  alapszik.  Isten  a  tiszta  cselekedet.  Nekünk 
valóban  kell  beszélnünk  arról,  hogy  az  ember  hasonlít  Istenhez.1412 De  az  ember  eme 
hasonlósága Istenhez a felülről történő helyreállítás során teremtetik meg az emberben.1413

A harmadik kötetben Barth ismét az analógia elképzelésének szükségességéről beszél. 
Nem beszélhetünk Istenről, mint hozzánk képest teljesen másról, s nem beszélhetünk Istenről, 
mint  egyszerűen  hozzánk  hasonlóról.  Az  analógia  elképzelésének  olyan  elképzelést  kell 
kifejezésre juttatni,  ami e két szélsőség között helyezkedik el.1414 Mindenben, amiben Isten 
hasonlít  az  emberhez,  különbözik  is  az  embertől.  Az ember  Istenről  alkotott  elképzelései 
önmagukban  viszonylagosak  és  végesek.  Ha  ezeken  keresztül  akarjuk  megismerni  Istent, 
akkor helyre kell állítanunk a kapcsolatunkat Vele. Isten a mi igazságunkat használja fel az Ő 
igazságának kifejezésére. 1415 „Az Ő igazsága nem a mi igazságunk, de a mi igazságunk az Ő 
igazsága.”1416 Isten eredeti  és hitelt  érdemlő módon szól,  mi  származtatottan és hitelt  nem 
érdemlő módon beszélünk.1417 Azonban még így is, a tévelygésünk közepette, Isten igazsága 
által kell élnünk. Isten hitelt érdemlő beszéde a mi hitelt nem érdemlő beszédünkben jelenik 
meg. Szavaink nem a mi,  hanem az Ő tulajdonát képezik. Isten elvégez egy rehabilitációt 
bennünk.

Mikor von Balthasar így elvégzi Barth analógia-nézetének elemzését, úgy beszél róla, 
mint „nagy fokban platoni beszédről”, mert hitelt érdemlő beszéd csak ott lehet Istenről, ahol 
az emberi beszéd Isten tulajdonává válik. Barth azonban még így is szükségesnek tartja, hogy 
utaljon  a  teremtés  elképzelésére  annak  az  elképzelésnek  az  igazolása  végett,  hogy  Isten 
birtokba veszi az emberi beszédet.1418 Ezenkívül Barth beszél a tulajdonítás analógiájáról is, s 
megteszi  Istent  elsődlegesnek  az  egész  analogikus  viszonyban.  Ez  azt  mutatja,  hogy  a 
kegyelmet akarja megtenni az analógia lételméleti és ismeretelméleti alapjának.1419

Ugyanebben a kötetben éri el Barth a teremtett  lénynek, mint valódi lénynek, mint 
Isten  pozitív  teremtése  termékének  fogalmát.  Itt  Barth  komolyan  veszi  a  természet 
elképzelését. A teremtést többé nem azonosítja a bűnnel. A bűn előfeltételezi a szabadságot. 
Ezért, mikor a bűn belép a képbe, az eredmény nem mindennek a lecsökkenése a káoszba.

Itt van az a valóság, ami különbözik az Istentől, és nem gonosz. Ez a valóság szemben 
áll Istennel,  de ez a tény pusztán megkülönböztetésre,  nem szembenállásra mutat.1420 Isten 
megengedi  a  teremtményének,  hogy viszonylagos  függetlensége  legyen.1421 Isten  nemcsak 
transzcendens fentről,  de immanens is a teremtményében. Pontosan azért van benne jelen, 
mert felülről való.

Az  idő  múlásával  Barth  tovább  dicséri  a  teremtés  jóságát.  A  gondviseléssel 
kapcsolatos munkájában elér egy pontra, ahol azt mondja: ahogy a teremtménynek megadatott 

1412 Ugyanott, 117. oldal
1413 Ugyanott, 118. oldal
1414 Ugyanott
1415 Ugyanott
1416 Ugyanott
1417 Ugyanott, 119. oldal
1418 Ugyanott
1419 Ugyanott, 120. oldal
1420 Ugyanott, 120-121. oldal
1421 Ugyanott, 121. oldal 



a viszonylagos függetlenség Istentől, úgy többé már nem nyelődhet el ismét Istenben.1422 Így 
tehát még a kijelentésről is azt mondja: előfeltételez egy világot, amelyben Isten kijelentheti 
Magát.1423 A teremtmény valósága a legfontosabb kifejeződésre abban a tényben jut,  hogy 
szemben áll Istennel, mint nagyon aktív.1424 Így tehát beszélhetünk második alanyról azzal az 
emberrel kapcsolatosan, aki megkapja Isten kijelentését.1425 S itt van a teológiai analógia.1426

4. A kiteljesedett analógia

A. Krisztológiai alapjai

Von Balthasar időről-időre azt sejtette, hogy mindaddig nem szabad keresnünk Barth 
kiteljesedett  analógiáját,  amíg nem láttuk,  hogy azt a saját  krisztológiai  alapjaira helyezte. 
Ahogyan folytatjuk a  Keresztény dogmatika  olvasását, nem kerülheti el figyelmünket, hogy 
Isten  Ígéjének  elképzelését  felváltja  Jézus  Krisztusnak,  mint  Istennek  és  embernek  az 
elképzelése.1427 Mivel Krisztusban Isten emberré lesz, a teremtés kezdettől fogva a Vele való 
viszony  volt.  Ettől  kezdve  új  rálátásunk  van  Krisztusra,  a  Megváltóra.  Így  tehát  minden 
teremtés jó már előzetesen és megigazult már előzetesen. Eleve eldöntött dolog tehát, hogy 
Istennek partnerül kell fogadnia az embert.1428

Krisztus  most  minden  dolognak  a  mércéjévé  vált.1429 Mikor  a  megtestesülés 
elképzelése következményeinek kivitelezése befejeződik, többé már nincs semmilyen végső 
ellenállás  Istennel  szemben.  Az  Istennel  való  szembenállás  bármely  bemutatása  tehát  a 
szenvedő Emberfiában történik. Ez előfeltételezi, hogy ez a szembenállás legyőzetik Benne. 
A Fiú engedelmességében a teremtmény minden szembenállása Istennel máris legyőzetett.

Krisztológiáján  keresztül,  hangsúlyozza  von  Balthasar,  Barth  képes  helyed  adni  a 
természet  elképzelésének az aktualitás  elképzelése  mellett.1430 Krisztusnak ez a  természete 
alapoz és igazít meg minden emberi természetet.1431 Az ember azért az, ami, mert eleve (zum 
vornherein)  részt  vesz  a  győzelem ama  történelmében,  ami  Krisztusban  jelent  meg.1432 S 
miután az emberi természet alapja Krisztusban van, lehetetlen, hogy végső ellentétben álljon a 
kegyelemmel.1433

Itt egy nagyon fontos ponthoz érkeztünk. A továbbiakban Barth kimutatja, hogy a bűn 
megváltoztatta  az  ember  létezés  viszonyait,  de  nem változtatta  meg  annak szerkezetét.1434 

Krisztus alapította az emberi természetet. Ez valamiféle állandó dologgá teszi azt.1435

A  protestáns  teológusok  gyakorta  elnyomták  ezt  az  állandó  elemet  az  emberi 
természetben annak érdekében, hogy felnagyítsák a bűn és a kegyelem közötti mélységet. Mi 
nem követhetjük ezt az utat,  mondja Barth. Még ha az emberi  természet,  mint a bűn és a 
1422 Ugyanott, 122. oldal
1423 Ugyanott
1424 Ugyanott, 123. oldal
1425 Ugyanott
1426 Ugyanott
1427 Ugyanott, 124. oldal
1428 Ugyanott. Die Perspektiven haben sich umgekehrt: weil er in der Zeit als Erlöser Mensch wird, darum ist  
alle Schöpfung von vornherein gut, von vornherein gerechtfertigt, darum ist es von vornherein recht, dass Gott  
den Menschen zum Partner hat.
1429 Ugyanott
1430 Ugyanott, 126. oldal
1431 Ugyanott
1432 Ugyanott
1433 Ugyanott
1434 Ugyanott
1435 Ugyanott. Von Christus her muss also offen und nicht verschämt von einer „notwendigen and konstanten 
Bestimmung“ des menschlichen Wesens gesprochen werden [6, 84], und es ist die Aufgabe der theologischen 
Anthropologie, dieses Unangreifbare, dieses Kontinuum … sichtbar zu machen [6, 246].



megváltás által nem érintett folytonosság elképzelésével látszólag közel is kerülünk a római 
katolikus és a humanista állásponthoz, mindazonáltal ragaszkodnunk kell hozzá.1436

Világos, hogy Barth teológiájának eme áttekintésével von Balthasar egyre közelebb és 
közelebb  visz  minket  az  analógia  római  katolikus  és  barthiánus  nézete  végső 
összehasonlításához.  A két  álláspont  látszólag  nagyon  közel  kerülnek  egymáshoz.  Mielőtt 
azonban szembesítjük a két álláspontot  egymással  a végső formában,  még egy lépést  kell 
megemlítenünk  Barth  fejlődésében,  ami  az  utolsó  is  egyben.  Barth  maga  is  érzi,  hogy 
látszólag  problémás  az  álláspontja.  Előhozakodott  Krisztussal,  mint  az  emberi  természet 
őstípusával. De Krisztus Isten. Így lehetetlen levezetni a megtestesülésből, mint olyanból, az 
emberi természetet. Amiképpen az emberi természetet Krisztus megtestesüléséből kiindulva, 
úgy  a  megtestesülést  is  az  emberi  természet  előfeltételezésével  kell  értelmezni.  Azaz,  az 
emberi  természetet  legalábbis  mint  lehetőséget  szükséges  előfeltételezni.  Amíg  nem  áll 
rendelkezésünkre a megtestesülés lehetségessége általános előfeltételezésének elképzelése a 
humanum-ban,  addig  Krisztus  vagy  csak  az  egyetlen  ember,  vagy  nem valódi  ember.1437 

Szükségünk  van  tehát  az  emberiség  alapformájára,  ami  előfeltevéseként  szolgálhat 
Krisztusnak az emberek megmentése érdekében végzett munkája lehetségességét illetően.1438

B. Teremtés és szövetség

Miképpen  hozzuk  tehát  összhangba  a  Krisztusban  adott  kegyelem  elsőségének, 
valamint a humanum-nak, mint az emberiség alapformájának az elképzeléseit? Barth a kettő 
közötti egységet abban az elképzelésben találja meg, hogy a teremtés a szövetség külső alapja, 
valamint  a  szövetség  a  teremtés  belső  alapja.1439 Ez  a  formula,  erősködik,  fenntartja  a 
kegyelem elsőségét. Megőrzi az üdvösség Krisztuson keresztüli munkájának új mivoltát. A 
kegyelem a titok,  a  természet  rejtett  érzéke.1440 Ugyanakkor  az üdvösség cselekedete  nem 
tagadja a természetet. Hogyan is tehetné, hisz annak Isten a teremtője? A kegyelmen keresztül 
a teremtés távlati mélységet kap.1441

Eljutunk tehát egy pontig, ahol a kegyelem elsősége elvesztésétől való félelem nélkül 
kijelenhetjük,  hogy  létezik  hasonlóság  a  természet  és  a  kegyelem  között.  A  kegyelem 
ténylegesen új  cselekedet.  Nem pusztán a  teremtés  koronája,  noha az is  egyben.  Mégis a 
természet az, ami megtapasztalja a kegyelmet.1442 Így a viszony, noha új, mégsem abszolút 
új.1443 Ezen a módon kell  meglátnunk a helyes  viszonyt  a teremtés és a megváltás között. 
Nézhetünk  a  természetre,  mint  a  kegyelem  jelképére.1444 S  ekkor  egy  sákramentális 
világegyetemmel lesz dolgunk.1445

C. Isten partnere

1436 Ugyanott, 128. oldal. “Humanität also als eine in sich gute, in der Sünde unzerstörte, wenn auch gänzlich 
missbrauchte, in der Gnade bestätigte, wenn auch gänzlich überstrahlte Möglichkeit: das ist die Natura 
Humana. So ist es nur folgerichtig, wenn nun auch das Wort „Naturrecht“ fällt, das von keinem Ort her  
relativiert werden kann [6, 581].”
1437 Ugyanott, 129. oldal
1438 Ugyanott, 130. oldal
1439 Ugyanott, 131. oldal
1440 Ugyanott
1441 Ugyanott, 132. oldal
1442 Ugyanott, 133. oldal
1443 Ugyanott, 134. oldal
1444 Ugyanott, 135. oldal. “Dieses Verhältnis lässt formal die ganze Schöpfung wie einen großen Symbolismus 
der Gnade erscheinen.”
1445 Ugyanott. “Die Schöpfung ist ’selber schon ein einziges Bundeszeichen, ein wahres Sakrament’ [5, 262–
263], ein ’Zeichen und Zeugnis des Geschehens, das auf sie folgen wird’ [5, 264].”



A teremtésre, mint a szövetség külső alapjára, illetve a szövetségre, mint a teremtés 
belső alapjára gondolva kapjuk meg az Isten képmásának helyes fogalmát az emberben. Ez 
azt  jelenti,  hogy  az  ember  öröklötten  nyitott  Isten  számára.  Az  ember  nem  annyira 
reménytelenül  ön-immanens  lény,  amilyennek  Barth  korábban  gondolta.  Maga  az  ember 
meghatározása  is  az,  hogy  együtt  legyen  Istennel.1446 Az  istentelenség  lételméleti 
lehetetlenség.  Isten  Fiával  együtt  az  ember  Isten  kiválasztó  kegyelmének  tárgya.1447 Ha 
Krisztust Isten valóban kiválasztotta és szerette, akkor az ember, minden ember, szintén ki 
van választva Krisztussal egyetemben.1448 Ebben az értelemben az ember szabad alany.1449 S 
ebben a minőségében transzcendens végcélja van, ami a történelem (Geschichtlichkeit) és a 
megtestesülés ténylegessége által meghatározott végcél.1450

Ezen a ponton von Balthasar felteszi a kérdést, hogy vajon az ember, mint öröklötten 
Isten  partnere eme leírásában Barth hűséges  volt-e  az analógiáról  alkotott  elképzeléséhez. 
Vajon nem esett vissza a Róma levél magyarázatának monizmusába? Vajon nem egyszerűen 
származtatja a kegyelem elképzelését a teremtéséből? Vajon nem Barth hozza be az ember 
Krisztussal való viszonyát minden szóban, amit a teremtésről mond?1451 Vagy, ez a helyzet, 
mivel  Barth mindenáron megpróbál  elkerülni  két  szélsőséget,  nevezetesen hogy egyedül  a 
kegyelemből  kiindulva  határozza  meg  az  embert,  illetve  hogy  a  kegyelemmel  való 
mindennemű  viszony  nélkül  határozza  meg  az  embert.  Barthnak  az  analógiáról  alkotott 
elképzelése  biztosan  megköveteli  tőle,  hogy  ne  essen  szélsőségekbe.  Csak  amennyiben 
elkerüli a szélsőségeket, a saját nézete alapján akkor kerüli el a spekulációt.1452

Van azonban egy másik, és mélyebb ok, mondja von Balthasar, miért tűnik úgy, hogy 
Barth  a  teremtés  és  a  kegyelem  érvényre  juttatására  tett  erőfeszítései  során  miért 
hangsúlyozza túl az utóbbit. Ez a mélyebb ok az emberi szabadság ágostoni fogalma iránti 
odaszántsága.1453 Barth az emberi szabadságot mindig abból a valódi szabadságból kiindulva 
határozza meg, ami a megváltásból fakad.1454 Mikor Barth Isten gondviselésének problémáját 
tárgyalja, természetesen visszatér a kérdésre, hogy mit is ért a teremtmény tevékenységén és 
szabadságán. Barth beszél az ember együttműködéséről (Mitwerken) Istennel.1455 Azt mondja, 
hogy a  természet  területén  létezik  valódi  közvetítés  (Vermittlung).  De nem így  van  ez  a 
kegyelem területén.1456 Ott egyedül Isten munkálkodik. A két terület, vagy birodalom azonban 
mégis kapcsolatban állnak egymással.  S a természet alá van vetve a kegyelemnek.  Így az 
ember valódi munkálkodásáról a természet birodalmában beszélhetünk úgy, mint az Istennel 
való együttműködésről.1457

Barth tehát  concursus-ról  beszél.  S  ezzel  kapcsolatosan  olyan  minősítést  fogalmaz 
meg, mely magától értetődően elfogadható a római katolikusok számára is. (1) Azt mondja, 
hogy  az  emberi  együttműködést  nem  szabad  mechanikusként  elképzelni.  (2)  Az  egész 
viszonynak  Isten  és  ember  között  mindig  tisztán  személyesnek  kell  lennie.  (3)  Nem 
kezdhetjük  a  legmagasabb  okról  alkotott  elképzeléssel,  ami  alá  Isten  és  ember  egyaránt 
besorolható. (4) Nem szabad belecsúsznunk a filozófiába, hanem egyedül a kijelentés alapján 
kell érvelnünk. (5) Továbbá, az együttműködés egész tantételét  tehát a keresztyén hit  első 

1446 Ugyanott, 138. oldal
1447 Ugyanott
1448 Ugyanott
1449 Ugyanott, 132. oldal
1450 Ugyanott, 139. oldal
1451 Ugyanott
1452 Ugyanott, 140. oldal
1453 Ugyanott
1454 Ugyanott, 143. oldal
1455 Ugyanott
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cikkelyéből kiindulva kell magyarázni. Csak ebből az első cikkelyből kiindulva nyerik el a 
jelentésüket az ember szabadságának Istennel való viszonyára vonatkozó kérdések.1458

A kezdetben Isten szuverenitása vonatkozásában az emberi  szabadság kérdése nem 
igazán kérdésként merül fel. Barth úgy tekinti kiindulópontjának, mint egyszerű és magától 
értetődő igazságot.1459 Így a  gondviseléssel  kapcsolatos  eme kötetében tett  Barth hatalmas 
lépést az analogia fidei-ről alkotott végső elképzelése fel. Ez az előrelépés magában foglalja a 
természet  birodalmában  meglevő másodlagos  okok elképzelésének barthi  engedményét.1460 

Teremtményi mivoltában, és énként való létezésében az ember másodlagos ok.1461

Ezen  a  ponton,  érvel  von Balthasar  Barth  megközelíti  a  természet  és  a  kegyelem 
viszonyának római katolikus tanítását. Meg kell ugyanis hagyni, hogy a természetnek, ahhoz, 
hogy  valódi  természet  lehessen,  ki  kell  egészülnie  a  kegyelemmel.1462 A  másodlagos 
okbeliség,  bármennyire  is  valóságos legyen önmagában,  mégis az embernek az Isten által 
meghatározott  sorsán  kell  alapulnia.1463 Az ember  Isten  által  a  kegyelmén  keresztül  eléje 
helyezett célja Barth szabadság-eszméjének a forrása. S ez egyben az együttműködés római 
katolikus elképzelése is.1464

Von Balthasar  nem azt  akarja  sugallni,  hogy teljes  azonosság  áll  fenn  az  emberi 
szabadság és a másodlagos okok római katolikus és barthiánus nézetei között. Úgy véli, Barth 
túlontúl  nagy  hangsúlyt  helyez  a  kegyelem  természettel  szembeni  elsőségének  általa 
kialakított  elképzelésére.  A  legfontosabb  dolog  azonban  az,  hogy  von  Balthasar  szerint 
nincsen  alapvető  különbség  a  természet  és  a  kegyelem  viszonyának  római  katolikus  és 
barthiánus nézetei között.

D. Hit és tudás

A hit  és tudás viszonyának kérdése különösen fontos összetevője  a  természet  és a 
kegyelem általános  problémájának.1465 Barthnak Anselmről  írt  könyve az első munka,  ami 
érdekel minket ebben a dologban.

Ha az ember Isten partnere, s ebbéli minőségében megvan a maga valóság abból a 
tényből, hogy Jézus Krisztus testvére, akkor istenismeretének hitelessége a hit cselekedetében 
rejlik. A hit az abszolút igazság, a veritas increata szerve, amint az abszolút hit szerve nem 
más, mint a hit. Azért van ez így, mert az abszolútot csak az abszolút ismerheti. S azért, mert 
az ember az alapját Isten Ígéjében találja meg.1466

Semmitmondó dolog ezt az álláspontot szkeptikusnak nevezni, mondja von Balthasar, 
mert  az  Isten  Ígéjének  bizonyosságán  alapszik  a  hitben.  Értelmetlen  ezt  az  álláspontot 
irracionálisnak  nevezni,  mert,  a  Logos  minden  racionális  lényben  öröklötten  benne  rejlő 
kijelentésén alapszik. Végül, felesleges erről az álláspontról mint az noetikus ontologizmusról 
beszélni, mivel nem Isten rejtett látomására, hanem Isten kijelentésének hitbéli elfogadására 
hivatkozik. Másrészt nem nevezhetjük Barth álláspontját fideizmusnak, legalábbis nem abban 
az értelemben, amiben ezt a fogalmat használták a tizenkilencedik században a vatikáni zsinat 
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Geschöpf in seinem Geschöpfsein und Selbstsein causa secunda ist, wenn es anderseits wahr ist, dass die  
Freiheit vom Raum der Gnade her zu interpretieren ist, dann ist der Schluss unabweisbar, dass—entgegen der  
protestantis Chen Lehre—die Kausalität des Geschöpfs gerade im Raum der Gnade ihre Eigentümlichkeit und 
höchste Entfaltung gewinnt.”
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cikkelyeiben. Bautain Kant filozófiájából kiindulva gondolkodott. Úgy beszélt a természetről, 
mint aminek van hatalma önmagában. Barth alapvető gondolkodása azonban teológikus.1467

Mi alkotja hát a hitet Barth számára? Nem egy adott természet mágikus képessége. 
Felülről származik, Isten Ígéjéből. Ez nem azt jelenti, hogy valami idegenként adódik hozzá a 
természethez.  Épp  ellenkezőleg,  elvezeti  az  embert  a  saját  cselekedetéhez.  A hiten  át  áll 
helyre az ember üdvösség felé vezető sorsa Krisztusban.1468

A  hit  nem  az  ember  értelmének  és  akaratának  alávetése  holmi  kívülről  jövő 
törvényeknek,  s  nem  is  meggyőződés,  ami  az  ember  ítélőképességének  független 
tevékenységével  szerezhető  meg  annak az  objektív  igazságnak  a  vonatkozásában,  amiben 
hisz.1469 A hit belülről világosítja meg az emberi elmét és akaratot. A hit nem követeli meg az 
értelem  feláldozását,  sőt  inkább  szabaddá  teszi  az  értelmet.  A  hit  felette  áll  az  afféle 
ellentmondásoknak,  mint  a  felül  és  belül.  Ez nem részben az Isten,  és  részben az ember 
munkája.  „A hite  teljes mértékben Isten munkája,  és teljes mértékben az ember  munkája, 
teljes bebörtönzés, és teljes felszabadítás.”1470 A hit nem az emberi  természetből fakad, de 
kiegészíti  azt  a  Teremtő  céljainak  megfelelően.1471 A  hit  tehát  részvétel  Isten 
tevékenységében.1472 Az Isten Ígéjén alapulva a hit egyidejűleg teljesen az ember cselekedete 
is.1473 S a hit keresztülnéz a földi dolgokon Istenre.1474

A hit és a gondolkodás viszonya eme nézetének a krisztológiai alapja abban a tényben 
rejlik, hogy Jézus Krisztus a teremtés mind lételméleti, mind ismeretelméleti alapja. Az ember 
azért  valóságos,  mert  a  Krisztuson  keresztül  hozzá  eljutó  kegyelmen  keresztül  viszonyul 
Istenhez.  S  ennek  a  valódi,  vagy  igazi  embernek  azért  van  tudása,  mivel  annak  alapja 
Krisztusban van.1475

Barth tehát hisz a Veritas increata-ban, de csak akkor, mikor helyesen és közvetlenül 
Istennek a  Krisztusban adott  kegyelmén alapszik.  Barth szerint  a római  katolicizmus  nem 
képes megadni  az emberi  tudásnak a  megfelelő alapokat.  Barth hiszi,  hogy Isten kijelenti 
Magát a természetben,  de ennek a kijelentésnek soha nem szabad a természet minőségévé 
válnia.1476

Barth szerint Anselm volt az, aki lefektette az emberi tudásnak a helyes krisztológiai 
alapjait.  Ő  fenntartotta  a  hit  elsőségét.  Ugyanakkor  azt  is  megmutatta,  hogy  a  „bolond” 
hitetlensége  abban  a  tényben  rejlik,  hogy  nem  hisz  a  saját  hitében.1477 Isten  képesnek 
teremtette az embert Isten kijelentésének a befogadására. Igaz, hogy mikor Brunner beszélt 
erről  a  dologról,  Barth  Nein-t  mondott  neki.  De  Keresztény  dogmatikájában  Barth 
materiálisan  megváltoztatta  nézetét.  Ebben  már  szimpatikusabban  viselkedik  Brunner 
álláspontjával szemben.

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy Barth vissza akar térni a természeti teológia 
elképzeléséhez. Az összes ember tudás krisztológiai alapját, érvel Barth, minden áron fenn 
kell  tartani.  Ez a  pont  azonban önmagában is  megköveteli  azt,  hogy az ember  öröklötten 
képes legyen a kijelentés átvételére.1478 Az ember nem tehet mást, mint észleli Istent.
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1478 Ugyanott, 166. oldal. “Wir können formulieren: der Mensch ist dazu geschaffen und als Geschöpf von Natur 
dazu ausgerüstet, Gott in allen Dingen zu begegnen und zu finden und darum auch finden zu können.”



Most már világos lehet, mondja von Balthasar, hogyan képes Barth látszólag mind 
tagadni, mind elismerni az ember ama képességét, hogy felfogja Istent.1479 Barth tagadja az 
ember ama képességét, hogy a sajátöntudatából kiindulva jusson el Istenhez. Barth megerősíti 
az ember ama képességét, hogy megismerje Istent abban, hogy Isten kijelentésével kezdve 
annak látja önmagát, ami, az Istentől való függőségében. A valóban teológiai antropológia a 
hitről úgy gondolkodik, mint az ember elkerülhetetlen Isten-észleléséről.1480

E. A bűn

Az előzőekből  világossá  válik,  miért  nem gondolkodik  Barth  a  bűnről  úgy,  mint 
egyszerű  ellenmondásról,  hanem  mint  „lehetetlen  lehetőségről”.1481 A  Römerbrief-ben  a 
kijelentés és a hit viszonyát egyszerűen az azonosság elvével fejezte ki. Ezen az alapon a bűnt 
a  nemlétezésnek  kellett  tekinteni.  De  hogy  elkerülje  ezt  a  végkövetkeztetést,  Barth 
ragaszkodott ahhoz, hogy a megváltás a végső, vagy eredeti valóság, ami felülkerekedik az 
ellentmondáson és beburkolja  azt.  A dialektika elképzelése benne foglaltatott  a bűn és az 
üdvösség viszonyának eme nézetében. Az alany, mint bűnös azonosítása, majd ugyanezé az 
alanyé, mint megigazulté, matematikai kérdés volt.1482 De az átmenet a bűnöstől a szenthez 
még így sem semmisítette meg teljesen a megváltozott alanyt.1483

Később  szakaszában  Barth  kihangsúlyozza  a  tényt,  hogy  a  megváltás  által 
megváltozott  alany még  mindig  ugyanaz,  mint  a  megváltás  előtt.1484 Sőt,  ez  a  téma  most 
állandóan Krisztus fényében látszik. Krisztusban az Isten és az ember közötti ellentét le van 
győzve.  Krisztusban  nincs  ellentmondás,  csak  engedelmesség.  Az  Ő  megtestesülésével  a 
világban levő káosz máris megtagadtatott. Krisztusban békesség van Isten és ember között.1485 

Így vált  az ember szembenállása Istennel lehetetlen lehetőséggé.1486 Krisztusban lehetetlen, 
Aki lehetetlenné tette  (aufgelöst  hat).  Az emberben még mindig lehetséges,  aki valójában 
Krisztus  testvére,  hogy  nemet  mondjon  erre  a  tényre1487 Mikor  az  ember  ellenáll  az 
üdvösségnek,  ami  Krisztusban  az  övé,  akkor  a  saját  természetével  ellentétben  cselekszik. 
Létezik tehát egy lényegi viszony (seinshafter Beziehung), amit a bűn nem képes megtörni.

Anselmről szóló eme könyvében Barth elemezte a különbséget a teremtményben levő 
ontikus és noetikus  ratio-k között. Barth szerint mindkettő a nem teremtett (magától létező) 
ratio veritatis-ban rejlik, ami viszont azonos a  ratio summae naturalei-vel, azaz az Atyával 
együttlétező isteni Ígével. Az isteni Íge a mércéje mind annak, ami ontikus, mind annak, ami 
noetikus a teremtményben.1488

De milyen  jogon, kérdezi  von Balthasar,  állítja Barth az ontikus  ratio-t  a noetikus 
ratio fölé?1489 Az ember tényleges tudása, azaz a noetikus ratio szerinte az ember pillanatról 
pillanatra  meghozott  döntéseitől  függ,  míg  az  ontikus  ratio-ban  az  igazság  állandóan  a 
rendelkezésére áll. Az ontikus  ratio az, ami nem volt, mert a bűn nem semmisíthette meg. 
Ezért  a noetikus  ratio-t  először az ontikus  ratio-val kell  megmérni,  mint  annak közvetlen 
mércéjével azért,  hogy azután, és csak az ontikus  ratio-n keresztül legyen megmérhető az 
isteni Ígével.
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De miért  nem mondható,  kérdezi  von Balthasar  az  ember  tudásszerkezete,  azaz  a 
noetikus ratio az eredeti alany visszatükröződésének, azaz Isten, ahogyan az ontikus ratio-ról 
mondják, hogy az eredeti tárgy visszatükröződése, azaz Isten? S ezért miért kellene a bűnnek 
az egyikre jobban hatnia,  mint  a másikra? A tudás cselekedete,  meg kell  hagyni,  magába 
foglal  döntést,  de  a  tudás  szerkezetén  (Erkenntnis-Natur)  alapszik,  ami  viszont,  legyen 
bármennyire romlott a cselekedet,  érintetlen marad.1490 Mindig emlékezni kell arra, hogy a 
spontaneitás a tudás természetének egyik összetevője, amit a bűn nem semmisíthet meg.1491

Nincs  tehát  semmi  ok  rá,  hogy Barth  miért  ne  ismerhetné  el  a  saját  nézetével  az 
emberi gondolkodás spontaneitásának a priori jellegét. Ő, meg kell hagyni, azt állította, hogy 
Istent csak Önmaga ismerheti.1492 De nem ő maga magyarázta meg, hogy ez a tény nem zárja 
ki a partnerséget Isten és ember között?1493 A hit  spontaneitása a hitetlenséghez hasonlóan 
csak akkor tartható fenn, ha a természetet  és annak összes erőit a kezdet kezdetétől fogva 
krisztologikusan  értelmezik.  Az engedetlenség  a  teremtmény részéről  a  kezdetektől  fogva 
Krisztussal szembeni engedetlenség.

F. Analogia Entis

Úgy  tűnik  tehát,  hogy  az  analogia  entis  helyesen  felfogott  fogalma  teljesen 
összhangban  áll  Barthnak  az  analogia  fidei-ről  alkotott  saját  elképzelésével.  Ha helyesen 
fogják fel, azt  analogia entis  az egyik, amelyben a természet egész elképzelése öröklötten a 
kegyelemmel  történő  kiegészítés  szükségességében  látszik.  Akkor  az  analogia  entis  az 
analogia  fidei-n  belülre  kerül.1494 Akkor  az  ember  nem  szövetségi  viszonyban,  hanem 
szövetségi  viszonyra  teremtettnek  látszik.1495 A  potentia  oboedientalis elképzelésében  az 
analogia entis elképzelése az analogia fidei funkciójának látszik.1496 Így szemlélvén a dolgot 
észrevesszük, hogy Isten lehetővé teszi a teremtménynek annak megtételét, amit önmagában 
nem lenne képes megtenni, nevezetesen hogy felülmúlja önmagát és így érje el a neki szánt 
jelentést.1497

5. Praedestinatio Gemina

Ideje  most  felidézni,  mondja  von  Balthasar,  hogy  Barth  a  kezdetektől  fogva 
buzgólkodott Isten kegyelmének győzelméért. Ha először úgy beszélt Isten abszolútságáról, 
mintha  az  megemésztő  tűz  lenne,  hamarosan  kiderült,  hogy  Isten  haragját  és  ítéletét  a 
kegyelem  formáinak  kell  tekinteni.  Isten  kegyelme  eme  győzelmének  elképzelése  az  ő 
kiválasztásról  alkotott  tantételében  jut  a  csúcspontjára.1498 Isten  minden  útjának  és 
munkájának  a  kegyelemben  van  a  forrása.1499 Nincs  teremtett  természet,  mely  ne  a 
kegyelemből származtatná végső jelentését.1500 A kegyelem kiválasztása ennek megfelelően 
öröklötten  benne  rejlik  a  természetben.  Meg  kell  hagyni,  a  kiválasztás  mindig  kettős 
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ihren Bestand hätte, und die in ihrem Dasein, Wessen und Bestand anders als wieder durch die Gnade erkannt  
werden könnte.”



kiválasztás:  egyszerre  foglalja  magában  mind  a  elvetést,  mind  a  befogadást.  Az  elvetés 
azonban alá van vetve a befogadásnak. Az evangélium teljesen és kizárólagosan jó hír.1501 A 
teremtésben  megtaláljuk  a  világegyetem  megvalósítását,  valamint,  másodlagos,  és  kísérő 
módon a káosz kizárását.1502 Az elvetettek minden istentelenségükben és romlottságukban sem 
képesek magukra vonni Isten haragját, mivel azt Krisztus hordozta el helyettük.1503 S minden 
egymással  szembeni  ellenszegülésük  dacára  a  választottak  és  az  elvetettek  testvérek 
Krisztusban.1504 Az egyház Barth számára dinamikus fogalom.1505

Igaz, mondja von Balthasar, Barth elveti  az  Apokatastatis  elképzelését.1506 De azért 
veti el ezt a fogalmat, mert a természet ama nézetén alapszik, ami nem a kezdetektől fogva 
krisztologikus.1507 Azonban  ez  valójában  még  így  sem jelent  mást,  mint  azt,  hogy  Barth 
mindent krisztologikusan magyaráz.  Emiatt  lehetetlen lehetőség a bűn.1508 Mikor az ember 
vétkezik,  a  saját  természete  ellen  vétkezik.  A  kegyelem  győzelmének  eme  öröklötten 
egyetemes természete alkotja Barth teológiájának hatalmas passióját.1509

6. Die Denkform

Mindaz, ami eddig elhangzott, összefoglalható abban az elképzelésben, hogy Barth fő 
fogalma  a  Cselekedet.  Barth  megpróbálja  egész  gondolkodását  a  legmagasabb  rendű 
valóságból  elindítani.  Ez kimondani  valójában annyit  jelent,  mint  annak kimondása,  hogy 
Barth mindent krisztologikusan értelmez. Krisztus ugyanis teljesen és kizárólagosan az összes 
ember  isteni  üdvösségének  a  történelme.1510 Itt  van  azzal  dolgunk,  amit  „intenzív 
egyetemességnek” nevezhetünk.1511

Mindent embert ennek a Krisztusnak a fényében kell szemlélni.1512 Mindebben Barth 
teológiájának alapvető gondolat-formájával van dolgunk, s a skolasztika megközelítése nem 
különbözik ettől alapvetően, mert annak számára is megelőzi a cselekedet a lehetségességet. 
Csak a skolasztika nem alkalmazta ezt az alapelvet a természet és a történelem viszonyára.1513
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nicht einfach eine Möglichkeit, sondern eine „unmögliche Möglichkeit“. Um diesen Preis hat Barth seine 
lückenlose Systematik der oeconomia saluti durchzuführen vermocht. Das gibt ihr ihre unerreichte 
Geschlossenheit, ihre Siegesgewissheit, ihre triumphale Allüre.
1510 Ugyanott, 208. oldal. “Er ist ganz und gar und ausschließlich die Geschichte der göttlichen Rettung für alle  
und jeden Menschen. Der Mensch—dieser Mensch—existiert also, indem diese Geschichte geschieht. Er ist  
selbst diese Geschichte“ [6, 81].”
1511 Ugyanott, 210. oldal
1512 Ugyanott, 209. oldal. Der Mensch ist Hörer des Wortes, oder er ist nichts [4, 832]; er ist Geschichte, oder er  
ist nichts [6, 188, 297], er steht im Ereignis der göttlichen Offenbarung [6, 418f.], oder er stünde sonst in 
Nichts. Aber wiederum sind diese Aussagen keine solchen, die die „Natur“ des Menschen als solche 
beschreiben, sondern jenes freie, gnaden hafte Geschehen Gottes, das die ganze Sphäre der Natur allererst  
begründet: Von ihm her ist sein Wesen und seine Existenz … 
1513 Ugyanott, 203. oldal



7. Die Herkunft

Barth gondolkodás-típusának forrása, mondja von Balthasar, a legnyilvánvalóbban a 
német idealizmusban keresendő, és Schleiermacher gonbdolkodási sémájától Barth sohasem 
volt képes megszabadulni.1514 Természetesen, teszi hozzá, ez nem mond semmit a nézeteinek 
teológiai értékéről.1515 Végül is egy filozófiai rendszer csak forma, ami megtölthető bármilyen 
tartalommal.  S Barth teológiájának tartalma nem azonos a német  idealizmuséval.1516 Barth 
teológus akar lenni, semmi több.1517 Feltételezvén, hogy fiatalon megtanult a teológiáján kívül 
is  gondolkodni  idealista  kategóriákban,  mégis  tudtában  volt  annak,  hogy  mit  cselekszik. 
Végül is miért  kellene a kijelentésnek a maga kifejeződésében egyetlen gondolati  formára 
korlátozódnia?1518

8. Idealizmus és kijelentés

Akkor  Barthtal  kapcsolatosan  még  mindig  egy  teológiai  rendszerről  fogunk 
beszélni?1519 Létezik  belső  szükségszerűség  a  gondolkodásának  fejlődésében  (innern 
Systemzwang)?1520 A  választ  erre  a  kérdésre  a  leginkább  úgy  találhatjuk  meg,  ha  ismét 
megnézzük  a  predesztinációról  alkotott  nézetét,  mert  ez  vezet  minket  azonnal  Barth 
teológiájának  alapvetően  egzisztencialista  jellegéhez,  nevezetesen  az  ő  Cselekvés 
kategóriájához.1521 Ebből a Cselekvésből kiindulva valósul meg Isten kegyelmének győzelme, 
de  pontosan  emiatt  az  ember  csak  nagyon  töredezett  nyelvezettel  beszélhet  erről  a 
kegyelemről.1522

A. Az Íge és a hit

De, amint azt megjegyeztük, Barth még így is elfordult a Róma levél magyarázatának 
nyílt aktualizmusától az analógia elképzeléséhez.1523 Ez az analógia felé fordulás nem foglalja 
magában  a  változást  a  kijelentésről  alkotott  nézetének  alapvető  cselekedet-jellegében.  A 
kijelentés elsőségének „tényszerű szükségességét” még mindig fenntartja. De gondolkodása 
körének idealista szerkezete ettől kezdve megtört.1524 Most már rendelkezésünkre áll Isten és 
ember szabad találkozásának az elképzelése.

B. Dialektika és ítélet

A német idealizmus gondolkodási módszer, melyben az ellenmondás elképzelésének, 
valamint  dinamikus  feloldásának  eszközével  a  valóság  lényegének  a  természetet  és  a 
szellemet mondták.1525 A módszert használva a Róma levél magyarázatában, Barth feloldott 
minden eredeti viszonyt Isten és a teremtmény között, valamint elért a tisztán aktualista és 

1514 Ugyanott, 201. oldal
1515 Ugyanott, 211. oldal
1516 Ugyanott, 215. oldal
1517 Ugyanott, 228. oldal
1518 Ugyanott, 229. oldal
1519 Ugyanott, 229. oldal
1520 Ugyanott, 230. oldal
1521 Ugyanott, 231. oldal
1522 Ugyanott, 233. oldal
1523 Ugyanott, 236. oldal
1524 Ugyanott
1525 Ugyanott, 238. oldal



eszkatológiai színezetű panenteizmusig.1526 Elfordulván a dialektikájától az analógia felé, azaz 
annak  az  elképzelésnek  az  elismerése  felé,  hogy  az  isteni  és  az  emberi  egyesíthető 
Krisztusban,  Barth  leszámolt  a  dialektika  statikus  (Kierkegaard)  és  dinamikus  (Schelling, 
Hegel)  formáival,  mint  kizárólagos  módszerrel  a  teológiában.  Mikor  Barth  ezt  követően 
használja a dialektikus módszert, az többé már nem filozófiai, hanem tisztán teológiai. Mikor 
Barth ezt követően látja például a világosság és sötétség ellentéteit a világegyetemben, ezek 
az ellentétek nem dialektikusak. Ezek nem szembenállást fejeznek ki Istennel. A teremtést 
többé nem azonosítja a bűnnel.1527 A teremtést, mint olyat, jónak mondja. Az csak a gonosz 
(des Nichtigen) „híres trükkje”, ami szembenállást okoz Istennel.1528 Isten ítélete többé nem a 
teremtésre nehezedik, hanem az abban működő gonoszra.1529

Új probléma jelentkezik azonban, mégpedig szigorúan teológiai. Ebben a változásban 
az analógia  felé a kijelentés cselekedet-jellege,  ha lehetséges,  még alapvetőbb, mint eddig 
bármikor. Most minden Isten igenjétől és nemjétől függ. Nincs olyan szisztematikus viszony 
közöttük,  mely visszakövethető lenne az ember számára.1530 Senki sem mondhatja,  hogy a 
hazugságnak (ami a das Nichtige lényege) helye van az igazság rendszerében. S ettől kezdve a 
gonosz nemlétező jellege mindennél nagyobb hangsúlyt kap.1531

Ezen az alapon képes Barth olyan messzire menni, hogy kimondja: a megtestesülésben 
Isten  Önmagát  teszi  meg  a  saját  haragja  tárgyának.1532 Így  a  gonosz  a  saját  „valóságát” 
származtatja  annyira,  amennyire  ez az isteni nemmel  áll  kölcsönhatásban,  s ez azt  jelenti, 
hogy  a  gonosz  egy  „nem-valóság”  annyira,  amennyire  csak  kísérő  funkciója  az  isteni 
igennek.1533 S a démonok ugyanabban a pozícióban vannak, mint a „das Nichtige”. Ők csak 
hiteltelenek.1534 Senki sem mondhatja, hogy Isten teremtette őket, mert Ő semmit sem gyűlöl, 
amit teremtett. S azt se mondhatja senki, hogy Isten tartja fenn őket: az ő valóságuk abban 
foglaltatik, hogy létezésük az elvettetés kifejeződése, haladás az örök tűz és eltűnés felé.

C. A konkrét és a történelem

Már csak azt kell megjegyezni, hogy von Balthasar szerint Barth teológiája Krisztussal 
kapcsolatos  nézetében  túllépett  az  idealizmuson,  mint  concretissimum,  melyben  Isten 
ugyanúgy  van  a  világért,  ahogyan  a  világ  van  Istenért.  Barth  most  a  konkrét  valósággal 
foglalkozik.1535 Krisztus  történetiségében  (Die  Geschichtlichkeit  Christi)  van  minden  más 
dolognak  a  mércéje.1536 Krisztus  az  Ő  munkájában  a  teremtés  valóságának  az  alapja 
(Realgrund der Schöpfung). Ezért az emberi kötelezettség alapja is.1537 Csak ha Krisztussal 
kezdjük, akkor értjük meg az emberi szabadságot.1538

Lezárásképpen  tehát  azt  kell  mondanunk,  hogy  Barth  az  idealista  filozófia 
transzcendentális kategóriáit eszközként használta a krisztológiai teológiájának kifejezésére. 
Ezek a kategóriák voltak az ő szolgái. De még így is, mondja von Balthasar, fenn kell tartani 

1526 Ugyanott
1527 Ugyanott
1528 Ugyanott, 238-239. oldal
1529 Ugyanott, 239. oldal
1530 Ugyanott, 240. oldal
1531 Ugyanott. “Das Nichtige ist, von Gottes Standort aus, das absolut Niehtseinsollende und, weil Gott  
allmächtig ist, Nichtseiende, und wenn der Mensch es gegen das Urteil Gottes dennoch als seiend setzt, dann 
setzt er das Nichtseiende als seiend, das Unmögliche als möglich. Sünde ist „unmögliche Möglichkeit“..”
1532 Ugyanott, 241. oldal
1533 Ugyanott, 242. oldal
1534 Ugyanott, 243. oldal
1535 Ugyanott, 244. oldal
1536 Ugyanott, 245. oldal
1537 Ugyanott, 246. oldal
1538 Ugyanott, 247. oldal



azt is, hogy Barth nem teljesen kerülte el a rendszerezés iránti hajlamot.1539 A rendszerezés 
iránti hajlamát abban a tényben lehet felfedezni, hogy noha helyet ad a humanum-nak, ezt a 
helyet gyakran Krisztus elsőségének elképzeléséből vezeti le.1540 Itt érzik a római katolikusok 
Barth  protestantizmusát.1541 Igaz,  Barth  tagadja,  hogy  a  természet  jelentését  Krisztusból 
próbálja levezetni.  Mégis gyakran beszél Krisztusról, mint valódi emberről úgy,  mintha az 
emberiség többi része csak Epiphenomen Chrisiti lenne.1542

Ez komoly dolog. Ha ugyanis igaz, hogy Krisztus a természet prius-a, akkor Ő a bűn 
prius-a is. Akkor az Ő keresztje nem a bűnhöz kötődik, hanem az örökkévalóan eltervezett 
önkijelentéshez. Ezen az alapon lehetséges a bűnösök végső kárhoztatása.1543

9. A római katolikus teológia gondolkodásformája

Minek kell hát lennie Barth teológiája végső értékelése egy római katolikus teológus 
által?  Az  alkalmazandó  mérce,  amit  a  kérdés  megválaszolásakor  használunk,  a  római 
katolikus  gondolkodásforma.  Ezt  azonban  nem  szabad  az  analogia  entis  elképzelésével 
azonosítani.  Az egyháznak,  mint  olyannak,  nincs  metafizikája,  az  egyház  csak Istennek a 
Krisztusban adott kegyelmét akarja hirdetni.1544

Természetesen  a  római  katolikus  teológusok  is  használnak  Barthhoz  hasonlóan 
filozófiai kategóriákat. S nekik is óvakodniuk kell, nehogy a teológiájuk Origenész mintájára 
elkorcsosuljon a ki-be járás folyamatára. Barthnak a predesztinációval kapcsolatos tanítását 
ilyen  séma  uralja.1545 Ugyanennek  a  sémának  volt  kártékony  hatása  a  múltban  a  római 
katolikus  teológiára.1546 A  patrisztikus  gondolkodás,  sőt  még  szent  Tamás  alapvető 
gondolkodásformája volt az, amelyben az analogia entis  elképzelése alávetetett az analogia 
fidei  elképzelésének.  A római katolikusok a görög gondolkodási kategóriákat  csak a kettő 
közötti  helyes  sorrend  felállítására  használták.1547 Ennek  megfelelően,  az  egyetlen 
gyümölcsöző kérdés, amit meg kell tárgyalni Barth és a római katolikus gondolkodás között, 
az ő viszonylagos hűségük Krisztushoz, mint Concretissinum-hoz.1548

10. A római katolikus teológia természet-fogalma

Ha Barth  azt  hiszi,  hogy  a  természet  római  katolikus  nézete  hűtlenné  teszi  őt  az 
analogia  fidei  elsőségéhez,  ez  egy  hibán  alapszik.  A  római  katolikus  teológusok  úgy 
gondolnak  a  tiszta  természet  elképzelése,  mint  korlátozó  fogalomra.1549 S  ez  nem  akar 
megérthető  lenni  a  természetfeletti  rend,  a  kegyelem  rendje  nélkül.  A  római  katolikus 
teológusok szerint a természetnek magát az elképzelését is a kegyelem elsőségéből kiindulva 
kell  magyarázni.  Csak  a  kegyelmen  keresztül  képes  az  ember  részesedni  az  isteni 
természetben.1550 S  ez  Isten  által  elrendelt  cél  az  ember  számára.1551 Barth  radikális, 
krisztocentrikus  nézete  tehát  teljes  mértékben  elfogadható  a  római  katolikus  teológia 

1539 Ugyanott, 253. oldal
1540 Ugyanott, 254. oldal
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1542 Ugyanott, 255. oldal
1543 Ugyanott, 255-256. oldal
1544 Ugyanott, 266. oldal
1545 Ugyanott, 271. oldal
1546 Ugyanott, 272. oldal
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számára.1552 A  római  katolikus  gondolkodás  fenn  akarja  tartani  a  megkülönböztetést  a 
természet  rendje  és  a  kegyelem  rendje  között.1553 De  még  Przywara,  az  analogia  entis  
elképzelésének  nagy  védelmezője  is  vallotta  az  analogia  fidei  elsőségét.1554 Biztos,  hogy 
Krisztus a teremtés alapja.1555

A kortárs római katolikus gondolkodás nagyon vágyik arra, hogy a történelem egész 
jelentését  Krisztus  köré  összpontosítsa.1556 Ugyanez  vonatkozik  minden  vezető  protestáns 
teológusra  is.1557 A  gondolkodók  eme  mindkét  csoportja  megpróbál  felülkerekedni  a 
tizenkilencedik század historicizmusán, valamint a huszadik század egzisztencializmusán. 1558 

Mint valódi scientia de singularibus-nak, a teológiának a megtestesült Logos-t kell megtennie 
minden igazi Logoi mércéjének és csúcspontjának a természetben és a történelemben.1559

Még  azt  is  meg  kell  mondani,  állítja  von  Balthasar,  hogy  a  római  katolikus 
gondolkodás  hitelesebben  krisztocentrikus,  mint  Barth  gondolkodása.  Amint  már 
megjegyeztük,  Barth  a  protestáns  háttere  mögött  hajlamos  leszűkíteni  a  krisztológiáját. 
Sajnálatos,  hogy  a  reformátusok  egy  filozófiai  alapelvre  próbálták  meg  felépíteni  a 
teológiájukat, nevezetesen a nominalizmusra.1560 Krisztológiai alapelvének leszűkítése, mint 
említettük,  Barthnál  ebből  a  forrásból  fakad.  Helyes  ragaszkodni  a  kegyelem  rendjének 
elsőségéhez. De az emberi elme első cselekedete nem lehet kegyelem, mert akkor nem volna 
kegyelem.1561 Pontosan a kegyelem elsősége fenntartásának érdekében ragaszkodik a római 
katolikus teológia  a természet  viszonylagos  függetlenségéhez.1562 Ha nem akarjuk magát  a 
kegyelmet  egy  filozófiai  rendszer  összetevőjére  csökkenteni,  akkor  az  emberi  tényezőt 
ugyanúgy számításba kell venni, mint az istenit.1563 Csak ha ezt megtettük, akkor lesz helye az 
igazi kisajátítás és együttműködés elképzelésének.1564

Maga az ember természetfeletti céljának az elképzelése, részesedése Isten lényéből, a 
legjobban ezzel a római katolikus nézettel tartható fenn. Barth először is központivá tette a 
Cselekedet és a Döntés elképzeléseit a gondolkodásában. Ez a theopanizmusba vezette őt, a 
teremtmény  dialektikus  felemelésébe  Istenbe.  A valódi  kegyelem azonban nem jelenti  az 
ember megsemmisítését. Az inkább az ember részvételét jelenti az isteni mivoltban. Ennek a 
célnak  az  eléréséhez  a  Cselekedet,  amiből  kiindulva  Isten  és  ember  egész  viszonya 
magyarázandó, a megtestesülés cselekedete. Mert csak a megtestesülésben van igazi egység, 
anélkül,  hogy  azonosság  lenne  Isten  és  ember  között.  A  római  katolikus  gondolkodás 
egyszerűen levonja ennek a ténynek a teljes jelentőségét. Van a létezésnek valódi és őszinte 
megváltozása  az  emberben  már  itt,  ebben  a  világban  is.  Ez  azt  jelzi,  hogy  a  cselekedet 
elképzelésének teljes jelentősége a létezés.1565

Barth  mostanság  maga  vetette  el  korábbi,  túlságosan  száraz  eszkatologizmusát.1566 

Többé már nem gondolkodik csak az Urgeschichte szempontjából. Azt akarja, hogy Krisztus 
belépjen  a  történelmünkbe.1567 Ez  valóban  magában  foglalja  az  ember  részvételének 
1552 Ugyanott, 320. oldal
1553 Ugyanott, 334. oldal
1554 Ugyanott, 338. oldal
1555 Ugyanott, 336-344. oldal
1556 Ugyanott, 344. oldal
1557 Ugyanott, 345. oldal
1558 Ugyanott
1559 Ugyanott, 346. oldal. “Die Person Jesu Christi in ihrer geschichtlichen Einmaligkeit und ewigen Herrlichkeit  
ist selbst die Kategorie, welche Sein, Tun und Lehre des Christlichen bestimmt … .”
1560 Ugyanott, 345. oldal, v. ö. a 278. oldallal is.
1561 Ugyanott, 372. oldal
1562 Ugyanott
1563 Ugyanott
1564 Ugyanott
1565 Ugyanott, 374. oldal
1566 Ugyanott, 375. oldal
1567 Ugyanott, 377. oldal



elképzelését az isteni természetben már ebben az életben is. Még a reformátorok sem vetették 
el  teljesen ezt  a tanítást.1568 Szükségünk van a  valódi  részesedésre Krisztus  érdemeiben,  s 
nemcsak a szó passzív, de aktív értelmében is.1569 Isten kegyelme az Isten belső életéből való 
részesedés. S mint ilyen, Isten ajándéka. Ez az ajándék se nem tisztán törvényszéki, se nem 
eszkatológiai.  Valódi,  belső,  és  jelen  való.1570 S  hogy helyesen  gondolkodjunk róla,  ezt  a 
részesedést  Isten  cselekedeteként  kell  elképzelnünk,  amely  által  az  ember  lénye 
megváltozik.1571

Végkövetkeztetésképpen  von  Balthasar  megjegyzi  az  általános,  újbóli  közeledést 
néhány  vezető  katolikus  teológus  és  Barth  között.  A  közöttük  fennmaradó  különbségek, 
mondja,  valójában  nem  alapvetőbbek,  mint  a  protestáns,  vagy  a  katolikus  teológusok 
közöttiek.1572 Természetesen,  mondja  von  Balthasar,  nem  tárgyaltuk  az  egyház  és  a 
sákramentumok elképzelései köré összpontosuló kérdéskomplexumot.1573 De ami a természet 
és  a  kegyelem alapvető  problémáit  illeti,  nincs  alapvető  különbség.  Miért  érvelne  tovább 
Barth úgy,  mintha  alapvető  különbség volna közötte  és  a  római  katolikus  teológia  között 
ebben a dologban? Mikor Barth krisztologikusan értelmezi a saját  analogia fidei-jét,  abba 
belefoglalja  az  analogia  entis  elképzelését.  Hasonlóképpen,  mikor  a  római  katolikus 
teológusok helyesen értelmezik a saját  analogia entis  elképzelésüket, akkor alávetik azt az 
analogia fidei elképzelésének.1574 Mindketten valóban krisztocentrikus teológiát keresnek, így 
a teológia eme két formája összhangba hozható.1575

11. Von Balthasar állításainak értékelése

Von Balthasar alapos és tisztességes áttekintést adott Barth teológiájának fejlődéséről. 
Barthot  többé  már  nem a  dialektika  alapelvéből  kiindulva  kell  megítélni,  amit  a  korábbi 
munkáiban tett a magáévá. Másrészről Barth figyelemre méltó módon maradt hű önmagához 
egész munkáján át. Az, hogy Barth alárendelte a hit analógiájának elképzelését a dialektika 
elképzelésének, nem jelez radikális változást a gondolkodásában. Ténylegesen bekövetkezett 
egy változás. Ennek kellő figyelmet kell szentelnünk. Mindazonáltal a váltás a dialektikáról 
az analógiára olyan változás, mely a kijelentés egyetemes, átívelő aktivista fogalmában megy 
végbe.  A  kijelentés  eme  fogalmának  megfelelően  Isten  teljességgel  ki  van  jelentve,  és 
teljességgel el van rejtve a kijelentésben. Von Balthasar nem téved, mikor erre az alapelvre 
hivatkozik, mint mércére, amivel Barth teológiájának viszonyát kell mérni a római katolikus 
egyházéhoz.  Barth  nem  változtatta  meg  a  kijelentésről  alkotott  alapvető  nézetét.  S  a 
legfontosabb ebben az, hogy von Balthasar, mint római katolikus teológus, kifejezi alapvető 
egyetértését  ezzel  az  alapelvvel.  Ennek  a  ténynek  a  legalapvetőbb  jelentősége  van  az 
ellentétes irányban.

Először is  arra  a  tényre  hívja fel  a figyelmet,  hogy Barth és von Balthasar  együtt 
teljességgel  szemben  állnak  a  református  tanítással.  Von  Balthasar  annak  a  teológusnak 
nevezi Barthot, akiben a református tanítás a legkövetkezetesebb kifejeződésére jutott. De azt 
is mondja, hogy bizonyos értelemben Barth egyszerre relativizálta és radikalizálta a kijelentés 
református alapelvét. Ezt a kijelentésről alkotott ama elképzelésének eszközével tette, mely 
szerint a kijelentés kifejezi Isten lényének egészét, s Isten lényének egésze teljességgel el van 
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rejtve  ebben  a  befejezett  kijelentésben.  A református  tanítás  eme  radikalizálása  e  tanítás 
radikális elvetésének felel meg.

Másodszor,  von  Balthasar  a  saját  és  Barth  teológiája  között  az  alapvető  egységet 
Barthnak ebben a radikális protestantizmusában találja meg. Von Balthasar nem próbálja meg 
azt megmutatni,  miképpen lehet az ő római katolikus teológiáját  elvileg összhangba hozni 
Barth  protestáns  teológiájával  közös  alávettetéssel  a  Bibliának,  mint  Isten  közvetlen  és 
befejezett kijelentésének. Épp ellenkezőleg eszmecseréjük azzal a közös előfeltevéssel folyik, 
hogy  ezt  a  dolgot  nem szabad  megtenni.  Mikor  a  reformátorok  módszertanát  egyáltalán 
megemlíti, feltételezi, ha ugyan nem jelenti ki, hogy tévednek. Ez hangsúlyozottan abban a 
tényben  mutatkozik  meg,  hogy  mikor  Barth  korábbi  nézetét,  azaz  dialektikus  módszerét 
mondja tévesnek, ezt amiatt a tény miatt mondja, hogy abban az időben még nem nőtte ki 
teljesen a reformátorok ama spekulatív elképzelését, mely szerint Isten egyedül munkálkodik 
az üdvözítésben.

Mikor  Barth  elfordult  a  reformátorok  spekulációjától  az  igazibb  krisztológiai 
megközelítés felé, érvel von Balthasar, egyidejűleg jobban érvényre juttatta az ember, mint 
teremtmény valóságát az embertől, mint bűnöstől megkülönböztetetten. Ennek következtében 
többé már nem gondolt Isten üdvözítő munkájának köréről úgy, mint ami kizárólagosan az 
isteni létezésen belül megy végbe. Akkor már felfogta, hogy Isten azonos a megtestesülésével 
Krisztusban, s az ember tüstént elfoglalta a megfelelő helyét az üdvösség sémájában. Ezzel a 
kegyelem elsőségét a természet felett valóban megőrizte. Von Balthasar szerint tehát Barth 
csak azért volt képes megőrizni a kegyelem elsőségét, mert eltávolodott a református nézettől, 
és megalkotta a saját nézetét a Krisztus-eseményről.

A kegyelem elsősége volt az, amit a római katolikus teológiai mindig is igyekezett 
fenntartani.  Már  jóval  a  reformáció  előtt,  állítja  von  Balthasar,  az  egyház  azt  tanította  a 
tagjainak,  hogy  az  embernek  természetfeletti  célja  van,  s  ez  a  természetfeletti  cél  csakis 
kegyelem által  érhető el.  Az egyház számára a természet  függetlensége mindig is alá van 
vetve Isten természetfeletti kegyelme eme elsőségének. Ennek a természetfeletti kegyelemnek 
az előfeltételezése nélkül az embert még embernek sem lehet tekinteni. Magának a  liberum 
arbitrium fogalmának is Istennek a Krisztusban adott kegyelmét kell szolgálnia.

Ha a  reformátorok  törődtek  volna  Isten  kegyelme  szuverenitásának  fenntartásával, 
mondja von Balthasar,akkor jobb lett volna, ha az egyházban maradnak. Mikor a spekulatív 
nominalizmus  eszközeivel  próbálták  védeni  ezt  a  szuverenitást,  ahogyan  Luther  tette, 
valójában  támadást  indítottak  ez  ellen  a  szuverenitás  ellen.  Nemcsak  a  kegyelem 
szuverenitását lehet a legjobban az egyházban fenntartani, de ugyanez igaz annak egységére 
és  egyetemességére  is.  Ha  ugyanis  az  ember  természetének  öröklötten  szüksége  van  a 
természetfeletti kegyelemre a beteljesedéséhez, akkor a kegyelem öröklötten egyetemes.

A római katolikus teológus tehát alapjában véve egyetért Barth alapvető krisztológiai 
megközelítésével,  valamint  a  hit  analógiájának  elsőségéről  alkotott  elképzelésével.  A 
teremtés,  a  megtestesülés  és  az  üdvösség  alapkérdéseiben  a  különbségek  Barth 
protestantizmusa,  valamint  a  saját,  azaz  von  Balthasar  római  katolicizmusa  között  nem 
olyanok, amelyek indokolnák a külön egyházak létezését.1576

Von Balthasar eme ítéletével nem lehet egyet nem érteni. Mikor Berkouwer megírja a 
Conflict  with  Rome (Konfliktus  Rómával)  című  könyvét,  abban  gyakran  beszél  a  római 
katolikus gondolkodás dinamikus kategóriáiról.  Az egyházat  a megtestesülés  folytatásának 
mondják.1577 A római katolikus teológusok nem vonakodnak az egyház és Krisztus közötti 
azonosságról beszélni.1578 Az egyház és Krisztus közötti eme azonosság elképzelését minden 
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elképzelhető  irányban  kimunkálják.1579 Természetesen  a  szóban  forgó  azonosság  nem 
abszolút. Van különbség ezen az azonosságon belül.1580

A reformátorok alapvető ellenvetése a római katolikus gondolkodással szemben abból 
a  tényből  fakad,  hogy  az  azonosságról  alkotott  elképzelése  alapján  Krisztusnak,  mint  az 
egyház Fejének a helyét kompromittálták.1581 A római katolikus teológia nem ejti foglyul a 
gondolatait, hogy azok engedelmeskedjenek az Ígéjében beszélő Krisztusnak.1582 Az egyház 
elutasította, hogy az eretnekég kérdését egyedül a Szentírás exegézise alapján vizsgálja (2. 
fejezet). A tridenti zsinat azért ítélte el a reformátorok kegyelmi teológiáját, mert az egyházat 
az Íge által  mérték.  Az egyház cselekedeteinek menetét  azonossági alapelvének szürkülete 
irányította.1583

Azonosság  alapelve  miatt  az  egyház  készpénznek  vette,  hogy az  ember  nem vált 
lelkileg  tehetetlenné  Ádám  bukása  következtében.  Az  emberről  alkotott  nézetét  ennek 
következtében lehet antropológiai optimizmusnak nevezni.1584 Ezt az optimizmust nem lehet 
azonosítani  a  humanizmussal.1585 Az  egyház  mégis  elvetette  az  ember  radikális  erkölcsi 
romlottságának  elképzelését  úgy,  ahogyan  azt  a  Szentírás  tanítja.1586 A  büntetést,  amit  az 
embernek a bűnért kell kapnia, tagadó fogalmakkal írták le.1587

A végkövetkeztetésnek annak kell lenni, hogy noha a római katolikus egyház beszél, 
mégpedig  hangsúlyosan1588 beszél  a  szuverén  kegyelemről,  ezt  a  tényt  teljes  teológiája 
szellemi  vonatkoztatásának  fényében  kell  nézni.  Hasonlóképpen,  mikor  Kálvin  és  a 
református hitvallások beszélnek a természet bizonyos világosságáról, és Isten képmásának 
bizonyos maradványairól az emberben még a bűnbeesése után is, azt is teológiájuk egészének 
fényében  kell  szemlélni.1589 Csak  amennyiben  a  bűnnel  és  a  kegyelemmel  kapcsolatos 
tanításokat minden esetben abban a keretben szemléljük, amelynek a részét alkotják, akkor 
látjuk meg, hogy mik ezek valójában. S így tekintve megmutatkozik, hogy hatalmas vallási-
erkölcsi különbség van a katolicizmus és a reformáció között. Ez „elsőrendű” különbség.1590

Az azonosság eme alapelvére alapozva a római katolikus gondolkodás a megtestesülés 
folytatásának  képzeli  az  egyházat.  Ez  a  megtestesülésről  alkotott  nézetének  „egyetemes 
kozmológiai  szerkezetet” kölcsönöz.1591 Azaz, a római katolikus teológusok felhasználják a 
„progresszív megtestesülés” elképzelését. Mascall például azt mondja, hogy „a megtestesülés 
hatásait láthatjuk az egész teremtett rend fokozatos természetfelettiesedésében”.1592

Leszögezhetjük: nem nehéz meglátni, hogy az efféle dinamikus alapelvet használó von 
Balthasar miért  üdvözli a protestáns teológiának a Barth által  használt aktivista kategóriák 
által megvalósuló fejlődését. Barth teológiájának eme aktivista kategóriái alapjában véve nem 
különböznek  von  Balthasar  dinamikus  kategóriáitól.  A  Barth  aktivizmusából  kiindulva 
megalkotott  Krisztus  észrevehetően  nem  különbözik  a  von  Balthasar  dinamizmusából 
kiindulva megalkotott Krisztustól. Barth is beszél az egyház léte azonosságáról Krisztuséval. 
De mint a katolicizmus esetében is, Krisztus azonossága ezzel az egyházzal dinamikus, így 
Barth esetében ez az azonosság a tiszta cselekedet. S miután Róma dinamizmusa az, ami miatt 
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szembeszegül Istennek a Krisztusban és a Szentírásban adott végleges jellegével, amiképpen a 
reformátorok felfogták, így a kijelentésnek, mint tiszta cselekedetnek az elképzelése az, ami 
miatt Barth szembeszegül Krisztusnak és a Szentírásnak a református nézetével.



14. fejezet: Hans Küng

A második római katolikus teológus, akit meg kell néznünk, Hans Küng. Ahogyan a 
munkájának címe jelzi, Küng Barthnak a megigazulással kapcsolatos tanításával foglalkozik. 
Ő von Balthasarhoz  hasonlóan abban érdekelt,  hogy megkérdezze:  vajon Barth  teológiája 
képviseli a római katolikus álláspont protestáns megközelítését?

Barth alapvető ellenvetése a megigazulás római katolikus tanításával szemben, mondja 
Küng,  nem  állja  meg  a  helyét.  A  római  katolikus  teológia  ugyanannyira  érdekelt  Isten 
kegyelmes szuverenitásában, mint Barth. S ez a szuverenitás ugyanúgy képes kifejeződésre 
jutni  a  kiválasztás,  a  teremtés  és  a  megváltás  római  katolikus  tantételeiben,  mint  Barth 
teológiájában. Valójában ez a szuverenitás minden más probléma abszolút mércéje a római 
katolikus gondolkodás számára.1593 A római katolikus tanítás összhangban van Barthtal, mikor 
megpróbálja kihangsúlyozni a kegyelem theocentrikus összetevőjét.1594

Emellett a megigazulás mind barthiánus, mind római katolikus tantételét ama teológia 
egészének fényében kell szemlélni, amelynek részét képezik. Ha így szemléljük, mindennél 
világosabban kiderül, hogy a megigazulás katolikus és barthiánus tantételei lényegében nem 
különböznek egymástól.

Érdekes megjegyezni, hogy Küng könyve tartalmaz egy Barthtól kapott kísérőlevelet 
is. Ebben a levélben Barth azt mondja, hogy Küng korrekt módon vázolta fel az ő nézeteit. 
Hozzáteszi, hogy amennyiben Küng nézetei a megigazulásról valóban egyeznek az egyháza 
nézeteivel,  akkor  a  saját  maga  nézetei  és  alapjában  véve  egyetértésben  állnak  ennek  az 
egyháznak a nézeteivel.1595

Ezzel a néhány megjegyzéssel, mint háttérrel, most rátérünk Küng munkájának rövid 
elemzésére.

Küng munkája két részre oszlik. Az első részben Barth nézetét,  a második részben 
pedig  a  megigazulás  római  katolikus  nézetét  vázolja  fel.  Ezek  után  összehasonlítja  a  két 
nézetet.

1. Barth nézete a megigazulásról

Az  első  rész  két  szakaszra  oszlik.  Az  első  ezek  közül  Barth  teológiájának 
szerkezetével foglalkozik, a második pedig a megigazulás tantételével ennek a szerkezetnek a 
fényében.

Lassan egyhangúvá válik, mondja Küng, mikor az emberek Barth teológiájáról, mint 
dialektikusról  beszélnek.  Von  Balthasar  világosan  kimutatta,  hogy  Barth  eltávolodott  a 
dialektikától az analógia irányában.1596 Von Balthasar látszólag arról a tényről is meggyőzte 
Barthot,  hogy az  analogia  entis  elképzelése  nem fejezi  ki  kellőképpen a  római  katolikus 
teológia középpontját. Legalábbis von Balthasar könyvének 1951-es megjelenése óta Barth 
már nem használja a létanalógia fogalmát a római katolikus gondolkodás kivonataként. De 
még  így  is  meg  kell  vizsgálnunk,  hogy  vajon  Barth  szembenállása  a  római  katolikus 
gondolkodással  alapvetően  még  ugyanaz-e,  mint  ami  volt  von  Balthasar  könyvének 
megjelenése előtt.

A  Keresztény  dogmatika  negyedik  részének első  két  kötete  1953-ban és  1955-ben 
jelentek  meg  ebben  a  sorrendben.1597 Ezekben  a  könyvekben  Barth  főleg  a  kiengesztelés 
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tantételével  foglalkozik.  Ezekben  a  megigazulás  kérdését  minden  lehetséges  szempontból 
tárgyalja.1598 Főleg tehát ezekkel a kötetekkel kell foglalkoznunk.

Barth mindenekfelett a felülről történő gondolkodással van elfoglalva. Számára ez az 
Isten  felsőbbrendűségének  szempontjából  történő  gondolkodást  jelenti.  A  megbékéléssel 
kapcsolatos egész tantételében Barth Krisztusból kiindulva beszél. Ez negatív módon foglalja 
magában, hogy „a szövetség, a bűn és a megbékélés keresztyén triászát nem szabad hegeli 
stílusban  értelmezni”.  Von  Balthasar  jól  beszélt,  mikor  azt  mondta,  hogy Barth  idealista 
gondolkodási formákat használ.1599 Ezeknek a gondolati  formáknak a használata nem teszi 
Barthot eretnekké. Amiképpen Ágoston is egész életében cipelte korai neoplatonizmusát és 
manicheanizmusát, úgy semmi kétség, Barth is végigcipeli egész életében gondolkodásának 
és anti-humanista egzisztencializmusának idealista stílusát.1600

A „felülről  történő gondolkodás” Barth számára  annyit  jelent,  mint  pozitív  módon 
Krisztustól,  mint  kiválasztó  Istentől  és  kiválasztott  embertől  kiindulni.  Ekképpen, 
krisztologikusan kiindulni egyszerre annyi, mint teologikusan kiindulni. Istent ugyanis csak 
Krisztusban  ismerjük.  Mikor  Isten  attribútumairól  beszélünk,  Barth  szerint  nem  másról 
beszélünk,  mint  Istennek  az  ember  számára  Krisztusban  adott  kegyelméről.  Isten  minden 
attribútuma ugyanis  azonos Isten  lényének  az egészével.  Minden attribútum a szeretetnek 
egy-egy formája, amelyben Isten szabad, vagy a szabadságnak egy-egy formája, amelyben 
Isten szeret.1601 Ami Isten Önmagában a saját  Maga számára,  az a mi számunkra is  az Ő 
kiválasztó kegyelmében.1602

Barth Istenről alkotott tanítását követi az Ő munkáinak tárgyalása. Ezek között az első 
a teremtéssel kapcsolatos tantétele. A teremtés tantétele a legmélyebb értelmű jelentésében a 
kibékítés tantétele. A teremtés munkáját, mint olyat, nem szabad azonosítani a kibékítéssel. 
De  a  kibékítés  és  a  beteljesedés  előfeltételezik  a  teremtést,  következésképpen  azzal 
kezdődnek.1603 Ennek eredményeképpen a megigazulás tantétele Istennek az ember számára 
Krisztusban  adott  kegyelme  eme  tág  szövegösszefüggésében  veendő  figyelembe,  ami  a 
teremtésen, kibékülésen és beteljesedésen keresztül foganatosíttatik.

Amit  Küng bővebb magyarázattal  bemutat  erről  a  szövegösszefüggésről,  amelyben 
Barth  megfogalmazza  a  megigazulással  kapcsolatos  nézetét,  az  a  következő  pontokba 
szedhető.

A. A megigazulás örökkévaló alapja

Mint említettük, Barth számára a bűnösök megigazulása Isten kiválasztó kegyelmén 
alapszik  Krisztusban.1604 Isten  az  örökkévalóságtól  fogva  kijelöli  Magát  a  bűnös  ember 
számára, valamint a bűnös embert Önmaga számára. Isten ebben az örök önkijelölésben Isten. 
Ő Isten, Aki elvégzi a teremtés, kibékítés és beteljesítés munkáját. S ebbéli minőségében Ő a 
megigazító Isten is.1605

Miután tehát a kiválasztó kegyelmében Isten ekképpen jelöli ki Magát a bűnösöknek, 
valamint a bűnösöket Önmagának, itt azonnal két kérdésre kell megkeresni a választ. Először 
is, vajon a teremtmény Isten általi kiválasztása, vagy eleve-kijelölése nem semmisíti meg a 
teremtmény  eredeti  önálló  létezését?  Barth  azt  állítja,  hogy nem.  Épp ellenkezőleg,  Isten 
eredeti kiválasztó cselekedetében rejlik a teremtmény függetlenségének és teljes valóságának 
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alapja.1606 Másodszor  meg  kell  jegyeznünk,  hogy  a  kiválasztás  bűnös  teremtmények 
kiválasztása.  Vajon  a  Krisztusban  történő  kiválasztásuk  valójában  nem  a  bűn  valóságát 
tagadja? Barth azt  mondja,  hogy a predesztináció nem Isten konkrét cselekedete.  Ez az a 
cselekedet, mely megelőzi, és magában foglalja a teremtést, a kibékülést és a beteljesedést. 
Jézus Krisztus a kiválasztott ember Minden ember részesedik Krisztus teremtménységéből, 
ami mint olyan, már a kegyelem ajándéka. Minden ember részesül az Ő örökbefogadásában, 
ami kimagasló stílusú kegyelem.1607

A kiválasztás Barth számára eleve kettős kiválasztás (praedestinatio germina). Ha van 
kiválasztás, akkor van elvettetés is. Az elvettetés azonban Krisztust sújtja. Az elvettetés nem 
az emberek  számára foganatosíttatik.  Isten az Ő Fiában veszi Magára az elvettetést.1608 A 
bűntelen Magára veszi a bűnt, azzal együtt  annak büntetését,  ítéletét,  a halált  és a poklot. 
Krisztus mindenkiért szenved. Krisztus az egyetlen elvetett az Atya által azért, hogy benne mi 
valamennyien  az  Atya  kiválasztottjai  lehessünk.  A  predesztináció  pozitív  oldala  alkotja 
ugyanis annak valóságát és jelentését.1609 Az elvettetés „nem”-je alá van vetve a kiválasztás 
„igen”-jének.1610 Még mikor  az ember  azt  is állítja,  hogy ott  áll,  ahol csak Krisztus állhat 
mindenkiért, akkor is csak megerősíteni tudja, amit tagadni próbál. „Az egyetlen igazság ez, 
és ez is marad: az összes elvetett ember kiválasztása Krisztus Jézusban van, Aki mint elvetett, 
a kiválasztott: a kiválasztás Isten országára, az üdvösségre és az örök életre történik. Ezen 
alapszik az ember megigazulása.”1611 A bűnösök megigazulása az időben azért lehetséges és 
valóságos, mert Isten az örökkévalóságtól fogva kiválasztotta a Fiában a kárhozatot Magának, 
a megbocsátást pedig a bűnösöknek.1612

B. A szövetség, mint a megigazulás előfeltevése

Barth megigazulásról alkotott nézetét konkrétabban leírva Küng azzal folytatja, hogy a 
szövetség kérdését kezdi el tárgyalni. Barth számára ennek minden beborító jellege a fontos 
dolog. A szövetség elképzelése nélkül a megigazulás, s azzal együtt az egész kibékülés csak 
viszonylagos  fontosságúnak  tűnhet.  Úgy  tűnhet:  nem  mindenkire,  csak  néhány  emberre 
vonatkozik.

Kétségtelen,  hogy  a  megigazulás  az  emberi  bűnre  adott  beavatkozó  válaszreakció 
(Zwischenfall), de ez a tény nem teszi a megigazulást önkényes dologgá. Ez mindenmás, csak 
ez  nem,  mert  Isten  szövetségének  örökkévaló  akarása  a  megigazuláson  keresztül 
foganatosíttatik a kibékülésben.1613

Ebből következik,  hogy már a teremtésben is az ember  Isten kegyelmébe kerül.  A 
szövetség  kegyelme  már  előre  (von  vornherein)  körülveszi  a  teremtés  kegyelmét.1614 A 
teremtésen alapulva Istennek az emberrel kötött kegyelmi szövetségének egyetemes jellege 
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unbedingten, ewig gültigen und allgemein verbindlichen Geschehen. Zweifellos ist die Rechtfertigung eine  
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ist vielmehr die von Gott selbst vollzogene Behauptung, Durchsetzung seines Bundes mit dem Menschen (4/1,  
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van.1615 Isten Jézus Krisztusban teremt. Ebben rejlik a teremtménynek mind a megvalósulása, 
mind a megigazulása.1616 Az ember jónak teremtetett: Isten teremtésén keresztül igazult meg. 
Az  ember  szegte  meg  a  szövetséget.  De  Isten  a  bűn  ellenére  (trotzdem)  megigazítja  őt. 
Fenntartja az Ő örök szövetségét.1617

C. Megigazulás a kibékülésben

A megigazulást, és általánosságban a kibékülést úgy kell tekinteni, mint a szövetség 
beteljesedését. A megigazulás a megszegett szövetség beteljesedése.1618 A kibékülés magában 
foglalja a megigazulást.1619 Ha azonban meg akarjuk látni a megigazulás és a kibékülés helyes 
viszonyát, akkor először ki kell zárjuk a gondolkodás minden elvont módozatát. Nem szabad 
szembeállítanunk  a  krisztológiát  a  szoteriológiával,  vagy  az  egyháztannal.  Nem  szabad 
szembeállítanunk Krisztus személyét az Ő munkájával, vagy a természeteit az állapotaival. 
Nem szabad kidolgoznunk a bűn független tantételét  a kibéküléssel  szemben.  Végül,  nem 
szabad az egyes keresztyén emberek felszenteléséről beszélnünk a hitközségtől külön.1620

Másként kifejezve, Barth a kibékülés konkrét tanítását  akarja. Küng megadja Barth 
kibéküléssel kapcsolatos tanításának vázlatos áttekintését.1621

Ebben  a  sémában  Krisztus  Jézus  alkotja  a  középpontot  és  a  mércét.  Ő a  kulcs  a 
kibékülés  egész  tanításához.  Tőle  fordulunk a  bűn kérdéséhez,  majd  a  kibékülés  objektív 
megvalósításához,  azután  pedig  annak  szubjektív  elfogadásához  az  egyház,  valamint  az 
egyéni hívők által. Így tehát a krisztológia, a bűn tantétele, a szoteriológia tantétele, valamint 
a  Szentlélek  munkája  azok  a  vízszintes  rétegek,  melyek  együttesen  alkotják  a  kibékülés 
munkáját.  Mindezekből  azonban  a  krisztológia  alkotja  a  központot.1622 S  e  vízszintes 
nézeteknek megfelelően létezik három függőleges perspektíva is.  Ezek is a krisztológiából 
származnak. Krisztus (a) valódi Isten, (b) valódi ember, és (c) valódi istenember.

Megvizsgálván ezeket a perspektívákat, megjegyezzük: (a) Jézus  Krisztus a valódi 
Isten,  Ő az Úr,  mint  szolga.  Ő a Főpap (munus sacerdotale),  (b) Jézus Krisztus a valódi 
ember,  Ő a szolga,  mint  Úr (munus regale),  és (c)  Jézus Krisztus az istenember,  Ő a mi 
kibékülésünk záloga és bizonysága (munus propheticum).1623

A barthiánus séma alapján a megigazulást az első perspektíva fényében kell szemlélni. 
A megigazulás azon a tényen alapszik, hogy Krisztus a valódi Isten, hogy isteni mivoltát a 
megaláztatásában, úri mivoltát pedig abban mutatja meg, hogy szolga, s ezzel békíti meg az 
ember Önmagával.1624

A megigazulás tantételét a kibékülés eme szerkezetébe helyezve, majd a kibékülést a 
kegyelmi szövetség beteljesülésének tekintve Krisztussal, mint annak központjával, próbálja 
meg  Barth  elkerülni  a  „hegelianizmust”.1625 S  a  megigazulásról  alkotott  saját  nézetének  a 
megfelelő  szerkezetbe  helyezésével  Barth  úgy véli,  képes  a  megigazulás  római  katolikus 
nézetének helyes értékelésére.1626

Nem követjük Küngöt,  ahogyan  részletesen  kimunkálja  Barthnak a  megigazulásról 
alkotott  nézetét  Barth  munkája  második  szakaszában megadott  szerkezet  fényében.  Utalni 
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azonban  fogunk  erre  a  szakaszra,  mikor  rátérünk  Küng  munkájának  második  fő  részére, 
melynek címe: Egy katolikus válaszadási kísérlet.

2. Egy katolikus válasz

Az  egyetlen  kérdés,  amit  Barth  állandóan  érdekelt  feltenni  nekünk,  mint  római 
katolikusoknak,  mondja  Küng,  az,  hogy  vajon  a  megigazulással  kapcsolatos  tanításunk 
érvényre  juttatja-e  Isten  kegyelmének  szuverén  cselekedetét.1627 Barth  a  római 
katolicizmusban fenyegetést lát Isten szuverén kegyelmére. Emiatt a római katolikus teológia 
elleni támadása éles, sőt emocionális, s Barth felvet egy sor kérdést. Mi a helyzet a bűn római 
katolikus  tantételével?  A katolikus  tanítás  szerint  a  bűn megsebesíti  az  embert,  de  vajon 
megérinti-e  őt  lényének  mélységében?  S  mi  a  helyzet  a  kegyelem  római  katolikus 
tantételével? Komolyan van Isten abban véve? Vajon a katolicizmust nem inkább az ember 
érdekli, mintsem Isten? S mi a helyzet a megigazulás római katolikus tantételével? Vajon az 
nem  arról  beszél  inkább,  hogy  az  ember  igazzá  válik,  a  megítélő  és  megigazító  Isten 
kinyilvánító  cselekedete  helyett?  Továbbá,  mi  a  helyzet  a  megigazult  római  katolikus 
tantételével?  Vajon a  katolikusok  látszólag  nem tévesztik  szem elől,  hogy ő  még  mindig 
bűnös?  Sőt,  mi  a  helyzet  a  hit  római  katolikus  tantételével?  Vajon abban nem az  ember 
igazítja  meg  magát  valójában,  mivelhogy  együttműködik  a  megigazulással?  S  végül, 
komolyan  veszi  a  római  katolikus  gondolkodás  Jézus  Krisztust?  Vajon  játszik  bármiféle 
szerepet Krisztus a teremtés római katolikus tantételében? Vajon a bűnt Krisztus munkájának 
fényében, vagy egy Krisztustól különálló Isten fényében szemlélik? Röviden, vajon a római 
katolikus gondolkodás nem holmi, az Isten irányítására tett kísérlet, azaz támadás a kegyelem 
ellen?1628

Küng  válasza  Barth  központi  kérdésre,  valamint  annak  alkérdéseire  két  szakaszra 
oszlik. Az első szakasz a római katolikus teológia szerkezetével foglalkozik, a második pedig 
a megigazulás kérdésével ennek a szerkezetnek a fényében. Elsősorban az előbbivel fogunk 
foglalkozni.  Ez teszi  a  számunkra  a  legjobban lehetővé,  hogy kövessük a  Küng által  tett 
összehasonlítás fő kiindulási pontját a megigazulás barthiánus és katolikus tantételei között. S 
ez készít fel minket a legjobban arra, hogy a református teológia fényében értékeljük ezt az 
összehasonlítást.

A. Alapok

Küng  Barth  kérdéseire  jórészt  követve  ad  válaszokat.  Teszi  ezt  a  római  katolikus 
teológia pozitív bemutatásával. Az olvasó ebből maga is levonhatja a saját következtetéseit.

Az első górcső alá vett dolog az egyház tekintélye. Küng azért száll síkra, mint előtte 
von Balthasar is, hogy megmutassa: a katolikus gondolkodási rendszer egy nyitott rendszer. 
Bárcsak Barth megértette volna ezt a tényt, mikor olyan kegyetlenül kritizálta a kegyelemnek 
a tridenti zsinat által megalkotott tantételét! A tévedhetetlen egyház dekrétumai nem befagyott 
formulák. Ezek élő mutatók, Istennek a Krisztusban adott kijelentése végtelen gazdagságának 
mélyebb kutatásához.1629

A  dogma  történelme,  mondja  Küng,  bizonyítja  ezt  a  dolgot.1630 A  dogmatikus 
meghatározások valóban tévedhetetlenül érintik az igazságot, de mégsem képesek azt átfogó 
módon kifejezni. Ezért mindig magyarázhatók és fejleszthetők. Az igazság magyarázása és 
fejlesztése  feladatának  ellátása  során  az  egyház  nincs  hozzákötve  a  filozófia  egyetlen 
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formájához. Az implicit igazságtartalom mindig meghalad bármiféle rá adott megfogalmazást. 
Az egyház folyamatosan próbálja az igazságot az egyre tágabb perspektívák szempontjából 
kifejezni. Az igazság eme megtestesülése, mint a megtestesülés megvalósulása (Auswirkung 
der Menschwerdung) az egyházon belül valósul meg a Szentlélek munkáján keresztül.1631

A tanításnak ez a fejlődése természetesen magában foglalta a múltban az eretnekségek 
félreállítását,  amint  azok  megjelentek  az  idők  során.  A  tanítás  konkrét  megfogalmazása 
mindig is a konkrét eretnekséget  szem előtt  tartva történik.  Ez nyilvánvaló a megigazulás 
tridenti  dekrétumából.1632 Ez a dekrétum nem mondott  el  mindent,  amit el  kell  mondani a 
megigazulásról. Csak annyit mondott, amennyit abban az időben a reformáció eretnekségeivel 
kapcsolatosan mondani kellett ebben a témában.

Válaszképpen  ezekre  az  eretnekségekre  az  egyház  alkalmazott  bizonyos  mértékű 
antropocentrizmust a megigazulásról alkotott  tantétele megfogalmazása során. Ezt azonban 
nem  az  ember  elsőségének  érdekében  tette.  Azért  tette,  hogy  valóban  megőrizze  Isten 
elsőségét  az  Ő kegyelmének  cselekedetében.  Miképpen  lehet  az  elsőséget  fenntartani,  ha 
nincs  valódi  ember,  akit  üdvözíteni  szükséges?  A  tridenti  zsinat  kihangsúlyozta  azt  az 
összetevőt, amit a reformátorok a hamis buzgalmukba elnéztek. Barth nem teljesen fogta fel 
ezt a körülményt.

A  római  katolikus  tanítás  felvázolásakor  Barth  nemcsak  az  egyház  hivatalos 
dekrétumaira, de a teológia kézikönyveire is hivatkozott.1633 De mindig fel kell fogni, hogy a 
szó legszigorúbb értelmében egyedül a Szentírás az Isten Ígéje a római katolikus gondolkodás 
számára.1634 A Szentírás hibamentes, és érvényes minden időben, és minden helyen.1635 Ez az 
elsődleges mérce a teológusok számára. Természetesen ennek a mércének a használata során 
a teológusok alá vannak vetve a Szentírás egyház által adott magyarázatának. Mert csakis az 
egyházban olvasható helyesen a Szentírás. A Szentírás és az egyház együtt haladnak.1636

Ott  van  még  a  hagyomány,  mint  a  kijelentés  forrásának  dolga  is.  Amint  azonban 
kiderül a tridenti zsinat állásfoglalásaiból, csakis az isteni hagyomány, amit Jézus Krisztus, 
vagy a Szentlélek nyilatkoztatott ki, tekinthető a kijelentés forrásának.1637

Még  továbblépve,  a  hagyomány  a  hit  és  a  pápai,  zsinati  és  püspöki  rendeletek 
jelképeiben  is  kifejeződik.1638 Ezek  azonban alá  vannak vetve  a  Szentírásnak,  mint  végső 
mércének.1639 Az efféle megfogalmazásokat valóban egy fejlesztés végének kell tekinteni, de 
aztán egyidejűleg egy új fejlesztés kezdetének is.1640

Teológusokként a teológia rendszerünket a Szentírásnak, valamint a hagyománynak 
alávetve alkotjuk meg, mely utóbbi maga is alá van vetve a Szentírásnak.1641 A pápai tekintély 
elképzelése  nem  összeegyeztethetetlen  azzal  az  elképzeléssel,  hogy  a  tanítás  minden 
bizonyítékának a Lélektől és az erőtől kell származnia. Vajon nem fogadta el maga Barth is 
azt az elképzelést, hogy a pápa elképzelése nem összeegyeztethetetlen az evangéliummal?1642

B. A megigazulás krisztocentrikus alapja
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Leszögezvén a tényt, miszerint a római katolikus teológus a teológia nyílt rendszerével 
rendelkezik, Küng annak megmutatásával folytatja, hogy benne Krisztusnak tényleg elsősége 
van. A krisztocentrikus álláspontot természetesen nem szabad szembeállítani a teocentrikus 
állásponttal.  Krisztus  eredete  ugyanis  Istenben  van.1643 Jézus  Krisztusban  az  Istenség 
teljessége jelenik meg testileg.1644

Az egyház  a  történelem  során  mindvégig  ragaszkodott  Krisztus  elsőségéhez.1645 S 
napjainkban  a  Krisztus-könyvek  egész  áradata  áll  rendelkezésre.  Manapság,  ahogyan  a 
múltban is, a krisztológiából, valamint a teremtés és a bűn krisztológiától függő tanításaiból 
kiindulva adatik meg a válasz a megigazulás természetére vonatkozólag.1646

Megigazulásunkat  kapcsolatba  kell  hozni  a  Krisztusban  az  örökkévalóságtól  fogva 
megtörtént kiválasztásunkkal.1647 Mert Isten az örökkévalóságtól fogva gondolt minden ember 
üdvösségére az Ő Fiában.1648 Az egész világtörténelem kezdetétől fogva ez a világtörténelem 
üdvtörténelemmé (Heilsgeschichte), sőt az egyház történelmévé vált.

(1) A teremtés, mint üdvtörténelem

Ami az időben történik, azt Isten már az örökkévalóságban elhatározta. Minden, ami 
az időben bekövetkezik, az örökkévaló üdvterv beteljesedésének része Jézus Krisztusban.1649 

Ez azt is magában foglalja, hogy a teremtés is Jézus Krisztusban történt.1650 Az egész teremtés 
Krisztus formáját (christusformig) hordozza, s mint ilyennek, rejtett trinitárius jellege van.1651 

Minden  Jézus  Krisztusban  jut  létezésre  és  létezik.1652 János,  az  apostol  arra  figyelmeztet 
minket, hogy Nála nélkül semmi sem lett, ami lett.1653 Természetesen a teremtésnek megvan a 
maga létezése, de létezésének alapja tényszerűen Jézus Krisztusban van.1654

Mindennek  kimondása  nem  jelenti  a  fokozatosság  tényének  tagadását.  Az  anyagi 
teremtés nincs annak tudatában,  hogy Krisztusban van. A bűnös, aki a saját létezése ellen 
lázad  Krisztusban,  másképpen  létezik  Krisztusban,  mint  az  igaz  ember.  A  kárhozottak 
másképpen vannak Krisztusban, mint az igazak. De a fokozatosság elképzelésének soha nem 
szabad elvenni abból a tényből, hogy minden dolog Krisztusban van.1655

(2) A bűn és a halál az üdvtervben

Isten örök terve a bűn ellen van.1656 A bűn kiesés a szövetségből,  tehát  elszakadás 
Istentől.1657 Jézus  Krisztuson,  mint  Megváltón  keresztül  azonban  a  bűnös  tovább  létezik, 
mégpedig  emberként  létezik  tovább.  Krisztus  meghiúsítja  az  önmegsemmisítést,  amit  az 
ember a bűnével vesz magára. Ezért a teremtést Jézus Krisztusban nem szabad azonosítani a 
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megváltással. A teremtés a megváltás előfeltevése,1658 így a megváltás rejtett kezdete.1659 A 
Szentírás gyakran beszél a teremtésről Krisztusban. Most úgy tűnik, hogy az egész teremtés 
be  van  ágyazva  megváltói  szövegösszefüggésbe.1660 Még  az  elkárhozott  bűnösnek  is  van 
létezése  Krisztusban,  mert  sehol  máshol  nem  lehetne,  ha  nem  akar  visszazuhannia 
nemlétezésbe.1661

A megigazulás tantételét most annak fényében kell szemlélnünk, ami a teremtésről és 
a bűnről hangzott el, mert most már tudjuk, mi a bűnös. Most már megértjük a bűn utolsó 
erejét  és  végső  erőtlenségét,  ezért  most  már  ismerjük  a  megigazító  esemény  kiindulási 
pontját.1662 Mint  aversio a Deo és mint  conversio ad creaturas, a bűn a halál teljessége, a 
teremtmény eltűnése felé törekszik. Itt fedezzük fel a bűn végső radikalitását és erejét. Mikor 
azonban a tridenti zsinat megvallotta a bűn eme radikalitását, nem vonakodott egyházi átkot 
kihirdetni  azokra,  akik  azt  vallják,  hogy  Ádám  bukása  óta  az  ember  szabad  akarata 
kioltatott.1663 Ebben a kihirdetésben a zsinat  nem akarta  minimalizálni  a bűn tényét.  Csak 
annak  kimondásával  törődött,  hogy  bűnössé  válva  az  ember  nem  veszítette  el  emberi 
mivoltát.1664 A megigazulás  terminus a quo-ja ez a bűnös, aki emberi mivoltát Krisztusnak 
köszönheti. Ez a bűnös nem képes az ön-megigazításra.

A reformátorok hibája nem az volt, hogy túlontúl radikálisan kezelték a bűnt, hanem 
inkább az, hogy nem kezelték eléggé radikálisan. Úgy tekintettek a bűnös állapotára, mint ami 
minden  kegyelem nélkül  való.  Nem vették  észre  a  tényt,  hogy még  a  bűnös  teremtmény 
létezése is Krisztusban van. Ha nem ez lenne a helyzet, a bűnös egyszerűen letöröltetne a Föld 
színéről.  Ha  a  reformátorok  meglátták  volna  a  bűn  valóban  radikális  természetét,  akkor 
Tridenttel  együtt  olyan  szabadságot  tulajdonítottak  volna  az embernek,  ami  lehetővé  tette 
volna  a  számára,  hogy  megforduljon  Jézus  Krisztus  könyörületén  keresztül,  és  egyedül 
munkálja ki üdvösségét Jézus Krisztus erejének segítségével.1665

Annak a ténynek a kimutatása végett, hogy egyedül a bűn római katolikus tantétele az 
egyedül  valóban radikális,  Küng három kérdést  tesz fel:  (1) Szabad-e a bűnös,  vagy nem 
szabad?  (2)  Mit  kell  mondanunk  a  bűnös  létezéséről?  S  (3)  mit  kell  mondanunk  a 
cselekedeteiről?1666

Krisztus  elsőségéből  kiindulva,  állítja,  először  úgy beszélünk  a  szabadságról,  mint 
Isten gyermekeinek szabadságáról.1667 Az egyház természetesen azt is megvallja, hogy hisz az 
ember választásának szabadságában. A Szentírás nagy témái, úgymint a szövetség, a bűn, a 
büntetés és a megtérés enélkül mind értelmetlenek lennének. A választás szabadsága alkotja a 
keresztyén szabadság antropológiai  alapját.  Enélkül  az alap nélkül a keresztyén  szabadság 
elveszítené az értelmét.1668

Ha  a  választás  szabadságát  ekképpen  a  kezdetektől  fogva  alávetjük  Krisztus 
szabadságának, akkor a determinizmus egész kérdése látszólag jelentéktelen.  Mikor a bűn 
által  az  ember  akarata  rabszolgasorba  kerül,  akkor  egyáltalában  nem  beszélünk 
determinizmusról.1669 Azt  is  láthatjuk,  hogy  az  ember  a  bűn  miatt  elveszett  szabadsága 
visszaadatik neki Krisztuson keresztül.1670
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Most már kitűnik, hogy egyedül a megigazított ember akaratát nevezhetjük valóban 
liberum  arbitrium-nak.  Az  ő  akarata  nem  szegül  szembe  a  kegyelemmel.  Az  inkább  a 
kegyelem gyümölcse.1671 A római katolikus tanítás az ember szabadságáról nem lerombolja, 
hanem inkább megalapozza a kegyelem elsőségét.

Ugyanezt  a  dolgot  kell  leszögezni  a  bűnös  létezését  illetően  is.  Az  egész  ember 
vétkezik, de még így is megtartja emberi mivoltát Krisztusban.

Végül, ugyanezt a dolgot kell leszögezni a bűnös emberek cselekedeteit illetően is. A 
bűnös egyetlen cselekedete sem jó a függetlensége szempontjából. Csak Krisztustól származik 
az ereje a bűnbánat gyakorlásához, önmaga átalakításához és így annak cselekvéséhez, ami 
„jó”.1672 Ez a „jó” azonban sensu stricto nem érdemszerző. Csak az Isten általi megigazításon 
keresztül  válik  lehetségessé  az  ember  számára,  hogy  jókat  cselekedjen  a  szó  teljes 
értelmében.1673

Krisztus kegyelmének ekképpen megalapozott elsőségével a római katolikus teológia 
igazából  nem  vádolható  azzal,  hogy  bármennyire  is  hasonlítana  a  humanizmusra.1674 

Ugyanezzel  a jelöléssel  az alapvető hasonlóságot a teológia  barthiánus és római  katolikus 
megközelítése között szintén megállapítottuk.1675

A tény, hogy Barth és a római katolikus teológusok azonos alapokra építenek, nem 
jelenti azt, hogy az építményeik is hasonlóak lesznek. Lesznek különbségek a barthiánus és a 
római  katolikus  teológia  között.  Ezek a  különbségek azonban nem lehetnek  komolyak.  A 
római katolikus teológia örömmel látja, hogy Barth kihangsúlyozza a kegyelem theocentrikus 
összetevőjét.  S  Barth  a  maga  részéről  nem  hanyagolta  el  a  kegyelem  antropológiai 
összetevőjét sem. Barth megérti, hogy az ember az, aki a kegyelmet kapja, s az ember lénye 
az,  ami  megváltozik  a  kegyelem hatására  (dass  der  Mensch seinshaft  verändert  wird).1676 

Azaz, mindketten igyekeznek fenntartani a kegyelem egységét.1677

Emellett  a  római  katolikus  gondolkodás  ugyanúgy  igyekszik  érvényre  juttatni  a 
megigazulás  törvényszéki  összetevőjét,  mint  Barth.  Newman  kardinális  mondja:  „Itt  nem 
akképpen  kell  megfontolnom,  mint  tényt,  hanem  mint  elképzelést:  mint  az  igaz  mivolt 
[másnak]  tulajdonítását,  vagy mint  igaznak  számítást,  s  én  három szempontból  kiindulva 
teszek megjegyzéseket, melyek az elmondottakból fakadnak. Először is a megigazulás a szó 
helyes értelmében az igaz mivolt  kinyilatkoztatása.  Másodszor, különbözik a megújulástól. 
Harmadszor, a megújulás előzetes, vagy kiváltó oka.”1678

A megigazulás  törvényszéki  összetevőjét  természetesen  nem szabad  elválasztani  a 
belső megújulás elképzelésétől.1679 Pál tanítása a megigazulásról összekombinálja a hívő és 
Krisztus viszonyának jogi és misztikus összetevőit.1680 A központi esemény,  ami a hívővel 
történik  Krisztusban mind  a  megigazulás,  mind  a  megszentelődés.1681 Ez  az  esemény egy 
kihirdetés, ami megigazít (Gerechtsprechung, die gerecht macht).1682

Küng ismét felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy nézete szerint a reformátorok azt 
követelték a tridenti zsinattól: kösse magát az antropológia bizonyos konkrét formájához. Utal 
Luther „nominalizmusára” is. De hozzáteszi, hogy a zsinat elutasította a megigazulás bármely 
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külső összetevőjének túlhangsúlyozását.1683 Trident nézete a megigazulásról magában foglalta 
a  tulajdonítást  is.  De  pontosan  emiatt  utasította  el  Trident,  hogy  a  megigazulást  a 
tulajdonítással azonosítsa.1684

Ami  Barth  és  a  saját  római  katolikus  nézeteit  illeti,  Küng  nem  talál  alapvető 
különbséget közöttük.1685 Barth a megigazulás alatt elsősorban Istennek az emberre vonatkozó 
kinyilatkoztatását érti Jézus Krisztus halálának és feltámadásának vonatkozásában.1686 Trident 
a  megigazulás  alatt  elsősorban  a  belső  változást  érti  az  emberben.  Ezeket  azonban  a 
valóságban nem szabad másként kezelni, mint egymás összetevőit. Ha Barth észben tartotta 
volna ezt a tényt, akkor nem állította volna úgy szembe a saját, megigazulással kapcsolatos 
nézetét  Tridentével,  mint  ahogyan  tette.1687 A  megigazulás  tridenti  nézete  nyitott,  tehát 
kiegészítő.  Miért  kellene hát  Barthnak úgy gondolnia  erre a nézetre,  mint  ami  alapvetően 
különbözik az övétől?

Az ember nem pusztán csak igaznak neveztetik: ő igaz.. Ő nem pusztán külső, hanem 
valódi belső értelemben is igaz. Az ember nem részben, hanem teljesen igaz. Ő új ember nem 
pusztán negatív, de pozitív értelemben is. Mindez vitathatatlan közös terület a barthiánus és a 
katolikus gondolkodás között.1688

Végül,  csak  várnunk  kell  mindabból,  ami  elhangzott,  hogy  a  római  katolikus 
gondolkodás követi Pált, és a megigazulást mindig inkább a hittel, semmint a szeretettel hozza 
kapcsolatba.1689 A  római  katolikusok  hittek  a  fides  sola,  valamint  a  fiducia  sola 
elképzeléseiben.1690 Az ember egyedül a hit által igazul meg.1691 Ez a hit élő hit. Az illetőt 
Krisztus  személyéhez  köti.  A  római  katolicizmus  nem  hisz  a  hit  és  cselekedetek  általi 
megigazulásban.1692 Abban hisz, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül.1693 Így tehát 
ebben a rendkívüli fontosságú dologban ismét úgy látszik, hogy alapvető egyetértés áll fenn a 
megigazulás barthiánus és római katolikus tanítása között.1694 Mindketten azt  vallják, hogy 
Jézus Krisztus keresztre feszítésében és feltámadásában lett meg a megigazulás minden ember 
számára.  Mindketten  hiszik,  hogy  az  üdvözítő  hit  az  elismerése  és  megvalósítása  Isten 
egyszer, s mindenkorra szóló megigazító kinyilatkoztatásának.1695

Ebben a megigazító hitben van az, amit a római katolikus teológusok gratia increata-
nak,  vagy  inhabitatio  Spiritus  Sancti-nak  neveztek.1696 Barth  maga  is  teljes  mértékben 
érvényre  juttatta  ezt  az elképzelést.  Ő elismeri,  hogy a hitben egy új  és speciális  valóság 
jelenik  meg.  Ez  az  új  valóság  a  keresztyén  alany.  Elismeri,  hogy  a  megigazult  valóban 
különbözik a bűnöstől.1697 Tridenthez hasonlóan Barth is különbséget tesz a hit  alulról,  az 
embertől származó eleme, valamint felülről, Istentől származó eleme között.1698

Miért kellene hát Barthnak azzal vádolnia az együttműködés tridenti tantételét, hogy 
az szinergikus? Minden Istentől származik, az ember együttműködése sem kevésbé, mint más 
egyéb  dolgok.  A  megigazulásról  és  a  hitről  alkotott  tanításával  Trident  csak  azt  akarta 
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kijelenteni, hogy mindent, ami Istentől származik, nem szabad úgy magyarázni, hogy egyedül 
Isten munkálkodik.1699

Erre az alapra, nevezetesen hogy még az ember ereje az együttműködésre Istennel is 
Istentől  származik,  építette  fel  Trident  a  megszentelődésre  vonatkozó  nézetét  a 
megigazulással kapcsolatosan. Miféle lehetséges ellenvetése lehet Barthnak a saját nézetéből 
kiindulva ezzel a nézettel szemben?1700 A római katolikusok egyet fognak érteni azzal, hogy a 
megigazulás  Isten  kegyelmes  kinyilatkoztató  cselekedete,  ami  Jézus  Krisztus  halála  és 
feltámadása után következik. S a római katolikusok egyet fognak érteni azzal, hogy az ítélet 
eme cselekedete egyszer, s mindenkorra történik meg, minden ember számára. Biztos, hogy 
az így felfogott megigazulásban benne foglaltatik a megszentelődés is.1701

A  megigazulás  barthiánus  és  a  római  katolikus  tantételének  Küng  által  felvázolt 
összehasonlításában  az  egyetlen  fő  probléma  Isten  és  ember  viszonya  volt  az 
üdvtörténelemben.1702 Barth  azt  kérdezi  a  római  katolikus  gondolkodástól,  hogy  vajon 
kiemelte-e  kellőképpen a  tényt,  miszerint  a  megigazulás  Isten  Krisztusban adott  szuverén 
kegyelme  által  történik.1703 A  római  katolicizmus  pedig  azt  kérdezi  Barthtól,  hogy  vajon 
komolyan veszi-e a tényt, miszerint a megigazulás mindig az ember megigazulása.1704 Mi az 
eredménye  az  elvégzett  összehasonlításnak?  Nem minden  tantételről  volt  szó.  De  ami  a 
teremtés,  a  bűn  és  a  kegyelem  alapvető  tantételeit  illeti,  azokban  nincs  alapja  Barth 
elkülönülésének a régi egyháztól.1705

3. Küng a reformációról

Az  olvasónak  nem  volt  kétsége  afelől,  hogy  a  megigazulás  római  katolikus  és 
barthiánus  tantételeinek  összevetése  során  Küng  minden  fő  dologban  kénytelen  volt 
polemikus  megjegyzéseket  tenni  a  reformátorok  tanításaira.  Ellenvetései  főleg  az  alábbi 
pontokra koncentrálódnak:

A. A reformátorokról azt mondja, hogy dialektikusan gondolkodnak

A reformátorok „dialektikusan” gondolkodnak a megigazulás  doktrínális  hátterének 
vonatkozásában.  Barth  azonban,  konkrétan  Krisztussal  kezdve,1706 majd  aktualizálva  a 
megtestesülést,1707 leszámolt  ezzel  a  dialektikával.  S  ezt  a  pontot  von  Balthasar  is 
megemlítette.1708 Von Balthasar mondta, hogy a „történelmi protestantizmus” a realizmus és 
nominalizmus közötti filozófiai ellentétből kiinduló gondolkodáson alapszik. Lehet, hogy a 
történelmi nominalizmus Krisztusra akart utalni, mivel azonban efféle filozófiából kiindulva 
gondolkodott,  nem  tudott  Rá  konkrétan  gondolni.  Ennek  a  filozófiai  megközelítésnek  a 
legszomorúbb  eredménye  Luther  lett.  Barth  azonban,  Lutherrel  ellentétben  valóban 
krisztologikusan és konkrétan gondolkodott.1709

Mind  Küng,  mind  von  Balthasar  szerint  tehát  Barth  a  reformátorokkal  szemben 
messze  felhagyott  a  hamis  spekulációval,  s  a  katolicizmushoz  hasonlóan  valóban 
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krisztologikussá  vált.  Ez  azt  jelenti,  hogy  ő  a  római  katolicizmussal  egyetemben  nyílt 
rendszerrel rendelkezik. S alapvetően ez az oka annak, amiért Barth és a római katolicizmus 
alapvetően egyetértenek a bűn és az üdvösség kérdésében.

B. A reformátorok bűnnel kapcsolatos nézete, mondja, spekulatív

A krisztológiai  megközelítés  hiánya  miatt  a  reformátorok  téves  nézetet  alkottak  a 
bűnről. Nem értették meg, hogy Krisztus nélkül a bűnös nem is létezne.1710 Barth azonban a 
római katolicizmussal együtt, valóban konkrét krisztológiával rendelkezve, valóban radikális 
nézettel rendelkezik a bűnről is. Mindketten felfogják, hogy a bűn igaz tantételének az ember 
tényleges szabadságából kell kiindulnia Krisztusban.1711 Csak ennek a valódi  libertas-nak a 
szempontjából látszik a bűn rendkívül bűnösnek. Mert csak így mutatkozik meg, hogy minden 
bűn azért az, ami, mert az egész ember lázadását foglalja magában Istennek a Krisztusban 
adott  kegyelmével  szemben.  Mind  Barth,  mind  a  római  katolicizmus  felemelték  a  bűn 
kérdését  a  predesztinációs  spekuláció  szintje  fölé.  S  így  képes  Barth  elkerülni  azt  a 
determinizmust, ami a reformátorok álláspontjában benne foglaltatik.1712

C. A reformátorok nézete a megigazulásról, mondja, externalista

A  reformátorok  megigazulásról  alkotott  nézete  túlontúl  externalista.1713 Barth 
Tridenttel  együtt  és  a  reformátorok  ellenében  megvallja,  hogy  a  megigazulás  ugyanúgy 
magában foglalja a létezés belső megváltozását, mint az igazságos mivolt kinyilatkoztatását.

4. Berkouwer Tridentről

Küng  véleménye  szerint  mind  Barthnak,  mind  a  római  katolikus  egyháznak  nyílt 
teológiai  rendszere  van.  Ez  lehetővé  teszi  a  számukra,  véli  Küng,  hogy teljes  mértékben 
érvényre juttassák Isten minden embernek Krisztusban adott szuverén kegyelmének bibliai 
elképzelését.  A  reformátorok,  miután  nem  rendelkeznek  efféle  nyitott  rendszerrel,  nem 
lehetnek ténylegesen biblikusak, így nem lehetnek ténylegesen krisztologikusak sem.

Azok,  akik  a  „történelmi  protestantizmus”  táborában  élnek,  nagyon  egyetérthetnek 
azzal,  hogy a barthiánus  és a római  katolikus  rendszerek egyformák,  mert  „nyitottak”.  Ez 
azonban  azért  igaz,  mert  zártak  Istennek  a  Krisztuson  keresztül  a  Szentírásban  adott 
kijelentése  előtt.  A  történelmi  protestantizmus  nem  érthet  egyet  azzal,  hogy  Barth  és  a 
katolicizmus  biblikusabbak  és  krisztologikusabbak,  mint  a  reformátorok  voltak.  Pontosan 
azért  voltak  kénytelenek  a  reformátorok  szembeszállni  a  megigazulás  római  katolikus 
elképzelésével, valamint a teológia „nyílt” megközelítésével, amiképpen az kifejeződésre jut a 
katolicizmus kategóriáiban, mert alávetették a gondolkodásukat a Szentírásnak.

Az  előző  fejezetben  megmutattuk,  hogy  Berkouwer  szerint  a  római  katolikus 
gondolkodás  dinamikus  kategóriákkal  dolgozik.  Ez  a  tény  az  eredménye  annak  az 
elképzelésnek, hogy az egyház a megtestesülés folytatása. Szerencsére Berkouwer is írt egy 
könyvet  a  megtestesülésről.  Benne  kimutatja,  hogy  a  dinamikus  kategóriái  miatt  a 
megigazulás római katolikus tanítása valójában nem biblikus, ezért nem fogadható el azok 
számára,  akik a  protestáns  álláspontra  helyezkednek.  Egész kritikája  annak kimondásában 
koncentrálódik, hogy Róma meg akarja őrizni a megigazulás erkölcsi jellegét azzal szemben, 
amit  pusztán  külsődleges  tulajdonításnak  tart.  Ennek  során  a  katolicizmus  a  megigazulás 
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fogalmát olyan erkölcsi-dinamikus kategóriákban értelmezi,  melyekben a kegyelem jellege 
elhomályosodik.1714

A  római  katolikus  gondolkodás  eljárásával  szemben  áll  a  reformációé.  A  római 
katolikus  teológusokat  exegézisükben  a  hagyománytisztelet  és  a  konfesszionalizmus 
megkötötte.1715 A reformáció eljövetelével Isten valóban szólhatott az emberekhez Krisztuson 
át  a  Szentírásban.  Isten  kegyelme  evangéliumának  a  fénye  ismét  áttört  az  emberekhez  a 
reformáció idején. A teljes üdvösség, ami Krisztusban van, újból rájuk ragyogott.1716 Csak a 
Szentírásnak feltétel nélkül alávettetve voltak képesek láthatóvá tenni és élvezni az emberek 
az isteni kegyelem és szeretet elsőségét.

A  reformátorok  nem  tanították  Isten  és  ember  jogi  viszonyának  egyoldalú 
kihangsúlyozását. A reformátorokat mindössze annyi érdekelte, hogy az emberek megértsék: 
üdvösségük  egyedül  a  kegyelem  általi,  a  törvény  cselekedetei  nélkül.  Sola  fide 
elképzelésükkel  Isten  igazságát  és  könyörületét  akarták  dicsérni.  Az  evangélium 
egyszerűségével foglalták el magukat. Az evangélium volt az, amit Pál prédikált, s „amit a 
maga  épségében  újra  a  reformáció  hozott  elő”.1717 „Így  tehát  a  megigazulás  törvényszéki 
elképzelésében éri el a  sola fide – sola gratia  a legtisztább megtestesülését.”1718 A tridenti 
zsinat hangsúlyosan elvetette  „Krisztus igaz mivoltának tulajdonítását,  azzal  együtt  a  sola 
fide-t is.”1719

Természetesen a maga módján Trident is elismeréssel akart adózni Isten kegyelmének. 
„… a megigazulás úgy van leírva, mint az ember átmenete abból az állapotból,  amelyben 
született Ádám gyermekeként a kegyelem állapotába Isten gyermekeként (Trident 6,4). Ezt az 
alapvető átmenetet aztán a különféle összefüggéseiben magyarázzák. A kezdetben jelen lévő 
kegyelem megelőzi az emberi érdemeket, és abba a helyzetbe hozza a bűnöst, ahol előkészíti 
a saját megigazulását, szabadon behódolván ennek a kegyelemnek, és azzal együttműködve 
(Trident 6,5).”1720

Trident  szerint  azt  kell  vallanunk,  hogy  „a  beletöltött  igazságossággal  a  bűnös 
lényének gyökeréig valóságosan és hatékonyan megigazul, így nemcsak igaznak számíttatik, 
de  valóban igaz  is  lesz.  A megigazulás  akkor  egy végbe,  mikor  a  Szentlélek  kitöltetik  a 
szívbe, és ott lakozást vesz.”1721

Ha  azonban  azt  hisszük,  hogy  Trident  valóban  vallja  a  megigazulást  hit  által, 
hamarosan elszállnak az illúzióink. Trident figyelmeztet „arra a hiábavaló téveszmére, mely 
szerint  valaki Krisztus örökösévé  sola fide  lesz,  a puszta  hiten át” (Trident 6,11). Majd a 
rendelet kihirdetése után a kánonok elvetik a református hitvallást: „Ha valaki azt mondja, 
hogy  a  bűnös  egyedül  hit  által  igazul  meg  abban  az  értelemben,  hogy  semmi  más  nem 
szükséges,  ami  a  megigazulás  kegyelme  megszerzésében  működik  közre,  s  hogy  nem 
szükséges a bűnösnek a saját akaratából felkészítenie magát,  anathema sit (Trident 6,9)”.1722 

V. ö. még Trident 6,12.
A dolog összefoglalásaképpen Berkouwer ezt mondja: „A megigazulással kapcsolatos 

konfliktus a keresztyén hitvallásokon belül koncentrálódik a lehető legélesebben. Trident a 
reformációt nem pusztán az antinomianizmus elvetésével vádolta, hanem olyan hitvallással is, 
amelyben  a  beletöltött  kegyelem  és  szeretet  belefoglaltatik  a  megigazulásba.  Ez  az,  amit 
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Trident a reformációval szemben fenntartott,  és meg kell hagyni,  meglehetősen ragyogóvá 
tették  az  ellentétet.  Isten  ’kegyeinek’  eme  elértéktelenedését  bírálták  ugyanis  szigorúan  a 
reformátorok. Ők nemcsak megszövegezték a megigazulást, mint ’csak Isten kegyét’. Emiatt 
úgy  tűnhet,  hogy  valami  mást  posztuláltak  emellett  a  kegy  mellett.  Álláspontjuk  nem  a 
szeretettel  és  a  jócselekedetekkel  való  szembeszegülés  volt,  hanem  a  megigazulás 
törvényszéki,  és  kinyilatkoztató  jellegének,  valamint  Krisztus  extra  nos  igazságosságának 
védelme. Emiatt vették körül az ember helyzet problémáját a szuverén kegyelemmel, illetve 
fogták  fel  az  embert  a  kegyelem  által  körülvettnek.  Ebben  a  lutheránus  és  a  kálvinista 
teológusok  egyek  voltak.  Látták  és  megértették  a  tridenti  zsinaton  folyó  vitákat  a  kettős 
igazságosságról, és világosan megértették, miért nem tesz Róma engedményt.  Megértették, 
hogy a hit, mint az üdvösség kezdetének, alapjának és gyökerének Trident általi tiszteletben 
tartása  nem tarthatta  vissza  a  reformáció  radikális  elítélését,  mert  tudták,  hogy  amikor  a 
döntésre kerül a sor, Róma a beletöltött igazságosságot tartja majd a megigazulásnak.”1723

Itt a következő fontos tény merült fel. Berkouwer és Küng egyetértenek abban, hogy 
alapvető egyet  nem értés áll  fenn nemcsak a megigazulás,  de általánosságban a kegyelem 
református és tridenti elképzelései között. S ennek az egyet nem értésnek az okát mindketten a 
mindennél  fontosabb  módszertanbeli  különbségre  vezetik  vissza.  Berkouwer  azt  mondja, 
hogy a római katolicizmus dinamikus kategóriákkal munkálkodik. Küng azt mondja, hogy a 
római  katolicizmusnak  nyílt  rendszere  van.  Ez  minden  gyakorlati  szempontból  ugyanazt 
jelenti.  Berkouwer  szerint  a  római  katolicizmus  képtelen  fenntartani  a  kegyelem  valódi 
elsőségét, mert a dinamikus kategóriáiból kiindulva gondolkodik Krisztusról és az Ő Ígéjéről 
a Szentírásban. Küng szerint a reformátusok azért voltak képtelenek fenntartani a kegyelem 
valódi elsőségét, mert nem egy nyitott rendszerből kiindulva gondolkodtak.

Berkouwer és Küng tehát  egyetértenek abban,  hogy radikális  különbség áll  fenn a 
krisztológia, tehát a bűn és a kegyelem reformátusok által vallott nézete, valamint a római 
katolikus egyház nézete között. De radikális egyet nem értésben állnak azt illetően, hogy hol 
kell fenntartani a kegyelem tényleges elsőségét. Berkouwer azt mondja, hogy ez csak akkor 
tartható  fenn,  ha a  reformátorok  módszerét  követjük.  Ezért  lényegesnek  tartja,  hogy még 
manapság  is,  azoknak,  akik  a  reformátorokhoz  hasonlóan  gondolkodjanak  „meg  kell 
ütközniük Rómával”. Küng azt vallja, hogy a kegyelem elsősége csak akkor tartható fenn, ha 
a reformátorok dialektikus módszerét elvetjük, és Trident nyílt rendszerét fogadjuk el.

Nem  vesztettük  szem  elől  Barthot,  miközben  Berkouwer  Tridenttel  kapcsolatos 
elemzését tárgyaltuk Küng vonatkozásában. Az egész elemzést kizárólag azért iktattuk be, 
hogy  megértsük  Barthot  a  református  teológia  vonatkozásában.  Feltételezzük,  hogy 
Berkouwer  és  Küng  lényegében  véve  helyesen  látják,  hogy  a  reformátorok  és  Trident 
krisztológiái  kölcsönösen  kizárják  egymást.  S  feltételezzük,  hogy  Berkouwer  és  Küng 
helyesen  gondolnak  erre  a  különbségre  úgy mint  ami  a  módszertanban  fennálló  alapvető 
különbözőségből  fakad.  Sőt,  azt  is  feltételezzük,  hogy  inkább  Berkouwernek  van  igaza, 
mintsem Küngnek annak a  kérdésnek a  vonatkozásában,  hogy hol található  meg a valódi 
krisztológia és a kegyelem valódi elsősége. A reformátoroknál, és nem Tridentnél.

Még  továbblépve,  az  is  világosnak  látszik,  hogy  Küng  akkor  szögezte  le  ezt  az 
álláspontját, mikor a krisztológia és a kegyelem római katolikus és barthiánus nézeteit veti 
össze. Ezek között azonban csak fokozati különbségek vannak. S ez azért igaz, mert a római 
katolicizmus dinamikus kategóriái alapvetően nem különböznek Barth aktivista kategóriáitól.

A katolicizmus dinamikus kategóriái a keresztyén és görög gondolkodás szintéziséből, 
míg  a  barthiánus  teológia  aktivista  kategóriái  a  keresztyén  és  a  modern  egzisztencialista 
gondolkodás szintéziséből származnak. A modern egzisztencialista és a görög gondolkodás 
egyformán az ember elméleti gondolkodásának önállósága feltételezésén alapulnak. Ezek az 
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ember bukása során aposztatává vált emberi gondolkodás dialektikus alapelvének két formáját 
képezik.

Küng  szerint  Barth  pontosan  azért  volt  képes  fenntartani  a  a  Krisztusban  adott 
kegyelem elsőségét, mert elkerülte a református módszertant. Sőt, Küng szerint a cselekvés 
fogalom, amiből kiindulva tarja fenn Barth a kegyelem elsőségéről alkotott elképzelését, teret 
ad  a  teremtmény valóságának,  és  teret  ad  a  teremtményben  végbemenő,  az  Istenből  való 
részesedés irányába megvalósuló változás valóságának.

Meg kell hagyni, mondja Küng, korábbi teológiájában Barth túlontúl a filozófia hatása 
alatt állt.  Ez a tény ad számot a korábbi teológiájában alkalmazott  dialektikus módszerről. 
Abban a korábbi teológiájában pont azért nem volt képes fenntartani a kegyelem elsőségét, 
mert nem volt képes érvényre juttatni az embert, mint üdvözítendő teremtményt. Ezért nem 
tudta  érvényre  juttatni  a  kegyelmet  sem,  mint  a  létezés  valódi  megváltozását  a  valódi 
emberben.

A  reformációból  származó  dialektikától  el-,  s  a  hit  analógiájának  elképzeléséhez 
odafordulva azonban Barth eljutott a kegyelem elsőségének valóban biblikus elképzeléséhez, 
ezzel  az  ember  létezésének,  valamint  az  Istenből  a  kegyelmen  át  történő  részesedésének 
valóságához.

Vannak, mondja Küng bizonyos bizonyítékok arra nézve,  hogy Barth még a késői 
írásaiban sem nőtte ki teljesen a korábbi dialektikus módszerének gonoszságait. Nevezetesen, 
megfigyelhető Barthnál az  apokatastasis-ra való hajlam. Aztán ott van a hajlama az ember 
függetlenségének alábecsülésére. Emellett a bűnről alkotott nézetében még mindig ott van a 
hajlam a dialektikus semlegesítésre és megigazításra.  Megváltásról alkotott  nézetében még 
mindig ott van a hajlam annak ontikus-teremtményi összevetőjének elhanyagolására. S ott van 
a hajlama a létezésbeli különbségek tagadására igaz és bűnös, hívők és hitetlenek között. De 
ott  van  a  hajlama  is  a  megigazulás  leegyszerűsítésére  valódi  döntések  nélküli  folytonos 
mozgássá.  És  megvan  a  hajlama  a  kegyelemben  való  növekedés  elképzelésének 
alábecsülésére, valamint a kegyelemből való kiesés lehetőségének figyelmen kívül hagyására.

A  lényeg  ezekkel  a  veszélyes  hajlamokkal  kapcsolatosan  azonban  mégiscsak  az, 
mondja Küng, hogy Barth alapvető nézetei nem különböznek a „régi egyházétól”.1724

Már csak arra kell rámutatnunk, hogy ha Küngnek alapjában véve igaza van Barth 
teológiájának  elemzése  során,  akkor  azoknak,  akik  a  reformátorokat  követik,  ugyanúgy 
kötelességük harcba szállni Barthtal is, mint ahogy Rómával.

Barth  elképzelése  a  cselekvésről  nem kevésbé,  hanem talán  még  inkább  romboló 
hatású Isten Krisztusban adott kegyelme kijelentésének református elképzelésére nézve, mint 
Róma dinamikus kategóriái.

5. Vissza a dialektikához

Hallottuk,  amint  Küng  azt  mondja:  egyhangúvá  válik,  mikor  az  emberek  Barth 
teológiájáról,  mint  dialektikusról  beszélnek.  Vajon  nem  világos,  hogy  Barth  áttért  a 
dialektikától az analógiához?

Válaszképpen azt kell mondani, hogy igen, természetesen, Barthot a legutóbbi munkái 
alapján kell megítélni. De a történelmi protestantizmus szemszögéből nézve Barth legutolsó 
módszere még mindig dialektikus. Ezt kimondván azonnal hozzá kell tenni, hogy a dialektika 
fogalmát tágabb értelemben használjuk, mint Küng. Egyidejűleg más értelemben is.

A dialektika fogalmának eme tágabb, és más értelemben történő használatát a korábbi 
fejezetekben, főként a jelen munka harmadik szakaszában magyaráztuk el. A dialektika alatt 
az összes nem keresztyén gondolkodás által alkalmazott módszertant értjük.

1724 Id. mű, 271. oldal



Mikor ebben az értelemben fogjuk fel, a dialektika az ember öntudatát, mint függetlent 
teszi  meg a  kiindulási  pontjává.  A dialektikus  gondolkodás  tehát  gondolkodás  von unten. 
Másodszor, a dialektikus gondolkodásnak az egyediesítő alapelve nem racionális. Számára a 
világegyetem  tényei,  beleértve  az  embert  és  a  kozmikus  környezetét,  a  véletlen  folytán 
léteznek. Nem azért léteznek, mert az Isten teremtette és felügyeli azokat. Ezért elmondható, 
hogy  a  dialektika  számára  a  létezés,  mint  olyan,  független  a  racionalitástól.  Harmadjára 
azonban azt kell megjegyezni, hogy teljességgel lehetetlen efféle tényeket elképzelni. Ezért ha 
a tényeket nem a kezdet kezdetétől fogva úgy tekintjük, mint amelyek Isten rájuk vonatkozó 
döntéseinek okából azok, amik, akkor valójában azért lesznek azok, amik, mert az ember, a 
gondolkodásainak  kategóriáival,  Istentől  függetlenül  ekképpen  rendezi  el  ezeket.  Ez  azt 
jelenti, hogy a dialektika egységesítő, vagy folytonossági alapelve racionális.

A dialektikus gondolkodás ennek megfelelően nevezhető aposztata gondolkodásnak. 
Ez  annak  az  embernek  a  gondolkodása,  aki  a  bűnön  át  megszegte  az  Isten  vele  kötött 
szövetségét. S az első ember, Ádám bukásának következtében minden ember – miután ő volt 
a képviselőjük Istennél – szövetség-szegővé vált. S a dialektikus gondolkodás segítségével az 
aposztata ember megpróbálja elnyomni az önmagára, valamint az Istennek való alávettetése 
helyes viszonyára vonatkozó igazságot.

Korábban már említettük,  hogy Dooyeweerd úgy írja le az aposztata gondolkodást, 
mint amelyik forma-anyag sémáét alkalmaz. Az egység alapelvét a tiszta forma elképzelése, 
míg a szakaszosság alapelvét a tiszta anyag elképzelése fejezi ki. A görög forma anyag séma 
hatalmas  befolyást  gyakorolt  a  római  katolikus  gondolkodás  kialakítására,  nevezetesen 
Aquinói  Tamáséra.  Amiről  Berkouwer  mint  a  római  katolikus  gondolkodás  dinamikus 
kategóriáiról beszél, az jórészt a görög forma-anyag sémából származik. A dialektikus, vagy 
aposztata gondolkodás modern formája a szabadság-természet séma elképzelésében fejeződik 
ki. A szabadság-természet séma azonban maga is belefoglalható a forma-anyag sémába, mint 
minden aposztata gondolkodás általános kifejeződésébe. A modern szabadság-természet séma 
nagy vonalakban  Kant  filozófiájából  ered  ugyanúgy,  ahogyan  a  görög forma-anyag  séma 
Arisztotelész filozófiájában éri el a csúcspontját. De mind Arisztotelésznél, mind Kantnál az 
úgynevezett  független  ember  az  állítások  végső  forrása.  S  mind  Arisztotelésznél,  mind 
Kantnál  ez  az  úgynevezett  független  ember  az  egyediesítés  tisztán  irracionális  sémáját, 
valamint az egység tisztán elvont, személytelen alapelvét használja.

Miért ne értenének egyet akkor Küng és Barth a lényegi kérdésekben? Miért ne értene 
egyet lényegében Küng, aki a Szentírást a középkor tipikus szintézis-teológiájából kiindulva 
magyarázza,  Barthtal,  aki  a  Szentírást  a  modern  időkben  született  szintézis-teológiából 
kiindulva értelmezi?

Barth hevesen ellenezte a katolikus teológiát.  De meglehetősen jelentős tény,  hogy 
kritikáját olyasvalamire alapozta, amit a katolicizmus valójában nem tanít. Barth Rómát illető 
kritikája  azon a feltevésen alapult,  hogy a  katolikus  gondolkodás  nemcsak megengedi,  de 
egyesen  megköveteli  Isten  közvetlen  és  azonosítható  kijelentésének  elképzelését  a 
történelemben. De mind von Balthasar, mind Küng rámutattak, hogy a katolikus teológia nem 
hisz  Isten  semmiféle  befejezett  kijelentésében  sem Krisztusban,  sem a  Szentírásban.  Von 
Balthasar  azt  mondja:  a  római  katolicizmus  ugyanúgy  igyekszik  fenntartani,  hogy  Isten 
kijelentése mindig teljességgel rejtett, mint Barth. Küng pedig azt mondja: a római katolikus 
rendszer nyitott rendszer. Mindketten azt állítják, hogy az egyháznak követelt abszolutizmus 
egyetlen  ponton  sem  sérti  meg  a  folyamatnak  az  egyház  nyitott  rendszerében  rejlő 
elképzelését. Berkouwernek kritikája a megigazulás tridenti tanításával, valamint az egyház 
ama  elképzelésével  szemben,  hogy  az  a  megtestesülés  folytatása,  csak  megerősíti  a  von 
Balthasar és Küng által elvégzett elemzéseket.

Emellett, mikor Küng veszélyes hajlamokat fedez fel Barthban, akkor olyan dolgokról 
beszél, amelyekben Barth valójában nem is hisz. Küng úgy véli: Barth megőrzött valamennyit 



a dialektikus gondolkodásból, és ez a tény elvezetheti őt az apokatastasis elképzeléséhez. De 
mi is a dialektikus gondolkodás Küng elméjében? Olyan gondolkodástípus, melyben minden 
dolog már eleve meg van határozva. Ez az a gondolkodástípus, amit Barth használt korábbi 
munkájában, mikor számára az emberi alanynak semmiféle létezése sem volt, kivéve, ha részt 
vett az isteniben, és végül azonossá vált vele. Az efféle álláspont természetesen elvezet majd 
ahhoz az elképzeléshez,  hogy minden embernek üdvözülnie  kell.  Az emberek  egyszerűen 
létezni sem képesek, amíg nincsenek Istenben, s ekképpen nem üdvözíttettek Isten által.

Küngnek  azonban  nem  kell  valóban  félni  attól,  hogy  Barth  ragaszkodni  fog  az 
apokatastasis-hoz. Ezt nem elsősorban azért mondjuk, mert Barth szóban már elvetette ezt az 
elképzelést.  Elsősorban  azért  mondjuk  ezt,  mert  Barth  gondolkodásának  egyik  alapelve, 
amelyhez  egész  karrierje  során  ragaszkodott,  a  tiszta  lehetségesség  elképzelése. 
Gondolkodásának ez az összetevője volt annyira uralkodó a korábbi gondolkodásában, hogy 
Berkouwer annak bizonyítékaként beszélt róla, hogy Barth nominalistább volt Occamnál. S 
jóllehet későbbi gondolkodásában Barth kihangsúlyozta az univerzalista elképzelést, miszerint 
minden  ember  Krisztusban van,  ám mégsem hagyta  soha figyelmen  kívül  a  szakaszosság 
általa  vallott  alapelvét.  Barth számára  ugyanis  a  kegyelem ugyanúgy öröklötten  szuverén, 
mint ahogyan egyetemes, ezért nem áll fenn annak veszélye, hogy Barth apokatastasis-t fog 
tanítani.  Igaz,  hogy  a  folytonossági  alapelve  önmagában  is  el  fog  vezeti  Isten  és  ember 
közvetlen  azonosításához,  de  a  folytonosság  eme  alapelvét  ő  mindig  is  kölcsönhatásban 
használta a szakaszosság alapelvével. Amíg Barth fenntartja, hogy Isten egyszerre teljességgel 
kijelentett és teljességgel rejtett, pont addig a hajlamának az apokatastasis-ra ellene fog hatni 
a  hajlama  annak  elképzelésére,  hogy  mind  Isten,  mind  az  ember  eltűnnek  a  véletlen 
birodalmában. Barth realizmusát mindig is ellensúlyozta a nominalizmusa.

Küngnek  tehát  amiatt  a  tény  miatt  nem kell  félni  attól,  nehogy  Barth  megtartson 
valamit korábbi dialektikájából későbbi gondolkodásában, mivel dialektikája a reformátorok 
„dialektikájából”  származott.  Küng  látszólag  nem  tud  különbséget  tenni  a  Barth  által  a 
korábbi írásaiban alkalmazott  dialektika,  valamint a reformátorok álláspontja között.  Barth 
korábbi dialektikája, állítja joggal Küng, az emberi alany virtuális elnyelődésében rejlett az 
isteniben. Küng úgy véli, hogy ugyanezt kell elmondani a református teológiáról is. Trident 
volt  az,  állítja,  ahol  megvédték  a  létezés  hitelességét,  valamint  az  emberi  alany  szabad 
létezését  a református determinizmussal  szemben.  A teremtésről alkotott,  Szentírásból vett 
nézetük alapjáén az emberi alany soha nem nyelődhet el az isteniben.

Maga az a tény, hogy Küng nem képes különbséget tenni Barth korábbi teológiájának 
álláspontja,  valamint  a  reformátorok  álláspontja  között,  bizonyíték  rá:  gondolkodását 
megkötik a dinamikus kategóriák, s emiatt nem érti meg azt, amit a reformátusok mondanak. 
A reformátorok hittek az embernek az Isten által történt tényleges teremtésében. Hittek tehát 
Isten  és  ember  közvetlen  találkozásában,  mind  a  világegyetemben,  mint  az  emberi  tudat 
penetralia-jában. S hittek abban, hogy Isten közvetlenül szólt az emberhez Ádámon, az első 
emberen,  az  összes  többi  ember  képviselőjén  keresztül  a  Paradicsomban,  a  történelem 
kezdetén. Hittek abban, hogy az ember bűne az, ami, nevezetesen vétek és beszennyeződés, 
mert az ember Isten ismert akaratát szegte meg. A reformátorok nem állították, hogy képesek 
logikailag megérteni, miképpen rendelkezhet az Istentől teljes mértékben függő teremtmény 
pontosan ezen okból az igazi,  és örök jelentőségű választás hatalmával.  Nem próbálták az 
Isten  és  az  ember  közötti  kapcsolatot  egy  dialektikus  sémából  kiindulva  magyarázni. 
Előfeltevésük  az  volt,  hogy  logikai  gondolkodásukat  alá  kell  vetni  Isten  kijelentésének, 
amiképpen az Krisztus által megadatott az Ő egyházának a Szentírásban.

Abszolút nem dialektikus lévén, a reformátorok teológiája az egyetlen nem dialektikus 
álláspont.  Ez az egyetlen álláspont,  ami nem keresi az emberi  szabadságot a függetlenség 
elképzelésében.  Ezért  tehát  ez  az  egyedüli  álláspont,  ami  nincs  átengedve  a  dialektikus 
gondolkodás szembesítése reménytelen feladatainak. Ennek Krisztusa nem áldozata annak a 



halálos  harcnak,  ami  a  folytonosságnak  az  Ő  történelmi  megjelenésének  lehetségességét 
megsemmisítő alapelve, valamint a szakaszosság ama alapelve között dúl, ami azonnal elnyeli 
Őt a Véletlen feneketlen és parttalan óceánjában, amint megjelenik.

6. A dialektika dilemmája

Azaz, a dialektika helyzete elkerülhetetlenül dilemma. Korábban idéztük Bavinckot 
azt bemutatandó, hogy az Isten és ember közötti, a Szentírásban tanított erkölcsi viszonyt a 
reformátorok fedezték fel újra. A római katolikus gondolkodás ezt az erkölcsi viszonyt nagy 
fokban lételméletivé  silányította  le.  Úgy felfogván,  mint  puris  naturalibus-ban  létezőt,  az 
emberről a létezésének kezdeteitől fogva azt mondták, hogy szüksége van a természetfeletti 
kegyelemre. A létezésének hiányossága alkotja a szükség okát. Az ember olyan közel áll a 
nemlétezéshez, hogy csak kegyelem által emelkedhet fel a létezés ama fokára, amit Isten szán 
neki.  Mikor  a  bűn  belép  a  képbe,  az  embernek  még  több  kegyelemre  van  szüksége,  de 
radikálisan nem más kegyelemre, mint amilyenre már teremtményként is szüksége volt. A 
bűnön át az ember a nemlétezés felé tevékenykedett. Így a kegyelem nagyobb mértékére volt 
szüksége, hogy visszatartsa ettől az önmegsemmisítéstől, s természetfeletti célja felé vezesse.

Ezzel a megközelítéssel munkálkodván Küng azt mondja, hogy ha nem lenne Krisztus 
jelenléte az emberrel,  az ember a bűnön keresztül a nemlétezésbe zuhanna. Vajon akkor a 
római katolicizmus nem tartja fenn a kegyelem elsőségét, azzal együtt az Isten és az ember 
közötti helyes erkölcsi viszont ugyanúgy, ahogyan Barth? – kérdezi Küng.

A válasznak annak kell lennie, hogy de igen. Csak aztán megemlíthető, hogy Platon 
mindkettőt  lepipálja  a  kegyelem  elsőségének  fenntartásában.  Platon  számára  ugyanis  az 
erkölcsi teljességgel azonos a lételméletivel. Platon számára az ideális világ az egyetlen reális, 
vagy  teljesen  reális  világ.  Az  embernek  oly  mértékben  van  bármiféle  valóságtartalma, 
amilyen mértékben része az ideális világnak, s végül része a jó eszméjének. S az ember oly 
mértékben gonosz, amilyen mértékben el van választva Istentől.

Küng és Barth egyformán beépítik a kegyelmet magába az emberi létezésbe. Mikor 
Barth azt  mondja,  hogy minden ember  eredeti  viszonya  Krisztussal,  és  nem Ádámmal  áll 
fenn,  azzal  végül  ugyanazt  teszi,  mint  Küng,  mikor  ahhoz  ragaszkodik,  hogy  minden 
embernek, még akik a bűneikben vannak is, a létezése Krisztusban van. Sem Küng, sem Barth 
nem hagy helyet  Ádámnak, az első embernek,  aki a történelem kezdetén szembesült  Isten 
megismert  akaratával,  és  szándékosan volt  engedetlen  azzal  szemben.  Ennek megfelelően 
Krisztus helyettesítő engesztelésének munkája a számukra nem a történelem egyik pontján 
megy végbe, mégpedig teljesen. Az engesztelést virtuálisan azonosítják a megtestesüléssel, s 
a  megtestesülés,  mint  a  teremtés  belső  alapja,  a  teremtéssel  kezdődik,  majd  folytatódik 
Krisztusion  keresztül  az  egyházban  egészen  máig,  sőt  az  örökkévalóságig.  Azaz,  ezzel  a 
nézettel a teremtés kisugárzássá válik.

Küngnek  természetesen  igaza  van,  mikor  azt  mondja,  hogy  korábbi  teológiájában 
Barth azzal munkálta ki ennek az ontologizmusnak a következményeit, hogy azt mondta: a 
teremtés és az üdvösség teljes ügylete Istenben van. Az ember csak akkora mértékben vesz 
részt ebben az ügyletben, amennyire elnyelődik az isteni mivoltban. S Küng attól fél, hogy 
Barth még mindig cipel magával valamennyit a monizmusra, tehát az  apokatastasis-ra való 
hajlamából. Ebben szintén nem gondoljuk, hogy tévedne. Barthnak nincsenek más eszközei a 
kegyelem elsőségének fenntartására,  mint  az,  hogy beépíti  a  kegyelmet  magába az ember 
lényébe.  S  amint  korábban  megjegyeztük,  ez  az  egyetlen  mód  Küng  számára  is,  mikor 
megpróbálja, ha lehetséges, lepipálni Barthot a kegyelem elsőségének ebben a fenntartásában.

Most következik azonban a történet másik oldala. Kevéssel korábban azt mondtuk ki: 
Küngnek nem kell félnie attól,  hogy Barth valóban továbblép az  apokatastasis felé. Vajon 
nem áll mindig a rendelkezésére a szakaszosság általa vallott  alapelve? Valójában vajon a 



folytonosságról alkotott monista alapelve a működését tekintve nem pont a szakaszosságnak 
ettől az atomisztikus alapelvétől függ? S nem ugyanez igaz Küng saját teológiájára is?

Mindkét esetben jelen van a monista hajlam, ami az emberi alanynak a isteni mivoltba 
történő elnyelődéséhez  vezet.  Mind Barth,  mind Küng számára  ugyanis  az  ember  célja  a 
részvétel  Isten  lényében.  S  mindkét  esetben  ez  a  részvétel  valamiféle  aktív  dolog.  Nem 
létezhet,  amíg  nem  mozdul  előre,  s  ez  előrehaladást  jelent  az  isteni  mivoltban  történő 
elnyelődés felé. Krisztus elsősége mindkettőjük számára az ember az isteni mivoltban történő 
elnyelődésének  hajlamától  függ.  Mind  Barth,  mind  Küng  számára  ugyanis  a  kegyelem 
győzelme a gondolkodásuk eme realista, vagy monista összetevőjétől  függ. Minden ember 
már eleve Krisztusban van. A kegyelem győzelme Krisztusban azért objektív, mert lényegét 
tekintve örökkévaló. Ennek a győzelemnek az objektivitása magában az örökkévalóságban 
rejlik. Az analogia fidei elképzelését mind Barth, mind Küng erre az objektivitásra alapozza, 
a történelmi protestantizmus feltételezett szubjektivitására vonatkozó minden kritikájuknál. A 
saját  eljárásuk,  vélik,  a  valódi  gondolkodás,  melynek  során  von  oben,  és  nem  von  unten 
gondolkodnak.

Mikor azonban a folytonosságról alkotott realista alapelvük közvetlenül elvezeti őket 
az emberi alany elnyelődésének elképzelésében Isten aszeitásában, akkor a rendelkezésükre 
áll  a  szakaszosság,  vagy  egyéniesítés  nominalista  alapelve.  Ha  az  emberi  személyiség 
formális  alapelve  mind  Barth,  mind  Küng  számára  Krisztusnak  és  minden  embernek  a 
virtuális előzetes létezésétől függ Krisztusban, mint Istenben, akkor az emberi személyiség 
materiális alapelve mindkettő számára mondható, hogy a tiszta esetlegesség elképzelése. Sem 
Barth  sem  Küng  nem  támaszkodik  az  emberi  személyiség  eredetének  és  folytatólagos 
létezésének tekintetében a teremtés és a gondviselés bibliai elképzeléseire. Mikor a teremtésre 
és a gondviselésre  hivatkoznak,  ezek virtuálisan  elnyelődnek a  krisztológiában.  S csak ez 
következetes.  A  kegyelem  valódi  győzelmének,  tehát  valódi  egyetemességének,  vagy 
objektivitásának fenntartásához szükségük van az egyéniesítés tisztán irracionális alapelvére. 
Mivel  az  egyetemesség  elképzelése  mindkettőjük  számára  tiszta  forma,  ennek  a  tiszta 
formának van szüksége a vele kölcsönhatásban álló tiszta anyagra. És sem a tiszta forma, sem 
a tiszta anyag nem képes funkcionálni anélkül, hogy kölcsönhatásban ne állnának egymással. 
Az ő Istenük teljességgel rejtett, de egyidejűleg teljességgel kijelentett is. Barth és Küng soha 
meg  nem  vádolhatják  egymást  eretnekséggel.  Mikor  Küng  rámutat  az  apokatastasis  
veszélyére Barthnál, Barth válaszolhat azzal, hogy „a te rendszeredben is fennáll ugyanez a 
veszély”. Majd hozzáteheti: „De egyikünknek sem kell igazán félni ettől a veszélytől, mert a 
közös  egyetemességi  formánknak  nincs  értelme  a  vele  kölcsönhatásban  álló  tiszta  anyag 
nélkül.”  Így  „a  nyitott  helyzet  a  prédikálásban”  mindig  fennáll,  és  az  ember  szabadsága 
feltételezetten megmarad.

S  itt  mutatkozik  meg  világosan  mind  Barth,  mind  Küng  dialektikus  eljárásának 
dilemmája. Ezt a dilemmát jól kifejezik Goethe szavai: Spricht die Seele so spricht ach schon 
die Seele nicht mehr. Barth, valamint Küng aktivista-dinamikus rendszerében az emberek ide-
oda ingáznak a tiszta forma, valamint a tiszta anyag között.  Egyéniségük az előbbiben az 
elnyelődés által,  utóbbiban pokoli sötétségbe történő beleveszés által  marad meg. Elveszni 
nem lesz rosszabb, mint üdvözülni. Valójában ugyanaz a dolog lesz, mert mindkét funkciónak 
egyszerre kell működnie az emberben.

Az alapvető ellenvetés a keresztyénség eme lételméleti megközelítésével szemben az, 
hogy amint Berkouwer rámutatott, nincs meg benne az átmenet a haragból a kegyelembe a 
történelemben.  Krisztus  megtestesülése,  halála  és  feltámadása  egyaránt  rabul  esnek  a 
történelemben  egy  időtlen  és  elvont  forma,  valamint  a  nemlétezés,  vagy  véletlen  időtlen 
birodalmának  közös  találkozási  pontján.  Ezen  az  alapon  Krisztus  elsősége  nem tartalmaz 
többet, mint hogy ő valamennyivel közelebb van a tiszta formához, mint a többi ember. Ha 
Barth rendszerében Krisztus az egyetlen kiválasztott ember, akkor azért az, mert egyben ő az 



egyetlen elvetett ember is. Benne Isten, mint tiszta forma mélyebben rejtett, mint amennyire 
rejtett lehet a többi emberben. Krisztusnak a többi emberrel szembeni elsőségének ennek a 
nagyobb formalitásnak a szempontjából kell fennállnia, s ez a nagyobb formalitás mélyebb 
belemerülést  követel  meg a nemlétezésbe.  Istennek, mint  a megtestesülése során azonossá 
válóénak Krisztussal, valamint a megtestesülésnek, mint a kibéküléssel azonos dolognak az 
elképzelése arra az elképzelésre épül, hogy az egész valóság egyetlen cselekedet. S ennek az 
egyetlen  cselekedetnek  öröklötten  minden  ember  üdvözítésének  kell  lennie.  Egyidejűleg 
olyan cselekedetnek kell lennie, melyben a bűn egyenlő a nemlétezéssel, s ez a nemlétezés 
kölcsönhatásban  áll  a  létezéssel.  Így  egyrészt  minden  ember  az  örökkévalóságtól  fogva 
üdvözül Krisztusban,  másrészt  senki nem üdvözülhet Benne az egész örökkévalóságra.  Ez 
von unten gondolkodás,  nem pedig  von  oben.1725 Isten  kegyelme,  amint  azt  az  apostolok 
hirdették,  s a reformátorok újra világosságra hozták,  elvész,  amennyiben Barth és Küng a 
saját  alapelveikkel  tevékenykednek.  Ennek kimondása  természetesen  nem annak tagadását 
jelenti,  amint azt  Berkouwer is kihangsúlyozta,  hogy Barthra ne gyakorolt  volna hatalmas 
hatást  a  Biblia.  S  ugyanez  igaz  Küngre  is.  De  ami  a  kegyelem  igazi  teológiájának 
kifejeződését  illeti  az  ő  teológiájukban,  arról  bármennyire  vonakodva  is,  de  azt  kell 
mondanunk, hogy az dacára az alapelveiknek történik meg.

1725 Most nem foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy a római katolikus egyház elöljárói egyetértenek-e, vagy sem 
Barth gondolkodásának olyan emberek által elvégzett elemzésével, mint von Balthasar, vagy Küng.



15. fejezet: Az új protestantizmus

Barth állandósult célja annak megmutatása, hogy a valódi keresztyén gondolkodás a 
felülről történő gondolkodás. Sok éven át  római katolicizmust azzal a kritikával illettet, hogy 
túlságosan a felülről való gondolkodás jellemzi. S ezzel kritizálta az új protestantizmust is. 
Von Balthasar azt mondja, hogy Barth a kettő közötti álláspontra helyezkedik.1726

Talán  elmondható,  hogy  Barth  az  álláspontját  a  római  katolicizmus  és  az  új 
protestantizmus fölé helyezi, mert a radikális krisztológia szempontjából ítéli meg mindkettőt. 
Barth egyidejűleg a református motívumot is folytatni és előmozdítani akarja a teológiában. 
Álláspontját  reformátusként  akarja megőrizni.  Ehhez azonban,  úgy véli,  nem térhet  vissza 
egyszerűen  a  reformátorokhoz.  Meg  kell  tisztítania  és  radikalizálnia  kell  a  reformátorok 
teológiáját.1727 S  ezt  a  megtisztítást  és  radikalizálást  is  a  krisztológiájának  fényében  kell 
elvégezni. Ez a megtisztítás és radikalizálás megköveteli, hogy Istent teljesen kijelentettnek 
tekintsük az ember számára, és teljesen rejtettnek tekintsük a kijelentésben.

Itt tehát látszólag az egész képet látjuk. Barth ellenzi a katolicizmust. S ellenzi az új 
protestantizmust. Kiáll a reformátorok mellett, amennyiben megtisztíthatja és radikalizálhatja 
teológiájukat a krisztológiai alapelve szempontjából.

Azonban  valami  furcsa  dolog  történt.  Von  Balthasar,  de  főleg  Küng  meggyőzték 
Barthot, hogy ő és a római katolikusok lehetnek barátok, ha Barth megtagadja a barátságot a 
reformátorokkal.  Vajon  Barthnak  és  a  római  katolikusoknak  nem  egyformán  nyitott 
rendszerük  van?  S  vajon  nem  vetik  alá  antropológiájukat  a  krisztológiájuknak?  Ami  a 
reformátorokat  illeti,  az  ő  antropológiájuk  nincs  alávetve  Krisztus  elsőségének.  Az  övék 
spekulatív természetű dialektika. Dialektikájukban a kegyelemnek sem a szuverenitása, sem 
az egyetemessége nem tartható fenn. Küng szerint a reformátorok teológiája nem tisztítható 
meg, és nem radikalizálható úgy, hogy Barth és az egyház teológiáihoz hasonlóan érvényre 
juttathatná a kegyelem elsőségét. Róma antropológiáját nem kell, a reformátorokét pedig nem 
lehet radikalizálni a helyes krisztológiából kiindulva.

Barth természetesen nem fejezte ki nyíltan a készségét a reformátorok barátságának 
magtagadására,  de  őszinte  egyetértése  Küng  állításával  gyakorlatilag  kötelezi  őt  a 
reformátorok teológiájának elvetésére. Sőt, s ez még alapvetőbb, Barth egész érvelése annak a 
Krisztusnak  az  elsősége  mellett,  akiből  kiindulva  Isten  teljességgel  ki  van  jelentve,  és 
teljességgel  el  van  rejtve,  amint  azt  korábban  megjegyeztük,  megsemmisítő  a  református 
teológia alapelveire nézve.

A jelen fejezetben azonban az új protestantizmusra fogunk odafigyelni. Konkrétabban, 
fel  kell  tenni  a  kérdést,  hogy Barthnak az új  protestantizmussal  szemben megfogalmazott 
kritikája  milyen  mértékben  marad  alapvetően  tagadó?  Ha  most  képes  elfogadni,  hogy  a 
katolikus  antropológia  a  megfelelő  módon  alávethető  a  krisztológiának,  miért  ne  lehetne 
ugyanez a dolog igaz az új protestantizmus antropológiája számára is?

Mikor Emil Brunner és Barth között különbség kezdett mutatkozni, az az evangélium 
és  az  ember  egyetemes  kulturális  tudata  viszonyának  kérdésében  bukkant  fel.  Milyen 
szomorú,  mondja  Barth,  hogy  Brunner  visszacsúszott  oda,  hogy  hatalmat  tulajdonít  az 
embernek  Isten  Ígéje  felett.  Hogy  merészel  úgy  beszélni  a  keresztyénségről,  mint  ami 
bizonyos értelemben a teremtés beteljesülése? A helyreállítás, amiről az Újszövetség beszél, 
semmilyen vonatkozásban sem fejlődés, vagy beteljesülés. Csak és kizárólagosan csoda. S 
mint ilyennek, semmi köze sincs bármiféle előzetes formális, vagy materiális alapelvvel. Ami 
helyreállíttatott, az teljes mértékben újjá válik Krisztusban. S ahogyan Brunner halad előre a 

1726 Von Balthasar, idézett mű, 39. oldal
1727 Ugyanott, 32. oldal



természet  és  a  kegyelem útján,  egyre  nehezebb  lesz,  mondja  Barth,  megkülönböztetni  az 
álláspontját a katolicizmusétól, vagy az új protestantizmusétól.

A  teológusnak,  mondja  Barth,  teológiai  axiómájaként  kell  tekinteni  az  első 
parancsolatot.  Alapelve  pont  a  fordítottja  a  filozófiáénak.  Az  első  parancsolat  leíratott. 
Kívülről jön. Semmi esetre sem az ember gondolkodás terméke.1728

Így írta meg Barth a búcsúlevelét Brunnernek, azzal együtt Gogartennek is, akinek az 
antropológiája  érdekelte  Brunnert.  Ő  nem  köt  semmiféle  kompromisszumot  a  tudat-
teológusokkal.  De  újabban  Barth  olyan  antropológiát  fejlesztett  ki,  ami  kielégít  olyan 
embereket, mint Küngöt, a római katolikus teológust. Felfogta Barth, hogy Isten teljességgel 
más  jellegének  kihangsúlyozásával  milyen  messzire  lehet  menni?  Ha  Istent  csak  Isten 
ismerheti, akkor vajon az embernek nem kell Isten megismeréséhez megistenülnie? A tudat-
teológusoknak, mondja Barth, nincs a bűnről, mint az embert Istentől elválasztó áthághatatlan 
szakadékról kialakított helyes nézetük. De talán jobb hagyni az embereket vétkezni Istenben? 
Megelőzheti az üdvösség a bűnt és a teremtést együttvéve? Vajon a kegyelem elsőségéhez 
való ragaszkodás nem azt jelenti, hogy nincs más, csak kegyelem?

A  saját  antropológiájában  Barth  ezeket  a  kérdéseket  Isten  emberi  mivoltának 
kihangsúlyozásával válaszolja meg. Isten nem más, mint az Ő cselekedete a megtestesülés 
kijelentésében.  Isten  nem  más,  mint  a  világ  Önmagával  való  kibékítésének  cselekedete 
Krisztusban.  Van tehát  egy  világ,  amit  üdvözíteni  szükséges.  S  van  egy teremtés,  ami  a 
szövetség külső alapjául, valamint egy szövetség, ami a teremtés belső alapjául szolgál. Az 
ember az, aki hisz, nem Isten. Az ember Isten ellen vétkezik, és nem pusztán Krisztusban.

Most azonban felmerül a kérdés vajon Barth a későbbi teológiájában felfogta-e, hogy 
az új protestantizmus antropológiája radikalizálható úgy, hogy elfogadható legyen a számára. 
Ha Róma  analogia entis-e viszonyítható helyesen a krisztológiához, akkor miért ne lehetne 
igaz ugyanez a független tudatra is, ami az új protestantizmus kiindulópontját alkotja? Talán 
Barth is köthet barátságot a tudat-teológusokkal úgy, mint von Balthasar és Küng. S vajon 
ezek  a  tudat-teológusok  nem  fognak  ugyanúgy  ragaszkodni  ahhoz,  hogy  amennyiben  a 
barátjuk akar lenni, meg kell tagadnia a reformátorok teológiáját?

Barth utóbbi viselkedése az új protestantizmussal szemben talán akkor figyelhető meg 
a legjobban, hogy követjük a néhány vezetőjükre vonatkozó elemzését. A Die Protestantische 
Theologie  im  19.  Jahrhundert című  munkájában  Barth  összefüggő  beszámolót  ad  az  új 
protestantizmus fejlődéséről. Ebből a munkából felfedezhetjük, mennyire értékeli mostanság a 
teológiájukat az övéhez viszonyítva. Konkrétan, ebben a munkában felfedezhetjük, hogy az új 
protestantizmus antropológiája Barth becslése szerint krisztologizálható-e megfelelően, és ha 
igen, milyen fokban.

1. A filozófusok

A. Lessing mély árka

Barth természetesen  nagyon jól  tudja,  hogy az  új  protestantizmus  antropológiája  a 
nagy idealista filozófusok filozófiáján alapszik. Ennek megfelelően kellő gondossággal követi 
végig ennek a filozófiának a fejlődését, a modern protestáns teológiára tett hatását illetően.

Háttérként  Barth  felvázolja  a  tizennyolcadik  századi  ember  abszolutista 
viselkedésének fejlődését. A tizennyolcadik századi ember tudta, hogy Isten hatalmas, s az 
ember is hatalmas,  hogy Isten bölcs, és az ember is bölcs, hogy az Isten nagylelkű,  és az 
ember is nagylelkű. Az ember lényege végső soron ugyanaz, mint Istené, és ugyanaz, mint 
Isten,  csak  Nálánál  végtelenül  tökéletlenebb  formában.  A  tizennyolcadik  századi  ember 
„magától értetődőnek tartotta, hogy ha megvizsgálta magát, majd saját maga megválaszolta a 

1728 Zwischen den Zeiten, 1933, 297. és azt követő oldalak



vizsgálat  során felmerült  kérdéseket,  és annak engedelmeskedve tevékenykedett,  úgy Isten 
létezését is kimutatta, újfent igazolván és bebiztosítván ezzel a kapcsolatát Istennel, továbbá 
megerősítvén, hogy a saját létezése is lehetséges”.1729

A teljes, autarkia volt tizennyolcadik századi ember ideálja. Nem azt jelenti ez, hogy 
kihagyta Istent a gondolkodásából, hanem azt, hogy az ő Istenének szolgálnia kellett a saját 
függetlenségének felállítását. Itt a teljesen virágba borult humanizmus.1730 Gottfried Wilhelm 
Leibniz  a  legjobb  példája  ennek  a  független  embernek.1731 Az  ő  „a  végtelenségig  önálló 
monásza Magának Istennek egy kisugárzása, képe,  tükörképe,  ezért  sehol sincs korlátozva 
rajta kívül álló dolgok által, csak a saját létezésén belül, melynek nincsenek ablakai, és csak a 
saját belső alapelve, a maga legsajátosabb erőfeszítése által változik, ami mindig a legjobb, 
ami  csak  lehet  a  számára,  s  ami  ezért  képes  átalakítani  magát  a  saját  legsajátosabb 
természetének hajlamával. Meg azonban nem semmisíthető, nem pusztulhat el és halhatatlan, 
mint  Maga Isten, Aki megteremtette.”1732 Leibnizben olyan teodiceával  van tehát dolgunk, 
„ami  az  embert  ellentmondást  nem  tűrően  önmagához  küldi”.1733 S  vajon  nincs  hely  a 
kegyelem számára az efféle filozófiában? Dehogyis nincs.1734 Van hely Isten számára, de csak 
meghatározott  fajtájú  Isten  számára  Leibniz  Istenének  az  a  feladata,  hogy  garantálja  az 
összhangot a gondolkodás igazságai és a tény igazságai közötti  összhangot egy előzetesen 
kialakított harmóniával.1735

Rousseau  és  Lessing  esetében két  olyan  emberrel  van  dolgunk,  akik  bár  tipikusan 
tizennyolcadik  századi  módon  viselkedtek,  ám  mégis  idegenek  voltak  ehhez.1736 Nem 
foglalkozunk  az  elsővel,  hanem az  utóbbihoz  fordulunk.  Az  érdekel  minket,  hogy  Barth 
szemeivel nézve Lessing mennyivel lépett túl a tizennyolcadik század embere autarkiájának 
eszméjén.  Több  helyet  hagyott  a  kegyelemnek,  mint  Leibniz?  Legalább  annyit  el  kell 
mondani, hogy Rousseauval egyetemben ő is felfedezte a második dimenziót, „a létezés ama 
dimenzióját, ami különbözik attól, amit az ember ismerhet, és amire vágyhat”.1737 Rousseauval 
együtt  ismert  valamit  az  erkölcsön  és  a  tudományon  túl.  „A  szívről  és  az  érzelmekről 
kevesebbszer, és kisebb hangsúllyal beszélt, mint Rousseau, de ő is utalt ezekre, főleg a döntő 
fontosságú pontokon”.1738 Lessing hivatkozik „a létezés ama belső helyére”, mint „az egész 
forrására”. A létezés eme belső helye volt az, ahol Rousseauval együtt Leibniz is megtalálta a 
szabadságát. S míg Rousseau kikötőként használta ezt a szabadságot, ahová visszahúzódhatott 
a külvilág birodalmából, Lessing ezt a szabadságot kapcsolódási pontként használta, melyből 
kiindulva kapcsolatot létesített a külvilággal.1739 Az ő szabadsága „a cselekvés szabadsága” 
volt.1740 Mindkét  embernél  tehát  „mélyebb  racionalizmussal  van  dolgunk,  olyan 
racionalizmussal, mely valaki saját létezésének független és állandósultan független tudatának 
irányában mélyült”.1741

Lessing belefeledkezése a drámába e mélyebb racionalizmusának a kifejeződése volt, 
s drámáinak témája nem pusztán az ember volt, hanem az ember cselekvés közben. Kortárai 
észrevették, hogy itt  valami újjal van dolguk. Lessingnek a protestáns teológiára gyakorolt 
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hatása ezen a ponton kezdődik.1742 Vajon ehhez a mélyebb racionalizmushoz való ragaszkodás 
magában  foglalta  Lessing  számára  a  vonzódást  a  pozitív  valláshoz?  Legérettebb  drámai 
munkájában, a Bölcs Náthán-ban (1779) Lessing kifejezésre juttatja a természeti és a pozitív 
vallás viszonyáról alkotott nézetét.1743 Az emberi faj oktatása című munkájában (1780) megint 
ugyanezzel a problémával foglalkozott.1744

Mindezekben  a  munkákban  Reimarus  befolyása  szembeszökő.1745 Lessing 
kötelességének  érezte  „’a  saját  szemével  megvizsgálni’,  quid  liquidum  sit  in  causa 
Christianorum”.1746 Lessing nézete szerint „Krisztus vallása az a vallás, amit maga Krisztus 
ismert és gyakorolt emberként…”1747 A keresztyének, akik úgy gondolják, hogy Krisztus több 
volt, mint ember, tévednek.1748

Az ember  kötelessége,  mondja  Lessing,  gyakorolni  „a  természeti  vallást”.  De „’A 
természeti vallásból egy pozitív vallást kell megalkotni úgy, amiképpen egy pozitív törvényt 
alkottak  egy  természeti  törvényből’.  ’Ez  a  pozitív  vallás  az  alapítója  iránti  tisztelet  által 
szerzett  jóváhagyást,  aki  azt  állította,  hogy  a  hagyományos  elem  ebben  a  vallásban 
ugyanolyan biztosan Istentől származott csak épp közvetetten rajta keresztül, mint ahogyan a 
lényegi  összetevői  a  valamennyiünkben  benne rejlő  gondolkodási  képességtől’.1749 Azaz  a 
pozitív és a kijelentett vallások Lessing számára egyformán igazak és egyformán hamisak, 
„egyformán  igazak  annyiban,  hogy  a  nem  lényegi  elemeket  illetően  megegyezésre  volt 
mindenütt  szükség,  és  egyformán  hamisak  annyiban,  hogy minden  ilyen  meggyőződést  a 
lényegi  elemek meggyengítése és elnyomása jellemez.  ’A legjobb pozitív,  vagy kijelentett 
vallás az, amelyik a legkevesebb hagyományos kiegészítést tartalmazza a természeti valláshoz 
viszonyítva, és a legcsekélyebb mértékben korlátozza a természeti vallás jó hatásait’.”1750

Minden  azonban  csak  egyetlen  vonal  Lessing  gondolkodásában.1751 Lessing  képes 
egészen hirtelen elutasítani az összes teológust mind a teológiában, mind a filozófiában.1752 

Azután utal „a tévesen megítélt nagy emberre, Lutherre”.1753 Nem akarja azonban, hogy azok, 
akik a pozitív vallás hívei, a történelemre hivatkozzanak annak védelmében. A legismertebb 
kijelentésének megfelelően ugyanis: „A véletlen történelmi igazságok soha nem válhatnak a 
gondolkodás szükséges igazságainak bizonyítékaivá.”1754 „A történelmi igazság, mint olyan, 
az igazság, melyet még szükséges efféle vizsgálatnak alávetni, és még nem képezi részét a 
saját  megtapasztalásomnak,  nem  lehet  a  kijelentés  igazságának  törvényes  és  teljesen 
felhatalmazott hírnöke, azaz az igazság, mely szükségszerűen kényszeríti rá magát a végtére 
is bizonyos gondolkodásomra.”1755 „Egyetlen történelmi igazság, még a legjobb bizonyítékkal 
alátámasztott sem bizonyítható be.”1756 „Ha azonban”, mondja Lessing, „’egyetlen történelmi 
igazság  sem  bizonyítható,  akkor  viszont  arra  sem  használható,  hogy  bármit 
bebizonyítson’.”1757 „Veszélyesen  nagy  árok”  húzódik  a  történelem  véletlen  igazságai, 
valamint a gondolkodás szükségszerű igazságai között.1758
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Ezt  mondván  azonban  Lessing  ugyanakkor  nem racionalistaként  pur  sang  beszél. 
Lessing  „tudatában  van  a  keresztyénség  egyik  bizonyítékának,  azaz  a  növekedésnek  az 
istenismeretben  Krisztuson  keresztül,  valamint  a  kortárs  ember  találkozásán  keresztül  a 
keresztyén  hagyományokkal.  Ennek  a  bizonyítéknak  azonban  ’a  lélek  és  az  erő 
bizonyítékának’ kell lennie, ahogyan az 1777-es híres írás folyama fut, amiből az épp imént 
idézett  híres  mondat  származik.”1759 A  lélek  és  az  erő  bizonyítéka  az  érzésekhez,  a 
tapasztalathoz  és  a  szívhez  folyamodik.1760 „Nem  történelmi  igazságként,  hanem  a 
megtapasztaláson keresztül tesz szert a keresztyénség történelmi eleme a keresztyénség saját 
bizonyítékának erejére, és ekképpen a történelmi igazságon át, a gondolkodás szükségszerű 
igazságai bizonyítást nyernek. Lessing győztesének útja a közvetlen út a történelmi igazságtól 
a kortárs ember szívéhez.”1761

Luther  írásaiból  Luther  lelkületére,  a  Biblia  betűitől  a  Biblia  lelkületére,  majd  a 
vallásra, János bizonyságtételére hivatkozva – fiacskáim, szeressétek egymást – végül elérünk 
magának  Krisztusnak  a  vallásához.1762 Krisztus  eme  saját  vallásával,  mint  azt  korábban 
megjegyeztük, Vele együtt minden ember is rendelkezhet.1763

A  Bölcs  Náthán  három  gyűrűjéről  szóló  híres  mesében  ismét  arra  tanít,  hogy  a 
keresztyénség igazságát a lélek és erő bizonyítékának kell tekinteni.1764 Ebben az esetben a 
probléma  nem  a  „a  saját  maga  kedvéért  tanulmányozott  keresztyén  történelemé”.1765 A 
probléma inkább a keresztyénség és más vallások történelméé a vallás egyetemes történetéhez 
viszonyítva.1766 „Vajon a keresztyénség, más vallásokkal összevetve, a valóban igazi vallás, 
vagy ahogyan később mondták,  az  abszolút  vallás? S miképpen kell  állítása  igazolásának 
megmutatkoznia,  ha  és  amennyiben  az  jogos?  Ez  az  a  teológiai  kérdés,  amit  a  Náthán 
tárgyal.”1767 „A mese a három gyűrűről így szól: Egy régi családban az volt az atya szokása, 
hogy  egy  gyűrűt  adott  kedvenc  fiának  örökségképpen,  egy  csodatevő  erővel  rendelkező 
gyűrűt, ami a viselőjét mind Isten, mind az emberek szemében kedveltté teszi. Egy atyának 
ebben a családban három fia volt, akiket egyformán szeretett. S hogy ne bántsa meg egyiket 
sem,  csináltatott  az  eredeti  gyűrűről  két  tökéletes  másolatot,  melyeket  még  ő  sem tudott 
megkülönböztetni az eredetiektől. Ezután mindhárom fiát megáldja, mindháromnak ad egy-
egy gyűrűt,  és  meghal.  Ezután  természetesen  nyilvánvaló,  hogy mi  történik.  A három fiú 
közül mindegyik a másik kettőt tartja csalónak.”1768

Mikor a három fiú elmegy a magisztrátushoz, annak hivatalnoka helyezkedhet arra az 
álláspontra,  hogy mindhárom gyűrű  utánzat.  Ez azt  jelentené,  hogy minden pozitív  vallás 
hamis. A bíró azonban „dönt – anélkül, hogy tudná, csak érzi, bár a szerző tudja – mert az 
igaz nézet a hamissal szemben: a valódi gyűrű valójában nem veszett el… S pontosan ezért 
nem történik meg az egyetemes vallás kinyilatkoztatása Náthánban.”1769

Az olvasó megkérdezheti ezen a ponton, hogy képes volt-e Lessing most áthágni a 
„nagy, veszélyes árkot”. A válasz nyilvánvalóan az, hogy nem volt képes. Lessingnek tisztán 
racionális  alapelve  van  az  egységről,  és  tisztán  irracionális  alapelve  van  a  sokféleségről. 
Ennek  megfelelően  soha  nem  képes  értelmessé  tenni,  miképpen  lehetséges  a  tanulás 
megtapasztalás  által.  Ha  Lessing  pozitív  vallásai  valóban  pozitívek,  akkor  semmiféle 
kapcsolatban sem állnak sem egymással, sem az igazsággal. Emellett ha Lessing természeti 
1759 Ugyanott, 137. oldal
1760 Ugyanott, 138. oldal
1761 Ugyanott
1762 Ugyanott
1763 Ugyanott, 125. oldal
1764 Ugyanott, 140. oldal
1765 Ugyanott
1766 Ugyanott
1767 Ugyanott
1768 Ugyanott
1769 Ugyanott, 143. oldal



vallása valóban természeti, akkor nem engedhető meg, hogy az évezredek során valamelyik 
pozitív vallás bármivel jobbnak bizonyuljon a többinél, nehogy ez legyen az egyetlen igaz. Ha 
az egyén megszólal, ó jaj, már nem az a bizonyos egyén, aki beszél.

De hogyan próbál meg Barth átkelni az árkon? Követi a reformátorok és Pál útját? 
Vajon velük együtt  ő is arra az álláspontra helyezkedik,  hogy a nagy árok az ember saját 
alkotása? S vajon arra az álláspontja helyezkedik majd, hogy a bűnös ember magát ezt a tényt 
is csak akkor ismeri, ha Isten Krisztusban a Szentíráson keresztül felülről kijelenti neki? Vagy 
Barth még mélyebbre ássa az árkot és magával Istennel is szembeszáll, így Istennek is holmi 
rögtönzött  kompromisszumot  kell  keresnie,  mikor  megpróbál  átkelni  rajta?  Vajon Barth a 
túllépését  Leibnizen  és  Lessingen  túlra  az  emberi  függetlenség  elképzelésén  alapuló 
dialektikus feltevéseik megkérdezése nélkül fogja megalkotni? Vajon elnyomja majd azt az 
alapelvet, hogy Isten Krisztusban valósítja meg a teremtett világegyetemre vonatkozó tervét, s 
ehelyett inkább kidolgoz egy belső teleológiát a világegyetemen belül, ami Istent és embert 
egyaránt  magában foglalja? A bíró tanácsa a mesében „a valódi gyűrű önmagát  bizonyító 
csodálatos erejére mutatásból állt”.1770  Lessing nézete alapján azonban a csodának csak addig 
van  ereje,  amíg  kívül  esik  a  természet  érintésén.  Mikor  a  csoda  kapcsolatba  kerül  a 
természettel, maga is leredukálódik a természet szintjére. Vajon Barth Krisztusa bármennyire 
is jobb helyzetben lesz az embert, mint teremtményt és a bűnét illetően, mint volt a bíró „az 
igazi gyűrűhöz” viszonyítva?

Barth  arról  panaszkodik,  hogy  „pontosan  a  Szentírás  protestáns  tanítása  az,  amit 
Lessing megpróbál eltüntetni  a  regula fidei  segítségével a lélek és a belső igazság javára, 
valamint ’magának a vallásnak örökké tartó csodáját’ a keresztyén egyház ’díszes épületének’ 
egésze javára. Röviden, ezt a végcélt próbálja elérni egy szólamban a római katolicizmussal, 
és a protestáns modernizmus egészével (a protestáns modernizmus programjának első egészen 
nyilvánvaló hírnökeként) magának a történelemnek a javára, a történelem Urától elkülönítve 
és az Ő ellenére, akit kitörölhetetlenül jelölt meg pont a Szentírás protestáns tanítása.”1771

Összefoglalván Lessinggel  kapcsolatos  ítéletét,  Barth ezt  mondja:  „Lessingnél  nem 
létezik a történelem Ura a történelmen belül.”1772 Talán a végső ítéletet Barth teológiájáról 
ugyanezekkel  a  szavakkal  kell  megfogalmazni,  melyeket  ő  használ  Lessingről?  A  bíró  a 
mesében egyszerűen irracionálisan döntött amiatt az elképzelés miatt, hogy az eredeti gyűrű 
nem veszett  el.  Annak a csodálatos,  üdvözítő hatalmát  később, sokkal később, tapasztalati 
úton kellett megmutatnia. Azonban amint korábban megmutattuk, a végső ítélet lehetett volna 
ugyanaz, mint a testvéreké, nevezetesen hogy mindhárman becsapott csalók. Így ítéli meg azt 
Barth  is  azt,  hogy  az  igazság  nem veszett  el.  Végül  majd  megmutatkozik  az  ő  győztes 
Krisztusában. Amíg azonban Barth valójában a reformátorokkal együtt nem azt vallja, hogy 
Isten igazsága az ember számára Krisztuson át a Szentírásban adatik, az ő választásának nincs 
jobb alapja, mint a bírónak Lessing meséjében. Barth tanítása a kijelentésről,  mely szerint 
Isten  egyszerre  teljességgel  kijelentet  és  teljességgel  rejtett,  ugyanolyan  sikertelen 
kompromisszum, mint Lessing „mélyebb racionalizmusa”.

B. Kant békefeltételeket kínál a teológiának

Kantban a tizennyolcadik század „megértette és megerősítette magát a saját korlátai 
között”.1773 Kant álláspontját kriticizmusnak nevezzük.1774 Kriticizmusával Kant megpróbálta 
felvilágosítani  a felvilágosodást.1775 Megköveteli  „a gondolkodásba vetett  majdnem feltétel 
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nélküli  hitet.  De  az  egyetlen  fajta  gondolkodás,  amit  méltónak  vél  a  bizalmára,  az  a 
gondolkodás, mely elsősorban önmaga elismerésével válik ésszerűvé”.1776 „A felvilágosodás 
Kant  előtt  a  gondolkodás  abszolút  és  határtalan  önmegerősítése  volt,  ami,  mint  efféle 
megerősítés, önmaga vonatkozásában kénytelen volt bizonytalanságban maradni. Még ha a 
felvilágosodás  részeként  is  akarjuk jellemezni  Kant,  valamint  az  utána  következő időszak 
intellektuális  minőségét – amit bizonyos értelemben nemcsak megtehetünk, de meg is kell 
tennünk – az most mindenesetre a gondolkodás viszonylagos és megkötött önmegerősítése, 
ami  kritikus,  és  most  először  biztos  önmagában  azt  illetően,  hogy rendelkezik  ezekkel  a 
jellemzőkkel.  Ez az, ami Kantban új.”1777 A gondolkodás Kantnál önmagában is bizonyos, 
mert végre megértette a saját képességeinek természetét.1778 Kantnál a gondolkodás elérte a 
felnőtt kort.1779 „Mostantól fogva a teológia nem lesz képes megfogalmazni a saját tantételeit, 
bármilyen alapra is helyezze azokat, anélkül, hogy megalkotná a gondolkodás módszerének 
szilárd elképzelését,  amit a tantételeinek megalkotására is felhasznál.”1780 Meg kell hagyni, 
önmagától és egyidejűleg a gondolkodásnak nincsenek korlátai. A gondolkodásnak meg kell 
értenie,  hogy az  intuíció  nélküli  fogalmak  üresek.1781 Önmagukban  véve  a  fogalmak  nem 
adhatnak semmiféle ismeretet arról, hogy mi létezik.1782 „Mikor az állítások, vagy tagadások 
arról, hogy mi létezik, olyan formáló elképzelésekkel tétetnek, melyek nélkülöznek bármiféle 
tényleges, vagy legalábbis lehetséges intuíciót, a valódi elméleti tudás illúzióját érjük el, nem 
a valóságot. Hiányzik ugyanis bármiféle alap a transzcendentális tudatos észlelésben, s így a 
tiszta igazság bármiféle próbája is.  Ez az illúzió hamarosan nehézségeket fog létrehozni a 
menetében,  ellentéteket,  szükséges  önellentmondásokat  fejlesztvén,  melyekbe  tüstént 
belegabalyodik a pusztán fogalmi fajta ideális tudás iránti vágy. Ennek példái az ellentmondás 
az Ős-ok, valamint a regressus in infinitum feltételezése között, vagy az emberi szabad akarat 
feltételezése,  valamint  annak  feltételezése  között,  hogy efféle  dolog  nem létezik.  Ami  az 
intuíció  és  a  megértés,  az  empirikus  tudás  tárgyait  illeti,  Isten,  a  Szabadság  és  a 
Halhatatlanság nem képezik tárgyait tudásunknak. Ez azt jelenti, hogy nem képezik elméleti 
tudásunk tárgyát.”1783 „Isten  létezésének  minden  elméleti  bizonyítéka  és  cáfolata,  például, 
elbukik, mert  az afféle állítások, mint az ’Isten létezik’ és az ’Isten nem létezik’,  elméleti 
jelentésüket tekintve csak a tudás illúzióját képesek kifejezni, de magát a tudást nem. Ezek 
ugyanis a létezés kategóriáját alkalmazzák pozitív és negatív módon egy olyan tárgyra, ami 
nélkülözi az intuíciót. Isten egy korlátozó fogalom, egy szabályozó elképzelés, a gondolkodás 
tiszta  gondolata.  Úgy képzeljük,  hogy mikor  állítjuk,  vagy tagadjuk Isten létezését,  akkor 
mondtunk valamit Istenről. Valójában beszélni a létezésről, vagy nemlétezésről nem jelenti 
azt, hogy per se Istenről beszélünk.”1784 A gondolkodás azonban ugyanúgy gyakorlati is, mint 
ahogyan elméleti. „Biztos, hogy az intuíció és a fogalom egysége, amiből az empirikus tudás 
a valóságát származtatja, valójában cselekvés, gyakorlat, melynek alapja a transzcendentális 
tudatos észlelésben van. Ebben a cselekedetben az embert nemcsak a dolgok lényege ragadja 
meg, azaz a természet a maga valóságában, térben és időben, hanem efelett és mindenekelőtt 
az  a  dolog,  aminek  el  kell  rejtetnie  előlünk,  a  dolog,  ami  önmagában  dologként 
felfedezhetetlen, mégpedig a szabadság szavával, ami korlátozza a teret és az időt és feloldja 
azokat  önmagában.”1785 „Az  elvont  ember,  az  ember,  akit  az  elméleti  gondolkodás 
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teremtményének tartanak,  nem a valóságos  ember.  Én nem vagyok  a  valóságos  ember,  a 
gondolkodás  valóságos  teremtménye  egyszerűen csak annak a  képességnek köszönhetően, 
amellyel észreveszem a dolgokat térben és időben, hanem a dolgok térben és időben történő 
észlelésének ez a képessége maga is a valódi és lényegi gondolkodási képességen alapszik, 
nevezetesen  azon,  amellyel  észlelem  a  szükségességet  és  a  törvényt  oly  módon,  hogy  a 
törvény és a szükségesség nekem, mint cselekvő személynek van előírva. Isten, szabadság és 
halhatatlanság  –  ezek  az  eszmék,  melyek  szabályozó  használatukat  tekintve  szintén 
kötelezőek az empirikus tudásban – nem vehetők észre  in abstracto, azaz szemlélés által az 
elszigeteltségben, de észrevehetők in concreto, azaz a tényleges tényben.”1786

(1) A tiszta és a gyakorlati ész összhangban vannak

Kant nem késlekedett jelezni az észről alkotott nézetének fontosságát, ami szerinte két 
összetevőből  áll:  a tiszta észből és a gyakorlati  észből.  Ő diktálta  a saját  békefeltételeit  a 
teológiának.

A  teológiának  emlékeznie  kell  arra,  hogy  „tételeinek  megfogalmazásakor  szintén 
használja a gondolkodást”.1787 S Kant filozófusként fenntartja a küzdelmet a vallásnak, mint 
„a  gondolkodás  tüneményének”  meghatározására.1788 A  filozófiának  kritikusan  kell 
megvizsgálnia a teológiai magyarázatokat. S a filozófiának a saját kedvéért kell megpróbálnia 
„megalkotnia  a  Biblia  dolgainak  valamiféle  következetes  elképzeléseit  … melyek  szintén 
csak a gondolkodással  foghatók fel”.1789 „A filozófiának”,  mondja Kant,  „a Szentírás  ama 
jelentését  kell  megkeresnie,  amely  harmóniában  van  a  gondolkodás  tanításainak 
legszentebbjével.”1790 A filozófiát érdekli a keresztyénség, mint pozitív vallás azért, hogy vele, 
mint szemléltető eszközzel bemutassa a vallás egyetemes igazságát.1791 Így tehát egyrészről a 
vallás nem pusztán a teológia dolga.  Tanulmányozni  kell egyedül a gondolkodás korlátain 
belül is. Másrészről „egyedül a gondolkodás korlátain belül, mégpedig egyedül a gondolkodás 
korlátain  belül  kell  a  vallást  is  szemlélni.”1792 Az  „egyedül  a  gondolkodás”  alatt  Kant  a 
kijelentés által meg nem világosított gondolkodást érti.

Barth itt emlékeztet minket arra, hogy Kant a ratio alatt nem „az elszigetelt elméleti, 
intellektuális emberi képességre utal, hanem arra az emberi képességre, amelyet döntően a 
gyakorlat  határoz  meg”.1793 S  mint  ilyen,  úgy  utal  Isten  elképzelésére,  mint  „az  emberi 
akaratot  érintő befolyásra  minden emberi  kötelesség ellátása érdekében”.1794 A vallásban a 
kötelesség  „a  maga  fenségében  mutatkozik  meg”.  Kant  mondja:  „Az  erkölcsiség 
elkerülhetetlenül  a  valláshoz  vezet,  s  ezt  cselekedve  kiterjeszti  magát  a  hatalommal 
rendelkező, és az emberen kívül létező erkölcsi törvényhozó eszméjévé.”1795 A kijelentés nem 
szükséges az erkölcsiség eme kiterjesztéséhez. Az erkölcsiség spontán dolog az emberrel és a 
vallással,  mint  ahogyan  az  erkölcsiség  kiterjesztése  is  az.  A  külső  kijelentés  valójában 
értelmetlen mind a vallás, mind az erkölcsiség számára. „’Ha ugyanis Isten valóban szólt az 
emberhez,  az ember  soha nem lenne képes tudni,  hogy valójában Isten volt  az,  Aki szólt 
hozzá’.”1796 Ha  nekünk  emberekként  bármiféle  kijelentést  kellene  kapnunk  Istentől,  s  el 
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kellene ismernünk azt  annak,  ami,  akkor „rendelkeznünk kell  valamiféle  előzetes  tudással 
arról, hogy mi a kijelentés, és micsoda az Isten”.1797

„Ha tehát nincs empirikus mérce, s ezért nincs empirikus tudás sem az igazi Isten igazi 
kijelentéséről,  akkor  ezt  a  mércét  kizárólagosan  ’az  annak  való  megfelelősége  által  lehet 
észlelni, amit a gondolkodás helyesnek jelent ki az Isten számára’, s most már világosnak kell 
lennie, hol kell valójában keresnünk – mindig a gondolkodás vallásának álláspontjából ítélve 
– az igazi, eredeti vallást, ha egyáltalában beszélhetünk efféléről.”1798

Kant  viszonyulása  a  pozitív,  vagy  törvényszerű  valláshoz  az  alábbi.  Azt  mondja, 
„tényeken  alapszik”.  „Ez  ’egy  történelmi  hit’.  Szüksége  van  a  történelemtudomány 
ellenőrzésére, miután az alapja könyvekben található. Ennek következtében ’az érvényessége 
mindig csakis részleges’ – csak azok számára érvényes, mondhatni, akiket megérintett az a 
történelem, amelyen alapszik. Ismerete nem szükségszerű és egységes, hanem véletlenszerű 
és szerteágazó, nem per se az egyetlen, tiszta vallásos hit, melynek meg kell különböztetnie az 
egyetlen igaz egyházat.  Az efféle történelmi hit azonban nem élő, nem üdvözítő hit,  ezért 
nincs is rá szükség. ’Önmagában halott’. Az elképzelés pedig, miszerint ’a mi kötelességünk, 
és nélkülözhetetlen az üdvösséghez’, babona.”1799

(2) Kant helyet készít Krisztus számára

Ennek kimondása nem azt jelenti, hogy a kijelentést „teljességgel szükségtelennek és 
fölöslegesnek”1800 tartja. Az emberi természet gyengesége miatt az embernek szüksége van 
pozitív  vallásra.  A dogma  felhasználható  „a  gondolkodás  vallásának  nyilvános  mozgásba 
hozatalára”.1801 Ideális  esetben  a  pozitív  vallás  egy  a  gondolkodás  vallásával.  Ideális 
körülmények között az emberek az igaz vallás igazsága saját belső erőforrásainak segítségével 
képesek  magukat  meggyőzni.  „…  Ebben  az  esetben  a  vallás  objektíven  természeti,  bár 
szubjektíven  kijelentett  vallás,  amiért  is  az  előző  név  az,  ami  igazán  illik  rá.”1802 „Ez  a 
feltételezés, mely szerint a kijelentett és a természeti vallás lehet egy és ugyanaz, Kant szerint 
igaz a keresztyénségre. Így tehát a keresztyén prédikálásnak is mindenképpen feladata, hogy a 
hit  bibliai  tanítását  olyan  formában  mutassa  be,  melyben  a  gondolkodás  eszközeivel 
fejleszthetjük azt, belülről kiindulva.”1803

Mikor Kant belekezd a Biblia olvasásába, rájön, hogy „Isten megtestesült Fia úgy van 
magyarázva, mint ’az erkölcsi tökéletesség utánzandó eszme a számunkra’, eszme, mely nem 
lehet semmiféle teremtett dolog, csak Isten egyszülött Fia. Mi nem vagyunk képesek felfogni 
’az emberi mivolt ideálját, amiben Isten gyönyörködik’ másképp, mint benne foglaltatván ’az 
ember eszméjében, aki nemcsak önmaga készül fel minden emberi feladat ellátására… hanem 
jóllehet… megkísértetik, hogy vállaljon minden szenvedést, még a szégyenteljes halált is, a 
világ legjavára, sőt az ellenségeinek kedvéért’.”1804 Ebben a krisztológiában azonnal benne 
foglaltatik  a  Krisztus  munkája  engesztelő  áldozatának az elképzelése.  „Az Isten  Fiának a 
tanítását felülhaladó munkája azonban – mindenekelőtt a helyettesítő szenvedése – Kant egyik 
szakasza  alapján  úgy  értelmezendő,  mint  ami  azt  jelenti,  hogy  erkölcsi  szempontból  a 
megérthető  ember  Isten  szemében  különbözik  az  empirikus  embertől.  Így  az  utóbbi 
helyettesítőjeként az empirikus ember bűnének vétkét elhordozván, a szenvedésén és halálán 
keresztül kielégíti a legmagasabb igazságosság követelményeit, és ezért lesz az ő Megváltója. 
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Így az empirikus ember, amennyire még azonos a megérthető emberrel, remélheti, hogy úgy 
jelenik  meg  a  Bíró  előtt,  mint  akit  Ő  helyettesít.”1805 Empirikus  emberként  tehát  olyan 
igazságossággal  kell  rendelkeznünk,  ami  nem  a  sajátunk.1806 Ha  olyan  embereknek  kell 
lennünk,  akikben  Isten  gyönyörködik,  akkor  Istennek  meg  kell  bocsátania  nekünk.1807 De 
miképpen  érthetik  meg  az  emberek  ezeknek  a  szavaknak  a  jelentését:  „a  te  bűneid 
megbocsáttattak  neked”?  A  bűnbocsánat  megtapasztalásának  „szuper-érzéki 
megtapasztalásnak  kell  lennie,  mivelhogy  lehetetlen”.1808 Kant  látta,  hogy  „a  megigazító 
történelmi  hit  fogalma,  azaz  azé,  amely  lényegét  tekintve  eléri  az  emberiség  eme 
mérhetetlenül nagy fejlődését, pontosan úgy, ahogyan az engesztelő áldozat fogalma is a hit 
tárgyaként, ’elvezet végül az abszolút isteni elrendelés elképzeléséhez: Isten ’könyörül, akin 
könyörül,  és  akit  akar,  megkeményít’.  Ez  pedig,  ahogyan  Kant  egy helyen  mondja,  ’szó 
szerint  véve  a  gondolkodás  salto  mortale-ja’,  vagy  ahogyan  máshol  említi:  ’ennek 
mindenesetre arra a bölcsességre, arra a szabályra kell utalnia, ami a végletekig és teljességgel 
el van rejtve előlünk’”.1809

Kant  végkövetkeztetése  tehát  az,  hogy  „a  kegyelem,  a  csoda,  a  hitre  hívás,  az 
engesztelés és a kiválasztás titkai, valamint a kegyelem eszközeinek a lehetségessége ’a vallás 
parergája,  a  puszta  gondolkodás  korlátain  belül’,  ahogyan  a  metodikusan  nagyon 
megvilágosító kifejezés mondja: ’nem tartoznak hozzá, de szomszédosak vele. A gondolkodás 
a  saját,  az  erkölcsi  követelmények  kielégítését  illető  alkalmatlanságának  az  ismeretében 
kiterjeszti  magát  szélsőséges  elképzelésekig,  melyek  képesek  betölteni  ezt  a  szükséget, 
anélkül azonban, hogy elfogadná ezeket mind a saját kiterjesztett tulajdonait. A gondolkodás 
nem  vitatja  ezen  eszmék  tárgyainak  a  lehetségességét,  egyszerűen  csak  nem  képes 
belefoglalni ezeket a gondolkodásra és a cselekvésre vonatkozó velős mondásaiba’.”1810

Kant, valamint Lessing rendszerének fő tantételeiről tehát el kell mondani, hogy „ezek 
közül az utak közül valamennyinek Rómába kell vezetni”!1811 Mégis vannak eltérések Kant 
gondolkodásában, melyek valami jobbra mutatnak.  Ezek joggal késztethetnek minket  arra, 
hogy megkérdezzük: vajon Kant végül megértette, mi a megigazulás abban az értelemben, 
ahogyan a reformátorok beszéltek róla?1812 Óvakodnunk kell azonban attól a vágytól, hogy 
újraértelmezzük Kantot úgy, „mintha alapjában véve ugyanazt mondta és értette volna, mint 
amit Luther és Kálvin mondtak és értettek”.1813

Ettől  függetlenül  fontos,  hogy  megemlítsük  az  eltéréseket.  „Az  eltérések,  melyek 
pontosan  a  leglényegesebb  ponton  bukkannak  fel,  ’a  vallás  parerga-ja’,  ami  Kant  saját 
magyarázata  szerint  határos  ’a  vallással  egyedül  a  gondolkodás  korlátain  belül’.  S  ebben 
mellékesen természetesen megvan arra a szabadságunk, hogy ezt a ’határosságot’  ne csak 
szomszédságnak, hanem összeérésnek tekintsük.”1814

Fő  tantételeiben  Kant  az  embert  teszi  meg  Isten  mércéjének.  Ez  Barth 
végkövetkeztetése ezen a ponton. De az egyházról alkotott elképzelésében, érvel Barth, Kant 
látszólag  hagy  némi  helyet  a  törvényes  vallás  elképzelésének.1815 Másodszor,  a  radikális 
gonoszságról  alkotott  elképzelésében  Kant  látszólag  olyasvalamihez  ragaszkodik,  mely 
ellentétes  az  ésszel.1816 Harmadszor,  a  valaki  saját  cselekedetei  által  történő  engesztelés 
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elképzelésén túl Kant látszólag másnak is hagy helyet, nevezetesen a kegyelemnek. Kant teret 
ad a vallás misztériumainak, melyek legalábbis határosak a gondolkodás vallásával.1817

Fő végkövetkeztetésünknek tehát annak kell lenni, hogy „a békefeltételek, melyeket 
Kant  parancsoló  módon  rákényszerít  a  teológiára,  legalábbis  tartalmaznak  egy  bizonyos 
rést”.1818 Miután a tizenkilencedik századi teológusok tudatában voltak ennek a résnek, vagy 
következetlenségnek,  túlléptek  Kanton.  Barth  három  mozgalomról  beszél  a  teológiában, 
amelyek megpróbáltak Kantra építeni, s amelyek túlléptek rajta.

Az  első  eme  mozgalmak,  vagy  tendenciák  közül  az  „úgynevezett  racionalista 
teológusoknál” található. Wegscheider ennek a tendenciának az első és fő képviselője. Majd 
később „a tizenkilencedik század második fele nagy kanti ébredésének köszönhetően” ott van 
„A. Ritschl,  de főleg a tanítványai  közül W. Hermann”.1819 Ez a csoport mindent  megtett, 
hogy keresztülvigye és továbbfejlessze Kant programját.

A második féle mozgalmat Schleiermacher, majd később Tröltsch képviseli. Ezek az 
emberek  megpróbálták  Kant  gondolkodását  alávetni  egy  „immanens  kritikának”. 
Megpróbálták „kiszélesíteni és meggazdagítani” Kantnak az észről alkotott elképzelését. Azt 
mondták,  „hogy  létezik  még  egy  a  priori  képesség,  amely  része  az  emberi  ész 
szükségszerűségeinek,  az  elméleti  és  a  gyakorlati  mellett:  az  érzés  képessége,  ahogyan 
Schleiermacher nevezi, vagy ’az előérzet’, ahogyan de Wette szerette kifejezni, összekötvén 
azt Jacobi és Fries filozófusokkal”.1820

A Kantra alapozás eme két lehetőségében „az a közös, hogy a teológia elvileg tartani 
akarja magát  a kantiánus  békefeltételekhez,  s tárgyalásokba akar bocsátkozni  egymagában 
csak azok diktálójával arról, hogy ezek vajon a teljesítés általa lefektetett feltételei, vagy a 
konkrét  békefeltételek.  A  fejlődés  eme  két  vonalát  követve  a  tizenkilencedik  századi 
teológiának  az  lett  a  sorsa,  hogy  a  felvilágosodás  teológiájának  közvetlen  folytatása 
legyen.”1821

(3) Kant helyet készít az igehirdetőnek

Barth nyilvánvalóan nem akar e két lehetőség egyikének továbbfejlesztése érdekében 
sem munkálkodni.  De ott  a  harmadik,  amit,  mint  mondja,  tovább kell  vizsgálnunk.  Ez  a 
harmadik lehetőség „a kantiánus vallásfilozófia határain válik láthatóvá”.1822 Hegel és néhány 
tanítványa, főként Marheineke és I. A. Dorner tették láthatóvá ezt a lehetőséget. Ám még így 
is, „egészen napjainkig nem volt képes jobbat kihozni az idők aktuális trendjéből”.1823

Kant megpróbált határt húzni a teológia és a filozófia közé, de még filozófusként sem 
segíthetett azon, hogy fél lépéssel átlépte ezt a határt. A határon állva mondott néhány dolgot, 
melyek rávehették a teológiát arra, hogy az előző kettő mellett erről a harmadik lehetőségről 
is  gondolkodjon.  Mi  hát  ez  a  lehetőség?  Emlékezzük  vissza,  hogy  az  egyházról,  mind 
kiindulópontról  alkotott  fogalmával  Kant  „fontolgatta  annak  lehetségességét,  hogy  a 
Bibliának van pozíciója  és  jelentősége,  még ha ez nem is  ’istenileg  törvényes’,  de mégis 
rendkívüli  és  korlátozó,  s  azzal  folytatta  ezt  a  latolgatást,  hogy  olyan  teológia 
lehetségességéről gondolkodott, ami más, mint az általa javasolt filozófiai teológia. Ezt a más 
teológiát, ami korlátozza a filozófiai teológiát, konkrétan ’bibliai teológiának’ nevezi, és az a 
szándéka, hogy ennek a bibliai teológiának a dolgai ’ne keveredhessenek’ a filozófiáéval”.1824
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Ezenkívül  az  egyház  szolgálójának  az  egyháza  jelképeivel  összhangban  kell 
prédikálnia és tanítania. Csak amennyiben úgy találja, hogy ennek a jelképnek a tartalma „éles 
ellentétben  áll  a  ’belső  vallással’,  amint  azt  filozófusként  kell  értelmeznie”,  akkor  válik 
kötelességévé a hivatalának elhagyása.  S még a benne lévő tanító  is  „mindig képes  lehet 
megmagyarázni,  hogy  nem  teljesen  lehetetlen  ’az  igazságnak  rejtve  maradni’  azokban  a 
dolgokban, melyeket képviselnie kell az egyházban hivatalviselőként”.1825

S ezzel eljutunk ahhoz,  amit  Kant „a bibliai  teológia  materiális  lehetségességének” 
nevezett.1826 Így védekezik Kant azzal a feddéssel szemben, hogy kritikai tanítása feltételezi a 
kijelentés vitatását. Ez nem áll szándékában.1827 Kant mondja: „Még azon a ponton is, ahol a 
filozófiai teológia látszólag a bibliai teológiával ellentétes elveket fogad el, például a csodák 
tanítását illetően, megvallja és bizonyítja, hogy nem objektív alapelvekként jelenti ki ezeket, 
hanem  csak  szubjektívként.  Ezeknek  olyan  irányelveknek  kell  lenni,  azaz  ekképpen  kell 
ezeket érteni, ahol pusztán csak a saját (emberi) eszünket akarjuk használni a teológiai dolgok 
megítélésére.  Ezt  cselekedvén  nem vitatjuk  magukat  a  csodákat,  hanem korlátozás  nélkül 
ráhagyjuk azokat a bibliai teológusra, amennyiben csak bibliai teológusként akar ítélkezni, és 
elvet minden szövetséget a filozófiával”.1828

(4) Kant nem képes átkelni Lessing mély árkán

Miféle végkövetkeztetést vonhatunk le a filozófia és a teológia eme társításából Kant 
gondolkodásában? Talán az öregúr ismét mosolygott, mikor besorolta a teológiát. Volt egy 
egyoldalúság  a  nézetében.  Ezért  „csak sajnálni  lehet,  hogy senki  sem volt  Kant  teológiai 
kortársai  között,  aki  rendelkezett  volna  bepillantással,  bátorsággal  és  humorral,  hogy 
konkrétan  felhívja  a  nagy ember  figyelmét  minden  vonatkozásban  ennek  a  viszonynak  a 
kölcsönös  sajátságára”.1829 Ami  minket  illet,  következtet  Barth,  „nem  vagyunk  képesek 
meglátni,  miért  ne  lenne  helyes  a  teológia  helyének  eme  meghatározása  egyszerűen  csak 
azért, mert a hely, amit a teológusnak jelöl ki, valójában olyan, hogy ott a teológusnak – a 
’puszta ész’ vonatkozásaira figyelő filozófia szempontjából – a kezdettől fogva fenyegetve, 
valamint a nevetség tárgyának kell éreznie magát. Mindössze csak azt szükséges komolyan 
venni,  amit  Kant  félig-meddig  gúnyolódva  mondott  ahhoz,  hogy  valami  nagyon  fontosat 
halljunk,  még  ha  minden  vonatkozásban  fenn  is  tartjuk  a  jogot  a  szabályalkotásainak 
ellenzésére.  Vagy nem az  a  helyzet,  hogy a  tiszta  ész  filozófusa  valami  nagyon  fontosat 
mondott a teológusnak, mikor teljes tömörséggel így szólt hozzá: ’A bibliai teológus annak a 
ténynek  a  segítségével  bizonyítja  Isten  létezését,  hogy  Ő  volt  az,  Aki  megszólalt  a 
Bibliában’?”1830

Az  olvasó  talán  meglepődhet  Barth  eme  következtetésén.  Barth  figyelmeztetett 
minket: nehogy azt gondoljuk, hogy Kant ugyanazt mondta és értette, mint amit Luther és 
Kálvin mondott  és értett.  Barth azt  is megmutatta nekünk, hogy Kant nézetében a pozitív 
vallás ideális esetben meg fog egyezni a természeti vallással. Akkor tehát azt kell mondanunk, 
hogy aki a gondolkodás vallásáról olyan nézeteket vall, mint Kant, az kitarthat a reformátorok 
vallása mellett is? Barth látszólag húzódozik ebben a dologban.  Egy ponton azt mondja: nem 
lehetetlen,  hogy így volt.  Másik ponton vonakodás nélkül kijelenti:  „Még azt is ki merem 
mondani, hogy Kant megértette, mi a kegyelem a reformáció egyházának értelmében”.1831
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Barth  oly  mértékben  igazolja  ezt  a  gondolkodást,  amilyen  mértékben  a  gyakorlati 
gondolkodás elsőségének Kant által megalkotott nézetére támaszkodik. Hallottuk, amint Barth 
beszél a három lehetőségről,  melyek megnyíltak az emberek számára,  mikor  teológiájukat 
Kant filozófiáján próbálták felépíteni. Ott volt először a racionálisabb teológusok útja, akik 
megpróbáltak  a  lehető  legjobban  hozzásimulni  Kanthoz.  Ott  volt  a  második  lehetőség 
azoknak, akik alávetették Kant gondolkodását egy immanentista kritikának. De ott volt végül 
a lehetőség annak kimondására, hogy Kant a vallásos probléma csak egyik oldalát fejlesztette, 
nevezetesen  azt  az  oldalt,  amely  a  benne  levő  emberi  funkcióval  foglalkozik.  Ha  ezt  a 
lehetőséget végigkövettük,  akkor jelezhetjük,  hogy az emberi  funkciót viszonyítani kell  az 
istenihez,  amiből  fakad:  „Ennek az  vethető  ellene,  hogy ’a  vallás  egyedül  a  gondolkodás 
korlátain belül’ néven felfogott problémával a problémának csak az egyik oldala, nevezetesen 
a  vallás,  mint  emberi  funkció látszik:  A másik  azonban nem,  melynek jelentős  pontjához 
kapcsolódik  ez  a  funkció,  ahonnan  egyébként  ered  is.  Ez  nem más,  mint  kapcsolat  egy 
Istennel, aki nem azonos az emberi gondolkodás legjavával, ’a bennünk levő Istennel’ – ez 
akképpen korlátozza a vizsgálódást, aminek szükségszerűen ellentétes hatást kell gyakorolnia 
az első oldal bemutatására, azaz ennek az emberi funkciónak az értelmezésére.”1832

De akkor miért nem lehet helye olyan teológiának, amelyikben a kegyelem elsősége is 
támogatott  Kant  filozófiája  mellett?  Barth  nyilván  vakon  reménykedik  efféle  teológiában 
abból a tényből kiindulva, hogy még Kant vallásfilozófiájában is a gyakorlati gondolkodás 
elsősége áll fenn.1833 Barth elég jól tudja, hogy Kantnak a filozófiáról alkotott alapfogalma 
szempontjából  nem  lehetséges  semmiféle  szuperérzéki  ismeret,  így  az  istenismeret  sem. 
Tudja,  hogy  ezen  az  alapon  „a  bennünk  levő  Isten  a  magyarázó”.1834 Ezen  az  alapon  a 
Szentháromságot  „együtt  kell  tartani  a  szeretet  elképzelésével”:1835 Ezen  az  alapon  Isten 
megtestesült  Fia  olyan  ideál,  mely  „nem  követel  meg  semmiféle  történelmi 
megvalósulást”.1836 „A gondolkodás vallása számára Isten Fia nem ember, hanem ’a emberi 
nem elvonatkoztatása’.”1837 Barth  tudja,  hogy Kant  filozófiájával  az  engesztelés  abból  áll, 
hogy az ember hozzásimul az emberi  nem őstípusához,  és hűséges utánzással  marad hű a 
példájához.1838

Mindezek  után  azonban  meg  kell  arról  emlékezni,  hogy  Kant  korlátozta  a 
gondolkodást.  Ezért  jóllehet  a  gondolkodásról,  mint  elméletiről  alkotott  nézetével  Kant  a 
felvilágosodás  eszméjének  legnagyobb  képviselője,  a  gyakorlati  gondolkodás  elsőségéről 
alkotott nézetével azonban mégis „nagyon szembeötlő módon tanúsít rendszeres érdeklődést 
az egyház fogalma iránt”.1839 S „először itt kezd valami láthatóvá válni a rá jellemző probléma 
felfogásának  határaiból.  Az  emberi  nem  jó  összetevőjének  uralkodása  megköveteli,  és 
szükségessé teszi – amiképpen ezen a ponton közzé is teszi – egy ’társadalom felállítását és 
elterjesztését  az  erkölcs  törvényeinek  megfelelően  és  az  erkölcs  céljára’.  Ez  a  követelés 
azonban előfeltételezi a magasabbrendű erkölcsi lényt az egyének elégtelenségén túl, akivel 
ez a követelés legfelsőbb törvényadóvá és a szívek egyetemes keresőjévé, a világ erkölcsi 
urává válik. ’A józan ésszel ellentétes lenne azt mondani, hogy Isten országát embereknek 
kell  foganatosítani… Istennek Magának kell  lennie az országa értelmi szerzőjének.’ ’Isten 
erkölcsi  népének  megteremtése  tehát  olyan  munka,  melynek  kivitelezése  nem  várható 
emberektől, hanem csak magától Istentől.’”1840
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Az olvasónak itt eszébe juthat Kroner elemzése Kant gondolkodásáról, amit korábban 
foglaltunk  össze  ebben  a  munkában.  Kroner  először  Kant  erkölcsi  dualizmusáról  beszélt. 
Barth elemzése Kantról ugyanezen a ponton kezdődik. Kant szerint, mondja Barth, a fogalmi 
tudás,  a  tudományos  tudás  az  érzékek  által  történő  megtapasztalásra  korlátozódik.  A 
racionalisták és az empiristák teljesen rosszul gondolták,  hogy az ember képes túllépni az 
érzéki megtapasztaláson és képes istenismeretet  szerezni fogalmilag.  A létezés tényei  és a 
racionalitás  alapelvei  egyesítése  problémájának  megoldásához  Kant  szükségesnek  tartotta 
kimondani,  hogy ezek  az alapelvek  a priori  formái  az emberi  elmének.  Mint  formáknak, 
ezeknek  az  alapelveknek  szükségük  van  az  érzéki  megtapasztalás  tisztán  nem-racionális 
nyersanyagára,  hogy  megtöltődjenek.  A  racionalitás  eme  tisztán  elvont  formájának  és  az 
esetlegesség ugyanúgy elvont alapelvének összekombinálásával próbálta Kant megmenteni a 
tudományt. Ennek a kombinációnak az eszközeivel igyekezett elérni a tudományos ismeretek 
egyetemességét és objektivitását.

Nyilvánvaló, hogy ez az egyetemesség ezen az alapon a megismerő alanyban rejlik. S 
ez az alany természetesen nem Isten. Mert a dolog természetéből adódóan egyáltalában nem 
létezik  elméleti  istenismeret.  Minden ismeret  végső  viszonyítási  pontja  tehát  belekerül  az 
emberbe. Ha tehát létezik a szükségesség bármiféle viszonya a természetben és a (sor)rend 
bármiféle viszonya a történelemben, ezek a viszonyok végső soron nem Istentől, hanem az 
embertől  származnak.  Így  tehát  ha  Istennek  ki  kell  jelentetnie  a  természetben,  vagy  a 
történelemben, akkor teljes mértékben kijelentettnek kell lennie ezekben, és teljes mértékben 
átjárhatónak az elméleti gondolkodás számára. A megtestesülésnek az ideális emberi mivolt 
elvonatkoztatásává kell válnia.

Ugyanakkor ezzel a nézettel magának az embernek is el kell nyelődnie a természetben, 
ahogyan viszont a természetnek is el kell nyelődnie az emberben. Más szóval, az egyetlen 
mód,  amellyel  az  ember  fenntarthatja  szabadságát,  vagy  ragaszkodhat  függetlenségéhez, 
ahhoz a függetlenséghez, amelyből kiindulva kell megalkotni a természet egészét, valamint a 
történelem egészét, a tiszta tagadás módszere. Független és szabad emberként az embernek 
ugyanolyan  kevéssé  ismertnek  kell  lennie  a  saját  fogalmi  gondolkodása  számára,  mint 
Istenének.  Ha ugyanis  megismerné  önmagát  az elméleti  gondolkodása segítségével,  akkor 
többé már nem önmaga lenne. Akkor leredukálódna a természetre. Emiatt fejezi ki Kroner 
„erkölcsi dualizmus” kifejezése oly pontosan Kant elképzelését a természet és az ember én 
negatív viszonyáról.

Az előző fejezetben beszéltünk a dialektika problematikájáról. Kant gondolkodásában 
látszik  meg  világosan,  hogy  ennek  a  problematikának  a  fő  gyökere  az  emberi  én 
függetlenségének feltételezésében rejlik. Lessing meséjével foglalkozva láttuk, hogy a bíró 
egyszerűen azt feltételezte, hogy az eredeti gyűrű nem veszett el. Kant is feltételezi ezt. Ő 
nem  kérdezte,  hogy  vajon  lehetséges-e  a  tudás,  egyszerűen  csak  kereste  azokat  az 
előfeltevéseket, amelyek a tudást megérthetővé teszik. Végső soron ennél kevesebbet senki 
sem tehetett.  A reformátorok Pált  követve ugyanígy jártak el.  Ám a mindennél  fontosabb 
dolog  az,  hogy  az  illető  milyen  irányban  keresi  a  tudás  tényének  előfeltevéseit?  A 
reformátorok  a  Krisztuson  keresztül  a  Szentírásban  kijelentett  hármas  Isten  irányában 
keresték,  míg  Kant  az  ember  irányában  kutakodott.  A reformátorok  Krisztusban keresték, 
Akiben az örök Íge testté lett, Kant pedig az emberi mivolt elvonatkoztatásában kereste. A 
reformátorok a Szentírásban, mint Krisztus Ígéjében keresték, Kant pedig az ember független 
gondolkodásában.  A  reformátorok  az  emberi  öntudatot  Isten  beszédében  keresték,  ami 
számukra Krisztuson keresztül a Szentírásban volt hozzáférhető. Kant az emberi öntudatot az 
egymással  kölcsönhatásban  álló  elvont  formából  és  elvont  anyagból  kiindulva  kereste.  A 
reformátorok tudták, hogy Isten és ember között azért nincs szakadék, mert Isten az embert a 
saját képmására alkotta. A reformátorok előtt nem volt „veszélyes mély árok” az ember és a 
környezete  között,  mert  ugyanúgy  Isten  a  forrása  és  az  irányítója  a  természetnek  és  a 



történelemnek, mint ahogyan az embernek is. Kant csak kimélyíteni volt képes Lessing eme 
„veszélyes mély árkát” az ember és a természet között, mert számára az emberi tapasztalat 
dolga  tisztán  esetleges,  és  az  ebbe  a  dologba  behozott  egység  az  elvont  forma  volt.  A 
reformátorok  képesek  voltak  számot  adni  az  emberi  öntudat  keletkezéséről  és 
folytonosságáról, mert belehelyezték Isten kijelentésének konkrét helyzetébe, ami körülvette 
azt, és jelen volt a történelem kezdete óta. Kant nem tudott számot adni az emberi öntudatnak 
sem a keletkezéséről, sem a folytonosságáról, mert számára ennek kezdete és állandó helyzete 
a vákuumban volt. A reformátorok felfogták a misztériumot önmaguk és Isten között. Kant 
mind az embert, mind Istent misztériummal vette körül. A reformátorok gondolkodása tehát 
nevezhető felülről indulónak, Kanté pedig alulról indulónak.

(5) Barth még mindig Lessing mély árka előtt áll

Vajon csatlakozik Barth a reformátorokhoz Kanttal szemben? Próbára teszi majd Kant 
alapvető előfeltevéseit? Nem fogja. Ő megpróbál túllépni Kanton. Megpróbál tovább, sokkal 
továbblépni Kanton, mint bármely más teológus tette Kant óta. De velük még mindig Kanttal 
együtt azzal a feltételezéssel kezdi, hogy az emberi öntudat képes önmagát kezdeményezni, 
majd  folytatni  a  működését  a  vákuumban.  S így az  ő  Istene  és  az  ő  Krisztusa  szintén  a 
vákuumban fognak működni.

Barth elismeri Kant módszerének érvényességét, mikor az emberi tapasztalat világát 
az  elvont  formából  és  a  tisztán  esetleges  anyagból  építi  fel,  ahogyan  ezek  az  emberi 
függetlenség feltevésén alapulnak. De vakon reménykedik abban a tényben, hogy Kant maga 
is  keresi  az  ember  független  magyarázó  tevékenységének  korlátait  a  tudományhoz  és  a 
filozófiához viszonyítva. Látszólag vigasztalást merít abból, hogy Lessingtől eltérően maga 
Kant  is  meglehetősen  rendszeres  érdeklődést  tanúsított  az  egyház  iránt.  S  vajon  nem az 
egyház tisztségviselőinek van egyszerűen megengedve még Kant szerint is, hogy bizonyítsák 
„Isten létezését  azokból  a tényekből  kiindulva,  melyeket  Ő mondott  a Bibliában”?1841 „Az 
egyház tisztségviselője még Kant szerint is beszélhet az egyházról, a Bibliáról, a történelmi 
kijelentésről és a kegyelemről.1842

Valaki  azonban  csodálkozhat,  miképpen  nem  látta  Barth,  Kant  alapján,  hogy  a 
teológia soha nem képes prédikálni és tanítani Isten nevében, Aki valóban szól az emberhez. 
Még a szemléltetésnek is,  amit  Barth használ  a  lehetséges  feszültségről  az  emberben,  aki 
egyházi  tisztségviselő,  s  egyidejűleg  tanár,  világosság  kellett  volna  tenni  ezt  a  dolgot  a 
számára.  Az  igehirdetőnek  egyszerűen  csak  prédikálnia  kell  az  egyháza  jelképeinek 
megfelelően,  mondja  Kant.  Nem kell  törődnie  az  igazsággal  a  prédikáltakat  illetően  egy 
tanítói  mivoltból  kiindulva,  csak szélsőséges  esetekben.  Kant  mondja:  „Egy igehirdetőnek 
csak akkor kell elhagyni emiatt a hivatalát, ha valami nyíltan ellentétesre lel ’a belső vallással’ 
szemben, amit filozófusként kell értelmeznie egyházának tanításaiban, de nem akkor, ha ezek 
a tanítások látszólag nincsenek pontos összhangban történelmi-filozófiai meggyőződéseivel. 
Még ha be is következik a tisztségviselő és a tanár eme konfliktusa benne, a tanár mindig 
képes megmagyarázni, hogy nem teljesen lehetetlen ’az igazságnak rejtve maradni’ azokban a 
dolgokban, melyeket tisztségviselőként kell bemutatnia az egyházban.”1843

Két  megjegyzés  helyénvaló  ezen  a  ponton.  Először  is  lehetetlenség  megmutatni  a 
határvonalat  aközött,  amit  a  tanárnak  az  igehirdetőben  nyíltan  ellentétesnek  kell  találnia, 
valamint  aközött,  amit  csak  a  „történelmi-filozófiai  meggyőződéseivel  nem  pontos 
összhangban állónak” kell tartania.1844 Ha a tanár az igehirdetőben bármilyen értelemmel tartja 
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is magát ezekhez a meggyőződésekhez, akkor azt pontosan azért teszi, mert Kanttal együtt 
tudja,  hogy a tantételek  fogalmak nélkül  vakok.  Ha ő méltó  a tanár névre,  akkor Kanttal 
együtt  meg  fogja  követelni,  hogy  a  természetfeletti  veszítse  el  a  természetfeletti  jellegét 
azáltal, hogy kapcsolatba kerül a természetivel. A tanár az igehirdetőben meg fogja követelni, 
hogy  az  igehirdető  minden  pozitív  tanítása  redukálódjon  le  arra,  ami  teljes  mértékben 
manipulálható a filozófus fogalmi folyamataival. S ezt követelvén a tanárnak az igehirdetőben 
soha nem lesz alkalma szembesülni a kérdéssel, hogy vajon volt-e bármi nyíltan ellentétes a 
prédikáció  tartalma,  valamint  a  filozófia  által  feltárt  igazságok  között.  Az  igehirdető 
prédikációjában semmi sem tűnik ellentétesnek, mert mire már a tanár elé került, elvesztette 
természetfeletti jellegét. A tanár az igehirdetőben ezért mindaddig csendben marad, amíg nem 
az igehirdető hallgattatta el először. Akkor viszont az igehirdetőnek kellene tanárnak lenni a 
prédikációja szempontjából. Neki kellene értelmeznie a filozófia lehetségességét ugyanúgy, 
mint a tudományt az Isten felülről érkező kijelentéséből kiindulva.

Kanti alapokon azonban ez az út nem áll nyitva. Neki mindig annak a filozófiának, 
amelynek  minden dolog kimondását  magának  kell  követelnie  még  a  teológia  területén  is, 
valamint annak a teológiának, amely nem követelheti, hogy bármit mondhasson a filozófiának 
anélkül,  hogy a  beszéde  maga  is  bele  ne  veszne  a  filozófiába,  kell  állnia.  Nem akarván 
szembesülni ezzel a dilemmával, Kant azt mondja, hogy az igehirdetőben levő tanárnak nem 
kell elleneznie semmit a nyílt ellentmondások szélsőséges eseteit kivéve, s a tanár „mindig 
képes megmagyarázni, hogy nem teljesen lehetetlen ’az igazságnak rejtve maradni’ azokban a 
dolgokban, melyeket tisztségviselőként kell bemutatnia az egyházban”.1845

Barth gyakorlatilag átvette ezt az álláspontot Kanttól. Ő nem kérdőjelezi meg Kant 
tanárának, azaz a filozófiájának a helyénvaló követeléseit. Követelése azonban mégis annak a 
követelésnek  felel  meg,  hogy  bármilyen,  az  ember  számára  elfogadható  kijelentésnek  az 
ember  fogalmi  tevékenysége,  mint  az  állítások  végső viszonyítási  pontja  által  teljességgel 
átjárhatónak  kell  lennie.  Barth  egyszerűen  csak  megpróbálja  kielégíteni  ezt  a  követelését 
annak  kimondásával,  hogy Istennek  teljeséggel  kijelentettnek  kell  lennie,  ha  egyáltalában 
kijelentett.  Számára Isten lénye  tehát teljes mértékben kifejeződik a kijelentésében.  Ami a 
reformátorokat illeti, akik szerint Isten, mint lény nem teljesen azonosul a kijelentésével és 
fejeződik ki abban, Barth megtisztítja a teológiájukat. A reformátorok teológiáját a független 
gondolkodás  követeléseinek  kielégítése  végett  tisztítja  meg.  Látszólag  nem  tűnik  fel  a 
számára,  hogy Kant  igehirdetőjével  egyetemben ő is  csak azt  tudja  mondani,  hogy „nem 
teljesen  lehetetlen”  az  igazság  számára  rejtve  maradnia  Bibliában,  és  a  Biblián  alapuló 
hitvallásokban.  Más  szóval  vissza  kell  esnie  a  tiszta  miszticizmusba.  A  filozófus 
követeléseinek kielégítése végett Barth hajlandó a puszta lehetségesség eme engedményével 
együtt  élni.  Ezen  az  alapon  azonban  nem  képes  felfedezni  a  felülről  szóló  Istent,  vagy 
Krisztust. Barth azt akarja, hogy Isten kijelentése még akkor is teljesen rejtett legyen, mikor 
Isten  teljességgel  ki  van  jelentve.  Soha  semmi  értelmes  nem  mondható  azonban  barthi 
alapokon Istenről. Barth alapelképzelése a kijelentésről,  mint Istent teljesen kijelentőről és 
teljesen  elrejtőről  az  emberi  függetlenség  feltételezésén  alapszik.  A  református  teológia 
szempontjából  Barth  végső  álláspontja  a  korábbi  álláspontjához  hasonlóan  mondható 
dialektikusnak. Benne, mint minden más dialektikában megtalálható a racionális követelés, 
hogy minden valóságnak az ember fogalmi, vagy logikai képessége számára áthatolhatónak 
kell lenni ahhoz, hogy az ember azt elfogadhassa. De Kant, valamint az őt követő modern 
teológusok és filozófusok készségesebben elismerik azt a tényt,  hogy az ember nem teheti 
egyenlővé a valóságot a logikája hatósugarával, mint az ókori és a középkori dialektika. Kant 
korlátozta  a  tudományt,  hogy  helyet  készítsen  a  hit  számára.  A  gondolkodásnak  ez  a 
korlátozása azonban nem készített helyet a hit számára semmiféle keresztyén értelemben. Ez 
csak az irracionálisba vetett hit számára készített helyet. S az efféle hit maga is irracionális. 
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Ez az összefüggéstelenség feneketlen mélységének készít helyet, ami a racionalitás ama úszó 
szigetét veszik körül, amit az emberek tudománynak és filozófiának neveznek.

Barth azt mondja, hogy egyes poszt-kantiánus teológusok úton vannak Róma felé. De 
miért kellene neki azt gondolnia, hogy a saját maga útja is nem Rómába vezet? Van bármiféle 
alapvető  különbség az  ő útja,  valamint  azoké  között,  akik  szorosan követik  Kantot,  vagy 
azoké között, akik alávetik Kantot az immanens kritika pozíciójának? A válasz az, hogy csak 
fokozati  különbség  van  Barth  saját  teológiája  és  ama  embereké  között,  akiket  Róma felé 
haladóknak ír le. Az ő rendszerük ugyanúgy hagy helyet az irracionálisnak, mint a sajátja. 
Barth  rendszere  annyiban  különbözik  az  övéktől,  hogy  több  helyet  hagy  az  irracionális 
számára. Akkor viszonyt pontosan emiatt a tény miatt ragaszkodik jobban Barth rendszere az 
egyesítés  alapelvének  tisztán  formális  természetéhez.  Az  ő  rendszere  tehát  egyszerre 
irracionalistább,  és racionalistább,  mint  az őt megelőzőké.  Ekképpen, irracionálistábban és 
racionalistábban próbálja meg Barth felülmúlni a katolicizmust és Emil Brunner teológiáját. S 
így próbálja meg felülmúlni Schleiermachert, és összes követőjét. Ám ahogy múlik az idő, 
egyre  világosabban  megmutatkozik,  hogy  a  nézete  és  Rómáé  között  a  különbség  nem 
alapvető.  A  katolicizmus  és  a  modern  protestantizmus  beszéde  alulról  való.  Így  Barth 
teológiájáé is, s mint ilyen, értelmetlennek mutatkozik. Kant filozófiája világossá tette, hogy 
valamennyi aposztata gondolkozásból kiindulva az emberi tudat, próbálván elmenekülni Isten 
elől,  még  önmagát  sem képes  megtalálni.  Abból  az elvont  szabadságból  kiindulva  kellett 
felépítenie  magát,  amely  szemben  áll  a  determinista  természettel.  Ez  Kant  erkölcsi 
dualizmusa.  S mikor  ezt a dualizmust le kell  győzni,  azt  semmi más eszközzel  nem lehet 
megtenni, mint egy „felülről beszélő” Istennel. Erről az Istenről azonban, aki feltételezetten 
felülről beszél, kiderül, hogy csak az emberi tudat kivetítése a hetvenkedő függetlenségében. 
Amíg valaki mind az ember mind evilági környezet értelmezését nem a Szentírás Istenéből 
kiindulva kezdi el, az egyedüli eredmény az illuzionizmus. A gyakorlati gondolkodás kanti 
elsősége az elméleti gondolkodással szemben ennek az illuzionizmusnak a legtisztább modern 
kifejeződése. E gyakorlati  gondolkodás Istene ugyanis is csak kivetítés az ismeretlenbe az 
ember feltételezetten független elméleti gondolkodása részéről. Ez az Isten nem több mint egy 
teljesen elvont forma, kölcsönhatásba hozva az abszolút elvont, vagy tiszta anyaggal.

Barth  mégis  egy  efféle  Istenre  függeszti  fel  a  Krisztusban  adott  kegyelem  mind 
szuverenitásának, mind egyetemességének elképzeléseit. Pontosan azért azonosítja Istent az Ő 
Krisztusban  adott  kijelentésével,  valamint  Krisztust  az  Ő  minden  ember  számára  történő 
üdvözítő  munkájával,  hogy ennek az összes  többinél  racionalistább  Istennek,  ahhoz,  hogy 
elfogadható lehessen, ne legyen olyan létezése, mely nem hozzáférhető az ember számára. A 
tiszta  forma  tökéletesen  szolgálja  ezt  a  barthi  univerzalista  célt.  Ennek a  tiszta  formának 
azonban ezután teljes kölcsönhatásban kell állnia a tiszta esetlegességgel. A tiszta formának 
teljesen  rejtve  kell  lennie  a  tiszta  anyagban  úgy,  ahogyan  a  tiszta  anyagnak  teljességgel 
kijelentettnek kell lennie a tiszta formában. Ezen a módon feltételezve Istent a maga számára 
teljességgel rejtettnek és teljességgel kijelentettnek, lehet biztos az ember abban, hogy nem 
olyan Istene van, aki rendelkezne bármiféle létezéssel őt magát megelőzően, s aki bármit is 
követelhetne tőle. Barth teológiája tehát a tudat teológia mindannál következetesebb formája, 
amit eddig a történelemben láttunk.

C. Hegel nem képes átlépni Lessing mély árkát

Miután Barth végzett a Kantról folytatott értekezéssel, Herdert és Novalist veszi elő. 
De tovább kell sietnünk, és azt kell megnéznünk, hogy mit mondott Hegelről. De még itt is 
rövidnek kell lennünk.



„Hegel  filozófiája”,  mondja  Barth,  „az  önbizalom  filozófiája”.1846 S  Hegel 
„önbizalmának fajtája olyasfajta bizalom az elmében, ami a maga részéről Istennel egy, és 
ugyanaz, mint Isten”.1847 S ennek kimondása ugyanazt jelenti, mint bizalmat „az egyetemes 
emberi  gondolkodásban”.1848 Barth  azt  mondja,  hogy  ennek  kimondásával  nem  mondunk 
mást, mint hogy Hegel elfogadja a felvilágosodás örökségét.

Hegel  feltételezetten  felülmúlta  „a  gondolkodás  örök  igazságának  és  a  történelem 
véletlen  igazságainak  dualizmusát”  is.1849 S  tette  ezt  állítólag  „a  gondolkodásról  alkotott 
elképzelésén belül,  nem holmi intuitív és érzelmi Odaátra hivatkozva,  ami nem észlelhető, 
csak megtapasztalható”.1850 „Hegel hitt a tiszta ész lehetségességében, törvényességében, és 
szuverenitásában.”1851 „S Hegel természetesen elfogadta kant transzcendentalizmusát is.”1852 

Kantnak a tudásra vonatkozó kritikája azonban nem volt elég alapos. Kantnak egyrészről az 
eszmék ismerete és az empirikus tudás közötti, másrészről az elméleti és a gyakorlati tudás 
közötti  megkülönböztetését  a  puszta  visszatükröződés  megelőző  fázisainak  kell  tekinteni. 
„Minden ismeret, ami felöleli és meghaladja ezeket a megkülönböztetéseket, nem más, mint 
istenismeret.”1853 Fichte  az énnel  kapcsolatos  tanításával  jobban értette  Kantot,  mint  maga 
Kant.  De  egyiküknek  sem  szabad  megengedni,  hogy  késleltessenek  minket.  „A 
megkülönböztetés az ismeret és maga a dolog között, az ego és a nem-ego között átmeneti 
dolog.  Ezen  a  ponton  Hegel  együtt  halad  Herderrel  és  a  romanticizmussal.”1854 Hegel  a 
felvilágosodás  filozófusa  „teljesen  védett  hátországgal”.1855 Hegel  képes  volt  belefoglalni 
Lessing felfedezését a történelmi megtapasztalásról, Kant tanítását a radikális gonoszról és a 
gyakorlati  gondolkodás  elsőségéről,  valamint  Herder  tiltakozását  a tiszta  racionalizmussal, 
valamint  az  egyén  közvetlenségének  romantikus  felfedezését  a  gondolkodásról  alkotott, 
mindenre kiterjedő fogalmába.1856 Így Isten többé már „nem sértés, vagy ostobaság” az ember 
értelme számára. Az ember valódi értelme egyidejűleg Isten értelme is.1857

Az  értelemről  alkotott  eme  elképzeléssel  nagyon  összhangban  áll,  mikor  Hegel 
kijelenti, hogy számára a módszer a minden. A történelemről és a vallásról, de minden másról 
alkotott nézete is a módszerétől függ. „Az egyetlen középpont a módszer, amit alkalmazni 
kell, s ami igaznak bizonyul minden tudományban, s az élet és a tanulás minden területén.”1858 

De nem így van ez a tétel, ellentétel és megújított tétel hármasának működésével, ami Hegelt 
érdekli.  Tény,  hogy ezen a  hármas  működésen  keresztül  jut  el  a  „mindenestől  egyetemes 
módszer”  kiagyalásához,  ami  fontos  a  számára.1859 Módszere,  gondolja,  nemcsak  „a 
természeti  valóság  problémáit”  fogja  elérni,  de  „a  történelem  összehasonlíthatatlanul 
keményebb  konkrétségét”  is.1860 Ezzel  Hegel  képes  elérni,  véli,  „az  emberi  psziché 
legprimitívebb útjait”, valamint „magának az Úrnak a döntéseit”.1861
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Hegel  tehát  létrehozott  egy  filozófiát,  melyben  a  teológiáról  látszólag  jobban 
gondoskodik, mint amennyire a teológia képes önmagáról gondoskodni.1862 Hegel látszólag 
képes kulcsot alkotni minden zár megnyitásához.1863

Nem csoda hát,  ha Barth úgy érzi: végül „nem”-et kell mondania Hegelnek.1864 De 
mint  Kant esetében is,  Barth „nem”-je az a „nem”,  amit  a  reformátorok minden követője 
mondana ki Barth egész, Hegelre vonatkozó kritikájára, amiképpen Kant kritikájával is volt 
abban az értelemben, hogy az egységről alkotott alapelve túl racionalista, következésképpen 
túl determinista. Barth ennek a racionalizmusnak és determinizmusnak a meggyógyításában 
az  irracionalizmus  és  az  esetlegesség  liberális  adagjának segítségével  reménykedik.  Barth 
reméli, hogy a „kegyelem dialektikáját” az Isten szabadságáról alkotott elképzelésével óvja 
meg.1865 S ez a szabadság, amint azt az olvasó tudja, magában foglalja azt az elképzelést, hogy 
Isten  képes a  teljesen ellenkezőjévé  válni.1866 Isten  nem ismer  szükségességet,  Neki  nincs 
szüksége a saját létezésére.

Isten  szabadságának  ez  az  elképzelése  azonban  vagy  tisztán  tényszerű,  pre-
koncepcionális,  szupra-kocenpcionális,  és  kontra-koncepcionális,  ezzel  pedig  tisztán 
értelmetlen,  vagy,  ha  jelentéssel  kell  bírnia,  akkor  teljes  mértékben  a  logika  olyan 
rendszerében kell  kifejezni,  mint  amilyet  Hegel,  vagy Kant  képes  megalkotni.  Barth  nem 
akarja a történelmi konceptuális és az emberileg konceptuális teljes fogalmát az önálló Istenre 
alapozni,  Aki  Krisztuson keresztül  szólt  az  emberhez  a  Szentírásban.  S emiatt  nincs  más 
eszköze, mellyel nemet mondhatna Hegelnek, csak a Teljesen Más, amit, ha meg kell ismerni, 
szükségszerűen azonossá válik az emberrel.

Barth  viselkedése  Hegellel  szemben  ugyanaz,  mint  ami  Kanttal  szemben  volt. 
Mindketten  olyan  filozófiai  módszerhez  ragaszkodtak,  mely  a  keresztyénség  minden 
tanításának felemésztésére lett kitervelve. Mind Hegel, mind Kant olyan módszert használnak, 
melyek a saját szavaik alapján jelentőségében egyetemes, és egészében mindent meghatározó 
a valóság természetét illetően. Barth nem kíván szembesülni a ténnyel, hogy valójában ez a 
helyzet.  Következésképpen  „a  kegyelem  dialektikája”,  amit  megpróbál  érvényre  juttatni 
Kanttal  és  Hegellel  szemben  olyasvalami,  ami  annak  kegyelme  által  él,  ami  valójában 
identitás-filozófia.

Barth  nem  érzi  magát  kényelmesen,  mikor  Hegel  a  gonoszról  „a  nyílt  bámulat 
tónusaiban  beszél”.1867 Nem fogadja el  a  tényt,  miszerint  „az ember  és  Isten  viszonyának 
magyarázó  körülírása  során  nem  parancsolt  megállást  a  bűn  fogalma  előtt”.1868 Ennek 
következtében Hegelnél nem volt helye a kibékülésnek, mint valami új dolognak. Hegel a 
bűnt „az ember véges természetében kereste”.1869 Mindent összevetve,  Hegel filozófiájában 
Isten soha nem szólhat az emberhez. „Hegel élő Istene… valójában az élő ember.”1870 Hegel 
számára az Isten „végtelenül kijelentett”.1871

De  Barth  ezzel  a  helyzettel  kapcsolatosan  mindössze  annyit  tud  felkínálni,  hogy 
kimondja: Isten teljességgel elrejtett,  még mikor teljességgel ki is van jelentve. Nem veszi 
észre,  hogy  ez  a  gyógyszer  ugyanolyan  rossz,  mint  maga  a  betegség.  Barth  Hegellel 
kapcsolatos elemzésében nincs szabadulás az aposztata dialektikába történő belekeveredéstől, 
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melyben az inga ide-oda leng a tisztán elvont azonosság és a tisztán értelmetlen esetlegesség 
között. Hegel ugyanúgy nem képes átkelni Lessing veszélyes mély árkán, ahogyan Kant.

2. A teológusok

A. Schleiermacher és ellipszis-teológiája

Most rátérünk „a modern teológia atyjára” Friedrich Schleiermacherre. S hozzá elérve 
megérkezünk  a  tudat-teológia  szívéhez.  Mint  korábban  említettük,  különösen  Barth 
Keresztény dogmatikájában (1927) állítja a saját teológiáját, az Íge teológiáját élesen szembe 
Schleiermacher és követőinek teológiájával.

A tudat-teológusok, mondta Barth egy korábbi munkájában az emberi tudattól, mint 
adott dologtól kezdik. Azután megkérdezik,  hogy van-e még más pólus is, ami több, mint 
illúzió. Alulról gondolkodnak, és megkérdezik, hogy lehetséges-e a felülről jövő kijelentés. 
Nem értik meg, hogy aki egyáltalában Istenről merészel beszélni, „annak végső soron egyedül 
Istennel kell ezt merészelnie…”1872

Senkinek semmi alapon sincs joga Istenről beszélni.1873 Mikor prédikálunk, mondja 
Barth, nem azért kell beszélnünk Istenről, mert értelmi, vagy tapasztalati alapon vagyunk erre 
képesek,  hanem  mert  noha  nem  vagyunk  képesek,  mégis  meg  kell  tennünk.  Ludwig 
Feuerbachnak  teljességgel  igaza  van,  mikor  fenntartja  annak  lehetetlenségét,  hogy 
önmagunkon kívül másról is beszéljünk. Minden teológia, mint beszéd, pusztán antropológia. 
Ám még így is azt kell vallanunk, hogy Isten beszél ezen az antropológián keresztül.1874

Nyilvánvaló,  hogy  ebben  a  korai  korszakában  Barth  gyógyítani  próbálta  a  tudat-
teológiát,  jóllehet  nem  az  Istennek  a  Krisztuson  keresztül  a  Bibliában  adott  református 
alapelvéből  kiindulva.  Épp  ellenkezőleg,  a  kijelentés  teljességgel  rejtett  jellegének 
segítségével  próbált  meg  Barth  felülkerekedni  a  tudat-teológia  gyengeségén.  Olyan  Istent 
akart, Aki valóban felülről, és nem alulról beszél. De ennek az Istennek a keresése közben a 
tudat teológusokat azzal vádolja, hogy teológiájuk a birtoklás teológiája. S a birtoklás eme 
teológiájával  szemben,  állítja,  az  igehirdetőnek,  mikor  Istenről  beszél,  várnia  kell  Isten 
Személyének  actus purus-ára.1875 Nem sokkal ezután Barth azt állította, hogy ha Brunnerrel 
együtt nem járjuk a természet és a kegyelem útját, hanem ehelyett inkább fenntartjuk egyedül 
a kegyelem tényleges elsőségét, akkor nem szabad úgy beszélnünk az ember tudatáról, mint 
ami valaha is képes lehetne Isten Ígéjének a befogadására. Mi hát akkor a helyes viszony a 
teológia és a filozófia között? Ezek, meg kell hagyni, ugyanazt az utat járják, de ellentétes 
irányban.  Közöttük  semmi  más  kapcsolat  nem lehetséges,  csak  a  tagadó.  A filozófia  egy 
árfogó rendszert keres, és joggal teszi. A teológia nem tesz ilyet. Ha a teológia egységet keres 
az igazság és a valóság világai között, ez az egység csak a hit dolga lehet. Az efféle egységet 
úgy kell elképzelni, mint ami csak Istenben áll fenn. Csak így kerülhetjük el egy örökösen 
csak eljövendővel szemben már jelenlevő Isten veszélyét. Semmiféle polaritási viszony sem 
áll  fenn Isten és ember  között.  A teológia  és a filozófia  között  ott van a bűn ténye.  S ez 
áthághatatlan szakadékot képez.

Csak  Isten  eleve  elrendelésével  és  kiválasztásával  következik  be  a  lehetetlen.  A 
kiválasztás  tantétele,  érvel  Barth,  valójában  a  válasz  a  tudat-teológusok  számára.  A 
kiválasztás  eszméje  ugyanis  mindenféle  rendszer  ellentettje.1876 S  a  Krisztusban  történő 
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kiválasztás  eme  eszméje  fejeződik  ki  a  Keresztény  dogmatikában  Isten  szabadságának 
elképzelésében.

Az utóbbi  években azonban,  amint  azt  az  egyik  korábbi  fejezetben  megemlítettük, 
Barth  maga  fejlesztett  ki  egy  antropológiát.  Lehetetlennek  találta  meglenni  nélküle. 
Antropológia nélkül a teológia lóg a levegőben. Meg kell hagyni, ott a hit elsősége, de ennek 
az elsőségnek nem szabad megsemmisítenie a hívő emberi alanyt. Miképpen érez most Barth 
az új  protestantizmus  antropológiájával  kapcsolatosan?  Vajon még mindig  úgy érzi,  hogy 
elnyeli  a  teológiát?  Ami  Schleiermachert,  az  új  protestantizmus  atyját  illeti,  a  következő 
pontokat  kell  kiemelni.  Barth  felfogja,  hogy  Kant  filozófiájában  az  önellátó  ész  még  a 
teológia  birodalma  felett  is  diktátori  jogokat  követel.  A  teológusok  (a)  egyszerűen 
elfogadhatják a diktátor követeléseit és tehetik a tőlük telhető legjobbat, vagy (b) alávethetik 
Kant  alapelveit  immanentista  kritikának.  Schleiermacher  a  második  csoportba  tartozik. 
Követvén  e  két  irányzat  bármelyikét,  a  tizenkilencedik  századi  teológia  a  felvilágosodás 
közvetlen folytatásává vált.1877

Miképpen fejezi hát ki Schleiermacher az immanentista kritikát,  amit  szükségesnek 
vél Kant filozófiájával szemben? Teszi ezt annak kimondásával,  hogy „létezik még egy  a 
priori képesség,  ami  része az emberi  gondolkodás kellékeinek az elméleti  és  a gyakorlati 
mellett”. Ez az a priori képesség, mondja Schleiermacher, az érzelem.

Barth azonban úgy érzi, hogy Kant efféle kritikája nem elégséges. Láttuk, miképpen 
hivatkozik ő maga is a teológia harmadik lehetőségére Kanttal összefüggésben. A mindennél 
fontosabb kérdés az, hogy miben különbözik ez a harmadik, Barth által a teológia számára 
látott lehetőség Kant filozófiájának vonatkozásában a másodiktól, attól, amit Schleiermacher 
követ. Ez a harmadik az, amit Barth maga fejleszt, s a második az, az elsővel egyetemben, 
mondja, ami folytatja a felvilágosodást, és Rómához vezet.

Schleiermacherrel  foglalkozva,  mondja  Barth,  állandóan  gondolnunk  kell  arra  a 
tényre, hogy „ő is az egyház szféráján belül van”.1878 Schleiermacher ott támadta a teológia 
problémáját,  ahol  „alapvető  odafigyeléssel”1879 kell  támadni.  Ő nagyon  buzgón igyekezett 
„óvni a teológia sajátosan teológiai minőségét”.1880 Látta „annak a teológiának a veszélyét, 
amely  megközelítését  tekintve  lényegében  apologetikai  –  küszöbön álló  metamorfózisét  a 
filozófiába,  s  ha  volt  valami,  ami  ellen  a  legkétségbeesettebben  küzdött  akadémikus 
teológusként, hát ez a veszély volt az. Azt is látta, hogy mi volt az a sértés, amivel illetnie 
kellett a filozófiát, vagy legalábbis korának filozófiáját, ha teológus akart lenni, s valójában 
merte is ezzel a sértéssel illetni azt. A krisztológia problémája az, ami itt kockán forog”.1881

De vajon  tényleg  képes  volt  Schleiermacher  elétárni  a  názáreti  Jézus  követeléseit 
korának  filozófiája  elé?  Vajon  nem a  saját  filozófiájában  rejlett  az,  ami  ennek  hatékony 
megtételében akadályozta?1882 Barth válasza világos: „A názáreti Jézus kétségbeejtően rosszul 
illeszkedik bele az emberiség történelmi ’összetett életének’ eme teológiájába, mely ’összetett 
élet’  végső soron alapvetően  önálló.  Bárkit  megkísérthet  a  gondolat,  miszerint  Jézus  még 
Schleiermacher  prédikációiban  is  csak  egyszerűen  azért  játszik  szembeötlő  szerepet,  mert 
bennük van. Nyilvánvaló,  hogy Schleiermachernek,  a professzornak és tanítónak hatalmas 
problémát  okoz!  Ennek  ellenére  Ő  ott  van.  S  a  professzor  és  igehirdető  megközelíti  a 
problémát, fáradhatatlanul úszik a saját áradatával szemben, és minden körülmények között, 
bizonyos fortélyok és álokoskodások árán Krisztus-központú teológus akar lenni. De ki tudná 
megmondani,  hogy valóban az-e? Talán az egyik filozófiai  spekulációtól  való menekülése 
során  egyre  jobban belegabalyodik  a  másikba.  Talán  végül  elkerülte  az igazi  krisztológia 
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megsértését.”1883 Végső  soron  Schleiermacher  „a  napjainak  filozófiája,  történelme  és 
természettudománya  által  kidolgozott  előtételekből  kiindulva  akar  Krisztusról  beszélni, 
semmi esetre se másokból”.1884

Schleiermacher  természetesen  nem azonosította  a  teológiát  a  filozófiával.  Ő „nem 
adott  a teológiának,  vagy a  keresztyénség  alapelveinek  spekulatív  alapokat”.1885 Ezeket  az 
alapelveket nem egyszerűen csak az emberi tudásból akarta származtatni.1886 „Ő is azonosság-
filozófus,  aki  közeledik  Schellingnek  az  azonossági  ponttal  kapcsolatos  tanításához,  ami 
olyan pont, ahonnan az ideális és a valóságos egynek látszanak, valamint közeledik Hegel 
ész-filozófiájához,  mint  a  logikai  és  a  természet-filozófia  szintéziséhez”.1887 Teológusként 
azonban alapelveit a filozófiától függetlenül alkotta meg. A hit kijelentéseit Schleiermacher 
szerint  önmagukból  kiindulva  kell  bemutatni.1888 „Ezeket  a  keresztyén  öntudat  helyes 
kinyilatkoztatásaként kell képviselni”.1889

Itt  értük  el,  mondja  Barth,  Schleiermacher  teológiájának  a  középpontját. 
Schleiermacher nagy formális alapelve egyben a materiális alapelve is: eszerint a keresztyén 
kegyes öntudat önmagát szemléli és írja le.1890

A kegyes  öntudatra  történő  eme  koncentrálással  Schleiermacher  nem felejtette  el, 
hogy a teológiának ugyanúgy beszélnie kell Istenről is, mint az emberről. Igaz, hogy ’azokon 
a helyeken, ahol a reformáció azt mondta:  ’az evangélium’,  ’Isten Ígéje’, vagy ’Krisztus’, 
Schleiermacher  a  reformáció  után  háromszáz  évvel  most  vallást,  vagy  kegyességet 
emleget”.1891 De  emlékeznünk  kell  rá,  hogy  ahogyan  minden  teológiának  kell  beszélnie 
Istenről, úgy kell beszélni minden teológiának az emberről is. Születésük és felnevelkedésük 
során a reformátorok arra éreztek ösztönzést,  hogy Istennel kezdjék, Schleiermacher pedig 
arra, hogy az emberrel kezdje. Mégis, mind a reformátorok, mind Schleiermacher beszélnek 
mind Istenről, mind az emberről.1892 Schleiermacher is elismeri a két alapmotívumot,  ezért 
„rálép a trinitárius teológiai gondolkodás útjára, együtt a reformátorokkal”.1893

Ami érdekli Schleiermachert, az nem más, „az ember tevékenységének kérdése Isten 
vonatkozásában”.1894 S ezért „nem szabad visszakézből elítélnünk őt… Igazi, helyes teológia 
építhető  fel  ebből  a  kiindulópontból.”1895 „A  teológia  maradhatott  hű  a  saját  témájához 
miközben együtt haladt az idővel és végrehajtotta ezt a megfordulást. Amit Schleiermacher 
megalkotott a tudatosság-teológiájának eszközeivel, önmagát helyezvén abba a középpontba, 
ami a reformátorok számára kiegészítő középpont volt, lehetett a Szentlélek tiszta teológiája. 
Az ember  tanítása szemtől  szembe került  Isten által  Istennel,  az embernek kegyelem által 
megadatott a kegyelem.”1896 Semmi kétség, mondja Barth, hogy Schleiermacher azt akarta: 
teológiája hasonlítson a református teocentrikus teológiára.1897 Ő „nagyon is tudatában van az 
eredeti  mögött  meghúzódó második  középpontnak,  s  megpróbálja  annak megadni  a  teljes 
érvényességét.”1898
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Az egyetlen kérdés az, hogy vajon a Szentlélek isteni mivoltának kihangsúlyozásában, 
„ami  az ő tényleges  középpontja,  vagy inkább látszólag  ezzel  jelöli  azt,  amit  a  tényleges 
középpontjaként  mutat  be”,  képes-e  még  mindig  érvényre  juttatni  „a  Logos isteni 
mivoltát”.1899 Az  „Íge  teológiájaként”  a  reformátorok  teológiája  „azonnal  a  Szentlélek 
teológiája oly mértékben, hogy jórészt tekinthető a hit teológiájának is, s pontosan ez a tény 
bizonyítja azt, hogy az isteni Íge alkotja valódi középpontját. Vajon Schleiermacher teológiája 
is átmegy ezen a próbán, bizonyítván, hogy az egész nagy megfordulás, ami a kiindulópontját 
alkotja  a  református  teológiával  való  összevetésben,  s  minden  eljárása  teológiailag 
feddhetetlenek?”1900

A válasz nem világos. Második motívuma, a Logos isteni mivolta nem fér össze túl jól 
ezzel az első motívummal, a Lélek isteni mivoltával. Akkor hát biztosak vagyunk abban, hogy 
valaha is képesek leszünk azonosítani az ő Lélek-istenségét „a Szentlélek istenségével”?1901

Miért volt olyan bonyolult Schleiermacher számára ennek a második motívumnak az 
érvényre juttatása? A válasz az, hogy ő „a kijelentést nem szigorúan kijelentésként, hanem oly 
módon akarta megérteni, ami felfogható az emberi észlelés egyik módszerének is”.1902 Ennek 
megfelelően a hit tárgya a számára az emberi megtapasztalás viszonylagos fogalmává vált.1903 

„Mikor  Schleiermacher  Krisztusról,  a  keresztyénekről  és  kölcsönös  viszonyukról  beszél, 
akkor  elsősorban sem az egyikre,  sem a másikra  nem gondol,  hanem a kettőt  egyformán 
felölelő egyszeres  fogalomra,  nevezetesen az ’összetett  életre’,  az emberiségre,  az ’emberi 
természet’  történelmére.  Ebben  a  történelemben  ez  az  emberi  természet  ’megváltásának’ 
kérdése. Ez a megváltás azonban egyidejűleg a beteljesedése is. Ez eme ’magasabbrendű élet’ 
előmozdításának a kérdése, a fokozatos lelki felemelkedésé az érzéki állapotból a lelkibe, a 
homályból Isten hatalmas tudatára. Ebben a mértékben ez a közeledésének kérdése ahhoz a 
módhoz,  mellyel  az  ember  eredetileg  elrendeltetett,  s  amelyet  a  bűn  kérdésessé  tett.  A 
kegyesség az ebben a megközelítésben való részvétel állapota.”1904 „Schleiermacher szerint 
Krisztus a Feltáró és a Megváltó, amennyire befolyással van a felsőbbrendű életre.”1905 Meg 
kell hagyni, nem akart spekulatív krisztológiát. Ám még így is „kénytelen volt” vallásának 
előtétele  segítségével  „megtagadni  Krisztus istenségének az elképzelését,  vagy másképpen 
fogalmazva, úgy értelmezni Krisztus istenségét, mint páratlan csúcspontot és döntő ösztönzőt 
az emberiség összetett életében. S ebből a szögből nem volt lehetséges sem Krisztus, sem a 
keresztyének egyértelmű  ellenzéséhez  érkezni.  Az ellentmondás  a  kettő  között  már  akkor 
megmutatkozik, mikor még nincs kimunkálva, és nem is lehet végleges. Az első, valamint az 
utolsó dolog a kettő közötti egység, s a pont ahonnan ez az egység észrevehető, semmi esetre 
sem Krisztus, hanem a keresztyén. Krisztus létezésének látványa elvileg visszatekintés az Ő 
irányába.”1906

„Az ellipszis két gyújtópontja”, melyek rögzítik Krisztus viszonyát a keresztyénekhez, 
„folyamatosan  egyre  közelebb  kerülnek  egymáshoz,  s  miképpen  lehet  megakadályozni  az 
objektív momentum feloldódását, vagy beleveszését a szubjektívbe? Az Íge itt nincs annyira 
bebiztosítva a maga függetlenségében a hit vonatkozásában, mint annak lennie kellene, ha a 
hit eme teológiája a Szentlélek igazi teológiája volna. A Szentlélek helyes teológiájában nem 
merülhet fel az Íge feloldódásának kérdése. Itt az efféle feloldódás kérdése nagyon komolyan 
felmerül. Az egyetlen dolog, ami meggátolja, az Schleiermacher jóakarata, ami nem engedi a 
dolgot idáig fajulni. Ezt a jóakaratot ismét el kell ismerni formálisan, ám ez semmiképpen 
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meg nem változtatja a tényt, hogy itt teljes komolysággal fenyegetve érezzük magunkat ezt a 
feloldódást illetően.”1907

Schleiermacher természetesen nem akarta megsemmisíteni a református teológiát. Oly 
módon  akarta  azt  folytatni,  mely  illeszkedett  a  korához.  Azonban  még  így  is  azt  kell 
vallanunk, hogy teológiájában homályosság van az Isten és az ember viszonyának kérdésében. 
S ezen a homályosságon belül „minden azonosítható jel arra a tényre mutat, hogy egyedül az 
ember maradt a terület ura abban a vonatkozásban, hogy egyedül ő az alany, Krisztus pedig az 
ő állításává vált”.1908

B. Feuerbach mosolya

Barth  Schleiermacherrel  foglalkozó  fejezetének  eme  utolsó  mondata  Feuerbachra 
fogja  emlékeztetni  az  olvasót.  Feuerbach  annak  kimondásával  kritizálta  a  tudat-teológiát, 
hogy  számára  az  Isten  Ígéje  nem  más,  mint  a  szó  isteni  mivolta.  Feuerbach  inkább  az 
attribútum isteni mivoltát akarta ünnepelni, semmint az isteni mivolt attribútumait. Röviden, 
Feuerbach  azt  mondta,  hogy  a  tudat-teológia  nem  volt  más,  mint  önálló  antropológia 
álruhában.1909 S Barth azt  mondta,  hogy Feuerbachnak igaza volt.  S most,  Schleiermacher 
teológiájának utóbbi értékelésében Barth ismét azt  mondja,  hogy abban Krisztus az ember 
állításává vált.

Schleiermacher tárgyalása után Barth ismét visszatér Feuerbachra. Vajon még mindig 
úgy véli majd, hogy Feuerbachnak igaza van Schleiermacherrel kapcsolatosan?

Feuerbach,  mondja  Barth  kívülálló  volt.  Filozófus  volt,  de  „nem  mással,  mint  a 
teológiával  foglalkozott”.1910 Mint  ilyen,  „megpróbálta  komolyan  venni,  teljességgel 
komolyan venni Schleiermachert és Hegelt azon a ponton, ahol egymással versengtek Isten 
nem objektív sajátságának kimondásában.”1911 Az ő szemében még Kant, Fichte és Hegel is 
szupernaturalisták  abban,  hogy  a  gondolkodásban  keresik  az  isteni  Lényt  az  embertől 
függetlenül.1912

Feuerbach  természetesen  nem tagadja  sem Istent,  sem a  teológiát.  „Tagadván  egy 
elvont, az embertől és a természettől elválasztott isteni lény létezését, ő pusztán csak riogatja 
Isten természetét, mint az ember valódi természetét.”1913 Érzése pozitív. „Ő is énekli a maga 
Magnificat-ját”.1914

Feuerbach eme teológiája kérdést jelentett korának teológiája számára, s talán nem is 
csak  a  saját  korának.1915 A  kor  teológiája  állandóan  azt  próbálta  megmutatni,  hogy  Isten 
viszonya az emberrel „értelmezhető az ember szükséges állításaként is”.1916 S Feuerbach azt 
kérdezi a teológusoktól, hogy vajon a kérdés ekképpen történő feltevésével nem elsősorban az 
ember istenítése érdekli-e őket.1917

„Vajon valójában nem teljesen tévedett?”1918 Vajon Schleiermacher „krisztológiája és 
az  engeszteléssel  kapcsolatos  tanítása  látszólag  nem  az  emberi  alany  tapasztalatából  lett 
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visszavetítve?”1919 S mi a helyzet a képességgel, amit Hegel és tanítványai „az emberi elmére 
ruháznak rá annak dialektikus sajátmozgásában?”1920 Feuerbach kérdése voltaképpen mindig 
felmerül és élessé válik, „valahányszor csak a misztikus eszmék, az Isten és ember egysége 
teológiájának  meggondolatlan  használatával  állunk  szemben,  valahányszor  csak  ezeket  az 
eszméket az eszkatológiailag megerősített összefüggésen kívül más módon is használják.”1921

Sajnos,  Feuerbach  korának  teológusai  nem  voltak  képesek  választ  adni  neki. 
Feuerbach saját elképzelése az emberről is illúzió. Ő az egyént a fajokkal azonosítja. Nem 
látta meg a valódi embert, mint egyént, sem ennek az egyénnek a gonoszságát, s azt a tényt 
sem, hogy biztosan meg kell halnia. „A kor teológiája azonban nem volt annyira tudatában az 
egyénnek, vagy a gonoszságnak, vagy a halálnak, hogy képes lett volna tanítani Feuerbachot 
ezekre  a  dolgokra.  A saját,  az  Istennel  kapcsolatos  viszonyról  alkotott  feltevéseit  is  csak 
nagyon  csekély  mértékben  érintették  ezek.  Ily  módon  hasonlóak  voltak  Feuerbach 
feltevéseihez, és ezen a közös alapon ellenfelei nem tudták őt legyőzni. Ezért találta a kor 
teológiája végül lehetségesnek, hogy megvédje önmagát vele szemben, amiképpen megvédte 
magát D. F. Straussal szemben is anélkül, hogy minden erejével kiáltotta volna: ’Isten óvjon 
minket’!”1922 Mikor Feuerbach a leereszkedő mosolyát villantja ránk, nekünk az arcába kell 
nevetnünk.

C. Strauss és az ő kivetített Krisztusa

Jó megfontolni,  mit  kellett  mondani  Barthnak D.  F.  Straussról  a  Feuerbachról  tett 
megjegyzései mellett. Ők együttesen mutatják be Lessing mély árkának problémáját és teszik 
fel  a  kérdést,  hogy  vajon  Schleiermacher,  vagy  az  idealista  filozófusok  és  teológusok 
lennének képesek átkelni azon. Strauss Jézus életéről írott munkája olyan eredmény volt, ami 
párhuzamra  lelt  Feuerbachnak  a  „vallás  problémájával  foglalkozó”  művével.1923 Talán 
rájövünk, hogy Straussban „a modern teológia egészének titkos gyengesége speciális módon 
fut össze és képviseltetik”. 1924 Eredménye természetesen főleg a történelmi szférában van.1925 

A Jézus életéről írott második munkájában (1862) Strauss a vallásos tudatot úgy mutatja be, 
ahogyan az valójában szerepelt a szinoptikus evangéliumokban.1926 Ebben az időben Strauss 
képes volt „megértő szelídséggel” gondolni Jézus messianisztikus követeléseire.  De miféle 
segítséget  jelent  Jézus,  ahogyan  a  történelem  ténylegesen  bemutatja  nekünk?  „A  Vele 
kapcsolatos történelmi információink nem teljesek és bizonytalanok. Kétség sem férhet hozzá, 
hogy a hit és az üdvösség csak olyan dolgoktól függhetnek, melyeknek a legcsekélyebb része 
sem kétséges.  Az pedig  mindenesetre  elvi  kérdés,  hogy ne legyen  efféle  függőség.  ’Pont 
amilyen bizonyosan az ember sorsa is egyetemes és mindenki számára hozzáférhető, úgy a 
feltételeknek is, melyekkel elérhető… meg kell adatniuk minden embernek’. A cél észlelése 
’nem lehet véletlen, kívülről érkező, történelmi észlelés, hanem az ész szükségszerű észlelése, 
amit  minden  ember  megtalálhat  magában’.”1927 Strauss  érzi,  hogy  a  hitnek  a  történelmi 
Krisztus  alakjától  megmentő  átruházása  szükséges  „az  elme  újabb  keletű  fejlődésének 
parancsoló  eredménye  által.  Ez  ’Krisztus  vallásának  folytatólagos  fejlődése  az  emberiség 
vallásának  irányában,  ami  felé  korunk  minden  nemesebb  törekvése  irányul’.”1928 
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Természetesen  ez  nem annak a  kimondását  jelenti,  hogy a  történelmi  Krisztusnak semmi 
hasznos  célja  sem  volt.  Ő  volt  a  fő  azok  között,  akik  az  emberi  ideál  megvalósítását 
elősegítették.1929 Itt a liberalizmus közönséges kerti típusával van dolgunk.

Az első Jézus életében (1835-36) valami drámaibb került bemutatásra. Ebben az első 
Jézus  életében  a  módszer  okozott  hatalmas  megsértődést.1930 S  miért  okozott  ekkora 
megsértődést?  A  kor  teológusainak  egyszerűsége,  sőt  naivitása  miatt.  A  történelmi  elem 
ezeknek  a  teológusoknak  mindig  is  bizonyos  fokú problémát  jelentett.  De „meglehetősen 
naivan  úgy  vélték,  hogy  az  ember  tudatában  lehet  a  vallásnak,  az  istentudatnak,  a 
transzcendencia megtapasztalásának, a benne rejlő keresztyén értéknek, mint ott levőnek és 
adottnak, olyasvalaminek, amivel örömmel számolhatunk, és meg lehet áldva mindezekkel. 
Úgy vélték, az ember tudatában lehet a vallás történelmi alapjával, és meg lehet áldva azzal 
ugyanezen a módon, nem számít, hogy valaki Schleiermacherhez hasonlóan inkább történelmi 
kezdetnek,  vagy  Marheinekehez  hasonlóan  inkább  metafizikai  eredetnek,  vagy  végül 
Tholuckhoz  és  Menkenhez  –  a  kor  ’pozitívjaihoz’  –  hasonlóan  inkább  a  vallást  beültető 
természetfeletti  isteninek  tartja.  Ugyanolyan  megkérdőjelezhetetlen  módon  használták  a 
történelmet, mint a pszichológiát.”1931

Jézust  „kiemelkedő  emberi  személyiségnek  gondolták,  aki  elvileg  ugyanolyan 
mértékben hozzáférhető a történelmi tudás számára, mint amennyire Tiberius”.1932 Képesek 
vagyunk  „bizonyos  módon  kiegyezni  a  csodáival,  a  szűztől  való  születéssel  és  a 
megtestesüléssel,  megfosztván  azokat  a  ténylegesen  csodálatos  jellegüktől  úgy,  hogy 
félreértésekként,  a  természet  rejtett  titkaiként,  vagy  mítoszként  írjuk  le  azokat,  vagy 
valamiképpen  ad  hoc felnagyítva  a  történelmi  fogalmát,  történelmileg  reálisnak  nevezve 
valamit, senki soha nem lesz képes másképpen felkészülni azokat történelmileg lehetségesnek 
nevezni.”1933 „… ha  valami,  a  végső  függőség  érzéséhez  hasonló  képes  helyet  találni  az 
önmagunkról  alkotott  képben,  akkor  miért  nem találhatna  egy Jézus  Krisztushoz  hasonló 
valaki is helyet a történelemről alkotott képünkben? Egy ismert alakká leredukált és formába 
belekalapált  Jézus,  talán  egy  picikét  megtisztított,  háziasított  és  használhatóvá  tett  Jézus, 
szemben mindazokkal a furcsa dolgokkal, melyek Róla hangzottak el a szövegekben, akár 
még a pozitív teológia ’Jézus élete’ változataiban is. De pontosan ezen a módon fog Ő ott 
helyet találni, még ha csakis így lehetséges, hogy a történelmileg immanens kapcsolat Közötte 
és a hitünk között elvileg lehetségessé váljék.”1934

Most „D. F. Strauss neve nem többet és nem kevesebbet jelent, mint a Jézus életével 
kapcsolatos  kutatások eme  összehangolt  véleményhalmazának  összetörését,  a  tiltakozást  a 
módszere  ellen,  s  annak  kijelentését,  hogy  az  egész  vállalkozását  lehetetlen  volt 
kivitelezni.”1935 Az  általánosan  elfogadott  nézettel  szemben  Strauss  kijelentette:  (1)  hogy 
„nem várhatjuk,  hogy megtaláljuk a történelemben azt,  amiben hiszünk”.1936 Ezzel  Strauss 
„próbára tette a Krisztus és a hit közötti kapcsolat történelmi immanenciáját”.1937 (2) Mivel ez 
a  helyzet,  nem kell  sokat  törődnünk  a  forrás-kritikával.  „Minden dologban,  úgymond,  az 
újszövetségi  elbeszélés  formája  nem  történelmi  beszámolóé,  hanem  egyszerűen  mítoszé. 
Strauss  benyomása  olyannyira  erős  ezeknek  a  forrásoknak  a  sajátos  természetéről,  hogy 
történelmi  forrásokkénti  alkalmatlanságukat  teszi  meg  kiindulópontjának.”1938 (3)  Emiatt 
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„még csak nem is kezd kutakodni” bármi efféle után, mint Jézus életének „történelmi magja” 
után.1939 Továbbá emiatt Strauss nem is vette a fáradságot, hogy „kimunkálja Jézus karakteres 
képét”.1940 A teológusok készpénznek vették, hogy Jézusnak hozzáférhetőnek kell lennie, „így 
ugyanúgy  ’birtokolhatjuk’  Őt,  mint  a  többi  embert”.1941 „Strauss  nemtörődömsége  és 
hallgatása ebben a dologban azonban azt a látszatot keltette, hogy Jézus emberként hozzá nem 
férhető és felfoghatatlan,  ezért  tehát nem ’birtokolhatjuk’ Őt.”1942 (5) Miután ez a helyzet, 
Strauss  tagadta,  hogy  „egyedi  és  abszolút  jelleget”  tulajdonítsunk  ennek  a  történelmi 
tüneménynek.1943 Barth itt ekképpen idézi Strausst: „Ha valóságot tulajdonítunk az isteni és az 
emberi  természet  egységének, az vajon nem ugyanaz,  mintha azt  mondanánk,  hogy ennek 
egykor  valósággá  kellett  válnia  egyvalakiben  úgy,  ahogyan  se  előtte,  se  utána  soha?  Ez 
semmiképpen sem a módja annak, ahogyan ez az elképzelés megvalósul, kiáradván egy esetre 
és  elvonván  magát  az  összes  többitől.  Ez  inkább a  gazdagságának  feltárására  hasonlít  az 
esetek sokaságában, melyek kölcsönösen kiegészítik egymást az egyéniségek egymás közötti 
csereberéjével, akik közül az egyik hanyatlóban, a másik emelkedőben van.”1944

Itt  elértünk a Feuerbach által  is  nyíltan elismert  pontra,  miszerint  az emberiség  az 
abszolút,  a  valódi  tartalma  a  krisztológiának.1945 Jézus  az  abszolút  érték  érzékelése 
felemelésének hasznos célját szolgálta az egyetemes emberi tudatba.1946

Ez tehát Strauss nézetének lényege. A történelemkutatás legfeljebb olyan Krisztust tud 
megalkotni,  aki  Isten  kijelentőjenként  csak  viszonylagos  lehet.  S  mint  ilyen,  legfeljebb 
„magának a dolognak” a jelképe lehet. Ez a Krisztus „semmiképpen sem lehet a megtestesült 
Íge, Aki Isten ítéletét hajtja végre rajtunk, és felszólít, hogy hozzunk döntést”.1947 „Ez az, amit 
D. F. Strauss a teológiától kérdezett, ahogyan Feuerbach is kérdezte, hogy vajon az Istenség, 
akit  az  ember  keresett,  és  megtalálni  vélt  a  tudatában,  nemcsak az ember  árnyéka  volt-e, 
kivetítve a Végtelen eszméjének síkjára.”1948

Strauss nem talált megoldást a problémájára. Ő egyszerűen csak keresztüllátott a saját 
korában  adott  rossz  megoldáson,  és  „felhagyott  minden  további  próbálkozással  a 
kijavítására”. Ezért a probléma „mindvégig sorsszerűen üldözte őt”.1949 Ám még így is azt kell 
tartanunk,  hogy  „Feuerbachhal  egyetemben  Strauss  az  a  teológus,  aki  a  legnagyobb 
jelentőségű  volt  a  teológiai  helyzet  számára  Schleiermacher  halála  után”.1950 „A  helyes 
teológia  pontosan  azon  a  ponton  kezdődik,  ahol  a  Strauss  és  Feuerbach  által  feltárt 
nehézségek megmutatkoznak, majd kinevetik ezeket.”1951

D. Barth nem képes válaszolni Feuerbachnak/Straussnak

Itt az idő megkérdezni, miképpen keresi maga Barth a választ arra a kérdése, amivel a 
tudat-teológia feuerbachi-straussi kritikájában szembesül. Barth végigkövette a számunkra a 
felvilágosodás  filozófiájának fejlődését  Kantnál.  A gyakorlati  ész elsőségével  próbált  meg 
Kant túllépni a felvilágosodáson, de ez valójában nem sikerült neki. Ehelyett helyet készítet 
az egyháznak. Megengedte az igehirdetőknek az egyházban, hogy valóban a hitvallásaiknak 
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megfelelően prédikáljanak. Az igehirdetőben lévő tanítónak azonban vagy be kellene csuknia 
a füleit, vagy másként kellene mérsékelnie az igehirdető szavait önálló racionális igazságok 
jelképeire.  Hegel  túllépett  Kanton.  Neki  alaposabb  nézete  volt  a  gondolkodásról,  mint 
Kantnak. Hegel ennek az alaposabb gondolkodásnak az eszközeivel próbált tényleges helyet 
készíteni a vallásban levő történelminek és pozitívnak. De az igehirdetőjében levő tanítónak 
szintén  be  kell  csuknia  a  füleit,  mikor  a  bűnről  és  a  kibékülésről  beszél.  Neki  is  le  kell 
egyszerűsítenie a részlegest az egyetemesre, valahányszor csak találkozik vele. S neki is le 
kell egyszerűsítenie a természetfelettit a természetesre. Hegelhez viszonyítva Schleiermacher 
más módon lép túl Kanton. Schleiermacher ragaszkodott ahhoz, hogy „a priori létezik még 
egy képesség az ész elméleti és gyakorlati összetevői mellett”. De még így sem volt képes 
felülkerekedni  a  felvilágosodáson.  Benne is  belevész  végül  a hit  tárgya  a  hit  alanyába.  S 
Feuerbach  és  Strauss,  mindegyik  a  maga  módján,  de  ugyanazzal  a  szándékkal  és 
eredménnyel, egyszerűen csak kiemelik a hibáját, valamint sok más emberét is. Feuerbachnak 
teljesen igaza van, mikor kimondja, hogy ha valaki a kezdetben feltételezi az emberi tudat 
önállóságát,  akkor ez a valaki  csak körözni képes körülötte.  Strauss megmutatja,  hogy ha 
valaki, mint Jézus, azt állítja, hogy kikerülte ezt a kört, kijelentvén, hogy ő, és csakis ő az 
Isten és az ember, azzal azt bizonyítja, hogy fanatikus. A végeredmény az, hogy még mindig 
Lessing veszélyes mély árka előtt állunk. Minden próbálkozás, amit Lessing korától kezdve 
tettek, oly reménytelenül tekintett bele az árokba, hogy csak még világosabbá tette: senki nem 
képes  átkelni  ezen  az  árkon,  amíg  fel  nem  adja  az  ember  függetlenségének  kezdeti 
elképzelését.

Miképpen javasolja Barth az átkelést az árkon? Vajon a reformátorok teológiájához 
való visszatéréssel, és a kezdéssel azzal az előfeltevéssel, hogy Isten valóban szólt felülről az 
emberhez?  Feladja-e  a  felvilágosodás,  Kant,  Hegel,  Schleiermacher,  Feuerbach és  Strauss 
feltevését, és Kálvinnal együtt a kezdettől fogva konkrét viszonyba hozza-e az ember tudatát 
Istennek a történelemben közvetlenül az ember számára adott, elkerülhetetlen kijelentésével? 
Nem, egyáltalában nem!

Épp ellenkezőleg, ennek az elemzésnek a végén Barth egyszerűen csak kifejezi teljes 
egyetértését  Strausszal  annak  kimondásával,  hogy  Isten  nem  lehet  közvetlenül  jelen  a 
történelemben. „Valami abszolút a világ és a történelem részeként, mint olyan, a fakard.”1952 

Meg kell hagyni, itt, mint máshol is, Barth feltételezi, hogy a történelemben és a Szentírásban 
adott közvetlen kijelentés elképzelése azonos azzal a racionalista elképzeléssel mely szerint az 
ember lehet a történelem ura. Ez újra és újra megteszi  a munkája során mindvégig.  Barth 
egyszerűen nem képes elképzelni Isten közvetlenül észlelhető jelenlétét a történelemben, ami 
felett az ember nem uralkodhat. Ez a tény azonban annál jobban alátámasztja azt, hogy az 
emberi tudattal kapcsolatos nézete nem különbözik a tudat-teológusokétól, s mint ilyen, nem 
különbözik Kantétól és a felvilágosodásétól. Barth folyamatosan azt állítja: a filozófia helyes 
dolga, hogy átfogó rendszert keressen önmagából kiindulva. Ugyanakkor azt is tudja, hogy a 
teológiának valamiképpen viszonyulnia kell a filozófiához. Ha nem viszonyul, akkor üzenete 
sincs a nemzetek számára. Miképpen fogja akkor megállítani a filozófiát valamely önkényes 
ponton azért, hogy helyet hagyjon a hit számára? A saját elemzése Kantról és Hegelről eléggé 
világos bizonyítéka annak, hogy bármely teológiának, mely az ő filozófiájukkal egy világban 
kíván létezni, vagy csendben kell maradnia, vagy a független gondolkodás követelményeinek 
megfelelően kell beszélnie.

Ezzel visszatérünk a „harmadik lehetőséghez” Kant vonatkozásában, amiből kiindulva 
remélte  Barth,  hogy  sikerül  átkelnie  Lessing  mély  árkán.  Az  első  két  lehetőség,  Kant 
közvetlen  követőinek  útja,  valamint  Schleiermachernek  és  követőinek  útja,  mondta  Barth, 
közvetlenül  Rómához,  vagy  Feuerbachhoz  és  Strausshoz  vezet.  De  ebből  a  harmadik 
lehetőségből  kiindulva  adna  valami  prédikálandót  az igehirdetőnek anélkül,  hogy a  tanító 
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elhallgattatná. Amint korábban megjegyeztük, ez a harmadik lehetőség nem volt több, és az 
eset természeténél fogva nem is lehetett több, mint próbálkozás egy Krisztus megkeresésére 
az önálló ész által  kivetített  birodalomban. Barthnak ez a teljesen más valamije soha nem 
képes egy dolgot megtenni, amit mindennél jobban meg kellene tennie, nevezetesen felülről 
beszélni. Ez a teljesen más egyáltalán nem képes beszélni, amíg nem válik teljesen azonossá 
az emberrel, s akkor már semmilyen értelemben sem más. Teljesen igaza van Barthnak, mikor 
azt  mondja,  hogy  a  modern  protestantizmus  teológiájában  a  hit  tárgya  szükségszerűen 
belehátrál az alanyba. Ez ugyanúgy igaz a saját teológiájára is. Így nem képes átkelni Lessing 
mély  árkán,  és  nem  képes  megmosolyogni  Feuerbachot.  A  tizenkilencedik  század 
teológiájáról Barth az alábbi utolsó kijelentést teszi: „A helyzet az volt, hogy Feuerbachtól 
elszaladván egyenesen Strauss karjaiba futottak.  S ha valahogy sikerült  el  is menekülniük 
Strausstól, még mindig nem szabadultak meg Feuerbachtól. Ez volt a nagyon mélyen zavaró 
jellemzője a száz évvel ezelőtti teológiai vitáknak: a teológia mélyen zavaró háttere minden 
ezután következő évtizedben.”1953 Ugyanezt a dolgot kell elmondani Barthról is.

Barth rendszere nyitott Lessing mély árkából kiindulva. Azért nyitott, mondhatni, mert 
Lessinggel,  Kanttal,  Hegellel  és  Schleiermacherrel  együtt  azt  feltételezi,  hogy  az  ember 
gondolkodásának,  vagy  értelmének  szükségszerűen  meg  kell  követelnie,  hogy  bármely 
imádandó Isten áthatolható legyen a számára.. Aztán mikor ez az ember szembesül a számára 
áthatolhatatlannal, és nincs semmi, amin áthatolhatna, akkor feltételezi, hogy Isten számára 
ugyanolyan  áthatolhatatlan  ez  a  valami.  Racionalista  feltevése  megköveteli  tőle  annak 
feltételezését, hogy ő is képes áthatolni mindenen, amin Isten képes, illetve amin ő nem képes 
áthatolni,  azon Isten  sem képes.  Így Istent  és  embert  egyformának  feltételezi  a  létezésük 
tekintetében,  valamint  logikai  képességeik  hatósugarának  tekintetében.  Más  szóval,  az 
azonosság-filozófia alapelvei adnak számot az ekképpen megalkotott gondolkodási rendszer 
feltételezett racionalitásáról. Istennek teljesen ki kell fejeződnie a kijelentésében: azonosnak 
kell lennie a kijelentésével.

Szigorúan szólva, ezzel a nézettel  egyáltalában nem is szabad lennie kijelentésnek. 
Platon eléggé következetes racionalista motívumának alapelveihez, mikor azt mondtam, hogy 
minden valóság, mely nem örökkévaló, egyáltalában nem is valóságos a szó teljes értelmében. 
Platonnak azonban még így is meg kellett engednie valamennyi valóságtartalmat a mulandó 
létezésnek,  s  a  modern  filozófiának  is  meg  kell  engednie  valamelyes  valóságtartalmat  a 
történelmi létezésnek, azzal együtt a puszta lehetségességnek.

Emiatt korlátozta Kant a gondolkodást, és készített helyet a hitnek. De ennek a hitnek 
a tárgya Kant számára semmit sem határozott meg és nem is volt rá képes. Az ő Istene és az ő 
Krisztusa, amennyire az ember felett állnak, határozatlanok. S abban a pillanatban, ahogyan 
ez az Isten az ő Krisztusában jelen van az emberrel,  egyben teljességgel különbözik is az 
embertől. Ez azonban azért igaz, mert az ember is teljességgel különbözik önmagától. Más 
szóval,  a kantiánus,  és poszt-kantiánus idealizmusban az ember  az elvont formából,  és  az 
elvont anyagból kiindulva magyarázza magát. Ezért teljes mértékben ki van jelentve önmaga 
számára a forma szempontjából, és teljes mértékben rejtve van önmaga előtt a tiszta anyag 
szempontjából.  Ugyanez  a  dolog  igaz  arra  a  Krisztusra  is,  aki  összefér  ezzel  a  fajta 
filozófiával.

Nincsen  semmi  ok  rá,  hogy  Barth  nyitott  rendszere,  mely  főleg  az  ész  Kant 
filozófiájában található elsőségéből származik, miért ne férne össze von Balthasar és Küng 
nyitott rendszerével, ami jórészt a létanalógia arisztotelészi elképzeléséből származik. S nincs 
ok rá, amiért a Barth teológiájában fellelhető hit analógiája ne élhetne békességben a római 
katolikus  teológia  létanalógiájával.  S  Feuerbach  valamennyit  megmosolyogja  majd,  ám 
önmagára még mindig nem mosolyog. De minden ok megvan arra, hogy Barth, Róma, és a 
modern protestantizmus teológiája egységbe tömörülve ellenezzék a reformátorok teológiáját.
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16. fejezet: A magasabbrendű humanizmus

Az előző három fejezet kijelentésének veleje lényegében nem volt más,  mint  hogy 
Barth  teológiájának  Istene  hasonlít  a  modern  tudat-teológia  istenéhez,  az  úgynevezett 
független ember  kivetítéséhez.  Berkouwer mondta  Karl Barthról írott  munkájában (1936), 
hogy Barth elképzelése Isten szuverenitásáról szélsőségesebb nominalizmuson alapszik, mint 
amilyen  Occamé volt.1954 Occam még hitt  az  Isten embernek adott  pozitív  kijelentésében. 
Emögé a kijelentés mögé helyezte Isten szuverenitását. Ez a szuverenitás fenyegetéssé vált a 
Krisztusban és rajta keresztül a Szentírásban adott kijelentésre nézve. Barth azonban továbbra 
más semmiféle pozitív kijelentésben sem hisz. Az ő teológiájában a pozitív kijelentés egésze 
elnyelődött  „Isten  aktualista,  megközelíthetetlen  valóságának”1955 elképzelésében.  Így  az 
egyházban és a teológiában minden bizonytalanná vált.1956 Még mikor Barth nagyon pozitív 
módon  is  beszél  a  hit,  a  tapasztalat  és  az  egyház  bizonyosságáról,  akkor  is  úgy  kell 
gondolnunk  ezekre  a  kijelentésekre,  mint  amelyeket  Isten  szuverenitásáról  alkotott 
nominalista  nézete  szabályoz.1957 Barth  minden,  „az  adott  és  közvetlen  kijelentésre” 
vonatkozó  kritikája  még  szélsőségesebb,  mint  Brunneré.  „Végső  soron  az  Istentől  való 
függőség az, ami fontos Barth teológiájában. Isten kijelentése meg van fosztva a jelentésétől, 
mikor minden ’adottal’ szemben a rejtett Isten ’mélyebb valósága’ felé vagyunk irányítva.”1958 

Berkouwer  annak  jelzésével  mutatja  ki  a  kijelentésről  alkotott  barthiánus  nézet  mindent 
megsemmisítő jellegét, hogy mit tesz ez Isten és ember szövetségének bibliai kijelentésével. 
A szövetség Isten hűségének kijelentése a népét illetően, ahogyan folytonosan vezeti, vonja és 
védelmezi őket „a történelem vízszintes vonalán”. Miképpen kaphatna helyet a szövetség eme 
elképzelése  „Barth  teológiájának  aktualista  szuverenitás-sémájában?  Pontosan  ez  a 
folytonosság az, amit Barth szenvedélyesen ellenez.”1959

Így  tehát  ezen  a  nagyon  lényeges  ponton  az  isteni  aktualitás  megsemmisíti  „Isten 
ebben  a  világban  végzett  munkájának  minden  folytonosságát,  valamint  szövetsége 
valóságának  jelentőségét.”1960 Isten  aktualitásának  ez  az  alapmotívuma  vörös  riasztásként 
vonul végig Barth teológiájának egészén. „Itt rejlik Barth kijelentéssel kapcsolatos nézetének, 
a  Szentírásról  alkotott  elképzeléseinek  a  forrása  a  kánon vonatkozásában,  a  nyitott  kánon 
vonatkozásában, az üdvösség tényeinek vonatkozásában, a Szentháromság, a krisztológia, a 
démonológia, az egyháztan és az eszkatológia vonatkozásában.”1961

Hans Michael Müller vázolta fel  Barthnak az Isten szuverenitásáról alkotott  nézete 
pusztító  következményeit,  mint  mindannak  feltételét  (Vorbehalt),  amit  Barth  a  teológia 
területén mondott. Barth azzal veti el ezt a kritikát, hogy még a módszere is a  Vorbehalt-ja 
irányítása alatt áll. Mit kell hát akkor mondanunk a Müller és Barth között folyó eme vitáról? 
Berkouwer adja meg nekünk a kulcsot. Méltányolnunk kell a tényt, hogy Barth fékezni akar, 
mikor  a  nézete  eljut  az  elkerülhetetlen,  pusztító  következményekhez.  De Barth  nézete  az 
isteni feltételről ritkán mutatkozott meg annyira tisztán a maga pusztító jelentőségében, mint a 
Müller és őközötte folyó vitában.1962 Istennek, mint exlex-nek ennek az egy témáján keresztül, 
„ami  újra  és  újra  megjelenik  annak  minden  alosztályában,  Barth  teológiája  a  szöges 
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ellentétévé vált  a bibliai  dogmatikának”.1963 A bibliai  dogmatikában nincs olyasmi,  mint  a 
feltétel. Ebben a dogmatikában Isten elképzelésében minden dualizmus elvettetik. Csak akkor 
kerülhetünk el  minden spekulációt,  ha ragaszkodunk a Szentírásban adott  kijelentésnek az 
elképzeléséhez.  Barth  figyelmeztethet  mindenféle  spekulációra,  de  a  kijelentésről  alkotott 
elképzelése,  mely  Isten  szuverenitása  feltételéhez  kötött,  közvetlenül  beleviszi  őt  abba. 
Miután  elhagyta  a  „közvetlen”  kijelentés  elképzelését,  teológiája  elkerülhetetlenül 
hozzákötődött a spekulációhoz.1964

Más,  korábban  említett  református  szerzők  egyhangúlag  ugyanezt  a  féle  kritikát 
fejezték ki, amit itt Berkouwer fogalmazott meg Barthtal szemben. Még a tárgyalt filozófusok 
is Istennek a történelemben adott „közvetlen” kijelentésére építették fel nézeteiket.  S ők a 
teológusokhoz  hasonlóan tudták,  hogy a  természeti  ember  erkölcsileg  ellenséges  Istennel, 
ezért  félreértelmezi  Isten  eme  kijelentését.  Isten  iránti  gyűlöletével  a  természeti  ember 
kénytelen  elnyomni  a  kijelentés  neki  adott  igazságát.  Ő  nem  akar  szembesülni  Isten 
követeléseivel, Aki ellen Ádám bűnbeesésének napja óta a történelem kezdetén fellázadt. Még 
a filozófia területén is megmutatkozik ez a szembenállás Istennel. Mindenütt, az ember saját 
alkatában ugyanúgy, mint a környezetében, Isten szól az emberhez. De ugyanúgy mindenütt 
az ember, a bűnös, megpróbálja elnyomni az önmagával, valamint Istennel, a Teremtőjével 
kapcsolatos  igazságot.  Még mikor  Isten az  Ő kegyelmében üdvözítő  módon  az emberhez 
Krisztuson  keresztül,  majd  Krisztus  üdvözítő  módon  szól  az  emberhez  a  Szentíráson 
keresztül,  a természeti ember ismét csak elnyomni próbálja ezt a kijelentést.  Tudományos, 
filozófiai, valamint teológiai rendszereit használja arra, hogy próbára tegye Isten neki adott 
kijelentését,  bárhol  is  találkozik  Isten  az  emberrel,  és  bárhol  is  szólítja  fel  az  embert  a 
válaszadásra.  Az  ember  öröklötten  szövetségi  lény.  Mást  nem  is  tehet,  csak  válaszolhat 
Istennek. De a helyes választ csak Krisztus engesztelő vérén és a Szentlélek megújító erején 
keresztül képes megadni Istennek. Egykor Krisztus átokká lett érte a kereszten, feltámadt az ő 
megigazulásáért,  s  amint  elfogadja  a  Szentlélek  ereje  által  a  számára  a  történelemben 
kimunkált  üdvösséget,  azután  mindenben  igyekszik  szövetség-megtartóként  viselkedni. 
Szövetség-megtartó igyekszik lenni a tudomány és a filozófia területén is, nem kevésbé, mint 
a  teológiai  területén.  Minden  önmaga  és  a  világ  magyarázatára  tett  erőfeszítésének  nagy 
előfeltevése  az  a  tény,  hogy  őt  és  a  világot  először  Isten  magyarázta  Krisztusban  úgy, 
amiképpen az a Szentírásban ki van jelentve.

Ezen az alapon az öntudat az én tudata azzal összefüggésben, amit Isten jelentett ki 
Önmagáról az embernek Krisztusban. Ezen az alapon Isten felülről szól az emberhez, s az 
ember  tudósként,  filozófusként  és  teológusként  válaszol  Istennek.  Minden  állítása  a 
szövetségi hála egyetlen nagy válaszát alkotja a Megváltója számára, Akin át visszavitetett 
Istenhez, az Atyához.

Berkouwer teljes joggal mondja, hogy a bibliai megközelítésben nincs kettősség Isten 
elképzelésében.  Ez  azonban  nem azt  jelenti,  hogy az  ember  állíthatná:  bármely  dologban 
átfogó ismeretekkel rendelkezik. Ez még azt sem jelenti, hogy egyes területeken, például a 
tudomány,  vagy a filozófia  területén az ember  a valóság átfogó ismeretére  törekszik.  Épp 
ellenkezőleg,  a  biblikus  nézetek  magukban  foglalják  a  misztérium elismerését  mindenütt. 
Egyetlen tény sincs a világegyetemben, amit az ember átfogó módon ismer, vagy fog ismerni. 
Előfeltevése azonban az, hogy miután Isten teremtett mindent, ezért Ő is felügyel és irányít 
mindent. A hívő természetesen nem próbálja meg bebizonyítani egy ilyen Isten létezését. Ezt 
az  Istent  előfeltételezni  kell  minden  bizonyíték  alapjaként,  minden  területen.  A  biblikus 
álláspont tehát nem olyan, mint a racionalizmusé, vagy az irracionalizmusé. Nem is ennek a 
kettőnek a kombinációja. Ehelyett azon az előfeltevésen alapszik, hogy az ember azért ismer 
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valóságosan,  bár  nem átfogó  módon,  mert  Isten  ismer  minden  dolgot  az  Ő  saját,  önálló 
lényéből kiindulva, és Ő adott kijelentést az embernek.

Ez a hit analógiája, amit a bibliai kijelentésen alapszik az ember Isten képmására való 
teremtését illetően. Ez a hit-analógia egyidejűleg azonban létanalógia is. A megváltott bűnös 
tudja,  hogy ő azért  az,  ami,  a  bűn azért  az,  ami,  s  az  üdvösség is  azért  az,  ami,  mert  a 
Szentírásban Istennek, az ő Teremtőjének Ígéje ezt mondta neki. S nem fél kimondani, hogy 
tudja ezt. Maga a tudása, azaz a fogalmi tevékenysége alá van vetve Isten Krisztusban adott 
kijelentésének.  Tudása  ezért  jellegét  tekintve  mindig  egzisztenciális.  S  jellegét  tekintve 
mindenütt  egzisztenciális.  Számára  nem  létezik  fenomenális  világ,  melyben  ő  a  tudás 
alanyaként a tudásának tárgyai felett áll. Tudásának tárgyai ugyanis, beleértve a saját énjét is, 
maguk is alá vannak vetve Istennek, a tudás nagy Alanyának, Aki egyedül a nagy Én vagyok.

Sőt, a megváltott bűnös nem vonakodik kimondani, hogy mindezt bizonyosan tudja. 
Az  ő  bizonyossága  természetesen  Istennek  a  Krisztusban  adott  kijelentése  tekintélyén 
alapszik.  Egyidejűleg  azt  is  tudja,  hogy amíg  meg nem adja  a hit  válaszát  minden egyes 
területen, addig nincs még tudományos, vagy filozófiai válasza sem bármely területen. Még 
azok bármely  területre  vonatkozó  ismereteit  is,  akik  nem vetik  alá  magukat  Krisztusnak, 
végső soron úgy kell  figyelembe venni, hogy ők és környezetük azért  az,  ami,  mert  Isten 
Krisztuson keresztül a Bibliában ennek mondja. Ha a világegyetemet a Véletlen irányítaná, 
ahogyan a nem biblikus álláspont végső soron feltételezi, s ha az embernek önmagát kéne az 
általa megtapasztalt összes következetesség végső forrásának tekinteni, akkor az életnek nem 
lenne  értelme.  Pállal  együtt  a  biblikus  hívő  is  teljes  alázattal,  de  egyben  bátorsággal  is 
mondja:  „Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá 
tette-é Isten e világnak bölcseségét? Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte 
meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága 
által tartsa meg a hívőket.” (1Kor1:20-21)

Barth  ebből  semmiben  sem  hisz.  Az  ő  aktualista  elképzelése  a  kijelentésről 
megköveteli tőle, hogy a modern tudománnyal, a modern filozófiával és a modern teológiával 
egyetemben az embereknek és a dolgoknak ezzel  az egyszerű biblikus nézetével  szemben 
foglaljon állást. Az, hogy Barth vallja a független tudomány modern nézetét, közismert. S az 
is közismert, hogy vallja a függetlenség modern elképzelését is a filozófiában. Továbbá az is 
világos,  hogy a  kijelentésről  alkotott  aktualista  nézete  a következménye  és kifejeződése a 
függetlenségről  alkotott  nézetének  a  tudományban  és  a  filozófiában.  Amit  Berkouwer 
mondott Barth aktualista nézetéről, az nem más, mint annak kimutatása, hogy Barth milyen 
alapvetően ellenséges a teológia bármely megközelítésével szemben, mely Istennek az ember 
számára a történelemben közvetlenül adott kijelentésén alapszik bármely dologban.

Barth utóbbi évekbeli nézete Isten szuverenitásáról sem kevésbé aktualista. Meg kell 
hagyni,  hallottuk  Berkouwert  és  Runiat  beszélni  Barth  utóbbi  gondolkodásának  kriszto-
monisztikus  irányzatáról.  De  Barth  újabb  keletű  teológiájának  ez  a  monista  irányzata  a 
dualista irányzatához hasonlóan a régebbi munkájában szintén fenyegetést jelent Istennek a 
történelemben  közvetlenül  adott  kijelentésére  nézve.  Berkouwer  a  lehető  legvilágosabban 
mutatja  ki  ismét  ezt  a  tényt.  Jelzi,  hogy  Barth  nem  tartja  kellően  tiszteletben  Isten 
titokzatosságát  a  kijelentésében.  Panaszolja,  hogy  Barth  az  Isten  kijelentését  az  ember 
számára könnyen érthetővé kívánja tenni. Barth tehát ismét heves támadást indít Istennek a 
történelemben  fokozatosan,  lépésről  lépésre  adott  kijelentése  ellen.  Barth  jelenlegi 
hajlamossága  a  monizmus  felé  –  amiképpen  korábbi  hajlamossága  is  a  dualizmus  felé  – 
fejeződik  ki  Istennek  az  üdvösség-szövetségben  Krisztuson  keresztül  a  történelemben 
közvetlenül végzett munkájával való szembenállásában.1965

Ez a monista hajlamosság, hasonlóan a korábbi dualista hajlamosságához, gyökerestül 
igyekszik  kiirtani  a  kegyelem  alapelvét.  Magában  foglalja  a  kegyelem  által  már  előre 
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legyőzött bűn elképzelését. A bűnt lételméleti lehetetlenségnek véli. Barth nézetével, mutatja 
ki  nyomatékosan  Berkouwer,  nem  lehetséges  az  átmenet  a  haragból  a  kegyelembe  a 
történelemben.1966 Barth alapján Isten haragja a  kegyelemnek mindössze  az egyik  formája 
(Gestalt  der Gnade).1967 Igaz,  hogy Barth megpróbál  valóságot tulajdonítani  a bűnnek. De 
bármi is legyen a bűn valósága, azt már eleve (zum vornherein) legyőzi a kegyelem.1968 A 
kegyelem győzelmének természete Barth teológiájában pontosan ebben a zum vornherein-ben 
rejlik. Barth pontosan ezért vallja a kiválasztás szupralapszárius nézetét, mert úgy véli, hogy 
ebben  a  nézetben  fejeződik  ki  a  legjobban  a  kegyelem  győzedelmes  jellege.1969 Ebben  a 
szupralapszárius nézetben jut a legszembeszökőbb kifejeződésére Barth szembeszegülése az 
üdvösség  fokozatos  természetével  a  történelemben.1970 A  kiválasztás  eme  megtisztított 
szupralapszárius nézetében „zárul le a történelem döntő jelentőségéhez vezető út”.1971

Úgy tűnik tehát, hogy Barth teológiája valahol a kiválasztásról alkotott nominalista 
nézete,  a  Vorbehalt-ja,  valamint  a  kegyelem  győzelméről  alkotott  realista  nézete,  a  zum 
vornherein-je  között  található.  Előbbiben  áll  rendelkezésünkre  a  kegyelem  szuverenitása, 
utóbbiban annak egyetemessége. S ez a kettő az eset természeténél fogva kiegészítik egymást. 
Ezt  jól  kiemeli  Berkouwer  kritikája,  amit  mind  a  Vorbehalt fogalmával,  mind  a  zum 
vornherein  fogalmával szemben megfogalmaz.  Az előbbi a tiszta esetlegesség, az utóbbi a 
tiszta  determinizmus  helyettesítője.  Önmagában egyik  sem képes  megállni.  Mindegyiknek 
szüksége van a másikra azért, hogy elérje akár a jelentés látszatát is, s a kettő együtt tagadja 
az  ember  bukásának,  valamint  megváltásának  bármely  döntő  jelentőségét.  A kettő  együtt 
valójában a történelem döntő jelentőségét tagadják.

1. Barth és a római katolicizmus

Barth teológiája értelmezése során a zűrzavar egyik nagy forrása az ő ama állandó 
állításának ténye volt, miszerint a református teológiát folytatja, s a tetejébe még ellenzi is a 
római  katolicizmust.  Most  azonban  már  minden  eddiginél  világosabb,  hogy Barth  nem a 
református teológiát folytatja. Miképpen is lehetne elmondani valakiről,  aki kritikájának fő 
célpontja  éveken  át  a  történelem  és  a  kijelentés  azonosítása,  hogy  a  református  teológia 
folytatója? Miképpen lehetne valakiről azt állítani, hogy a református teológia folytatója, aki a 
korábbi dualizmusával és a későbbi monizmusával tagadja, hogy bármiféle átmenet is lenne a 
történelemben a haragból a kegyelembe?

Barth a katolicizmussal mindig vagy a Vorbehalt-jából, vagy a zum vornherein-jéből 
kiindulva szállt szembe. Róma végzetes „és”-ének a szinergizmusának, a viszonosságának, a 
természeti teológiájának, és analogia entis-ének nagy hibája Barth nézete szerint mindig is az 
volt,  hogy mindebben benne lappangott  a közvetlen kijelentés  kígyója.  Ha a katolicizmus 
Barth nézetével  tévedésben leledzett,  akkor a  reformáció  még sokkal nagyobb tévedésben 
volt. Nem tehetünk tehát semmi mást, mint kifejezzük egyetértésünket Berkouwerrel ezen a 
ponton,  mikor  azt  mondja,  hogy  Barth  szembeszegülése  és  a  „protestáns  dogmatika” 
szembeszegülése  a  katolicizmussal  szerkezetileg  eltérőek.  Ha  a  református  dogmatika 
korlátozás nélkül aláírná Barthnak a katolicizmusra vonatkozó kritikáját, azzal „a saját halálos 
ítéletét írná alá”.1972 A tény, hogy mind Barth, mind a reformátusok ellenzik a katolicizmust, 
nem  bizonyítja,  hogy  szembeszegülésüknek  egy  és  ugyanaz  az  alapja.  Barth  Rómával  a 
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kijelentésről alkotott saját, aktualista elképzelése alapján száll szembe.1973 Kálvin másképpen 
szállt  szembe  Rómával.  A  nominalizmussal  folytatott  küzdelme  során  kizárta  Barth 
alapmotívumát.1974

Mikor  a  Keresztény  dogmatikában  Barth  folytatja  a  „szuverén  kegyelem” 
elképzelésének védelmét Rómával szemben, teszi azt a zum vornherein-jéből kiindulva. Barth 
szerint a katolicizmus azért nem juttatja érvényre a kegyelem elsőségét, mert nem vallja, hogy 
az embernek maga az emberi mivolta előfeltételezi az ő üdvösségét Krisztusban. Ha tehát a 
református teológiának egyet kellene értenie Barthtal a Rómával való szembenállásában, azzal 
ismét csak a saját halálos ítéletét írná alá. Amint ugyanis Berkouwer megmutatta, Barthnak a 
kegyelemről  alkotott  legutóbbi  nézete  szerint  a  bűn  lételméleti  lehetetlenség.  Barth 
megváltoztatta  a  Rómával  folytatott  vitájának  természetét  az  évek  során.  Amiképpen 
korábban a  Vorbehalt  elképzeléséhez ragaszkodott, úgy ragaszkodik most a  zum vornherein 
fogalmához. Ha korábban a kijelentésről alkotott aktualista nézetéből kiindulva szállt szembe 
Rómával, most úgy száll vele szembe a kegyelem győzelméről alkotott nézetéből kiindulva.

A változás  Barthnak a  Rómával  folytatott  vitája  természetben  tehát  nem alapvető. 
Barth mindig  is  ellenzi  az  adott  kijelentés  elképzelését.  S mindig  is  ezt  tette  a  szuverén, 
egyetemes  kegyelemről  alkotott  elképzeléséből  kiindulva.  Az  utóbbi  időben  ahhoz  is 
ragaszkodik, hogy az analogia entis fogalma ellenzi a kegyelem egyetemességét.1975 Nem úgy 
tűnik  tehát,  hogy Barth  teológiája  csak  mostanság  kezdett  volna  el  emlékeztetni  a  római 
katolicizmuséra. Mint korábban megjegyeztük, Barth aktivista kategóriái a kezdetektől fogva 
olyan teológia megalkotására késztették őt, ami még ellenségesebb a reformáció tanításaival 
szemben, mint a katolikus teológia.

Róma szövetséget kötött a görög immanentista filozófiával. Teológiája ezért jórészt az 
emberi  függetlenségen  alapszik.  Barth  viszont  a  modern  immanentista  filozófiával  kötött 
szövetséget. S ez a modern immanentizmus, miközben látszólag készít helyet az Istenbe és 
Krisztusba vetett hitnek, a valóságban még függetlenebb, mint az ókori filozófia volt. Isten és 
Krisztus a modern immanentista filozófiában egyszerűen csak az emberi ideál kivetítései. Ezt 
az emberi ideált hiposztazálják és személyesítik meg, s így teszik Istenné. Más szóval, ez az 
Isten egy korlátozó fogalom, nem egy ténylegesen létező és cselekvő lény. Ez az Isten nem 
teremtette a világot, és nem is irányítja azt. Mikor ez az Isten megtestesül a Krisztusban, hogy 
megmentse az embert a bűntől, csak azt teszi meg, amit az ember parancsolt meg neki, hogy 
megtegye.

A modern idealista gondolkodás mind a teológiában, mind a filozófiában szembeszállt 
a naturalizmus és a mechanizmus minden formájával. A modern idealista gondolkodás ellenzi 
a  közönséges,  földhözragadt  humanizmust.  A  saját  álláspontja  azonban  még  mindig 
emberközpontú.  S  mint  ilyen,  még  mindig  humanista.  Nevezhetjük  ezt  az  álláspontot 
magasabbrendű humanizmusnak.

Barth  teológiája  soha  nem  nőtte  ki  ennek  a  magasabbrendű  humanizmusnak  a 
tanításait.  Maga  a  Krisztus  elsőségéről  alkotott  elképzelése,  mint  a  szuverén,  egyetemes 
kegyelem  megtestesülése  is  az  úgynevezett  független  ember  kivetítése.  Munkája  egész 
argumentuma  ezt  a  tényt  támasztotta  alá.  Most  nem  fogjuk  megismételni  ezt  az 
argumentumot. Ehelyett csak egyes pontjait idézzük fel. De ez is meg fogja mutatni, hogy ha 
Barth  álláspontját  protestánsnak  kell  nevezni,  akkor  azt  úgy  kell  megtenni,  ahogyan 
Schleiermacher  teológiáját  nevezik  protestánsnak.  Ez  egy emberközpontú  protestantizmus, 
nem pedig Luther, vagy Kálvin protestantizmusa.
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2. Barth és az új protestantizmus

Hogy  Barth  teológiája  egy  húron  pendül  az  új  protestantizmussal,  és  annak  egy 
továbbfejlődése,  az  a  kiindulópontjától  kezdve  megmutatkozik.  Ezt  a  kiindulópontot 
nevezhetjük az azonosság elvének.

Ezen a ponton Barth felszínesen nézve egy oldalon állónak látszik a protestánsokkal, 
és  szembeállónak  az  új  protestánsokkal.  Tegyük  fel,  szembeállítjuk  Kálvint  és  Descartest 
egymással.  Mindkettő azzal kezdi a gondolkodását,  hogy elmondják nekünk, mi az ember. 
Descartes  számára  az  ember  olyan  lény,  aki  képes  megmagyarázni  önmagát,  a  világát  és 
Istenét önmagából kiindulva. Meg kell hagyni, neki is szüksége van istenre, de ő az ember 
képmására alkot istent. Kálvin számára az ember a kezdet kezdetétől fogva belehelyeztetik a 
Szentírásban egyszer, s mindenkorra kijelentett Istennel, mint Teremtőjével, és a Krisztussal, 
mint Megváltójával való viszonyának konfigurációjába. S melyik oldalon áll Barth? Látszólag 
és szavakban Kálvin oldalán,  de valójában teológiája tartalmának következtében Descartes 
oldalán.

A tény, hogy Barth teológiájának egésze, s részben az antropológiája is a krisztológián 
alapszanak,  nem  bizonyítja  az  ellenkezőjét.  Minden  attól  függ  ugyanis,  hogy  milyennek 
mondjuk  Krisztus  természetét.  S  milyen  Krisztus  természete  Barth  teológiájában?  Barth 
számára  Jézus  Krisztus  a  Krisztus-esemény.  Barth  aktualizálta  a  megtestesülést. 
Újraértelmezte Kalcedont. Krisztus két természete tehát az összes ember Isten által történő 
üdvözítéséből kiindulva viszonyulnak egymáshoz. Jézus Krisztus az üdvtörténelem minden 
ember számára.1976 Ebben a történelemben (Geschichte) Krisztus felmagasztalásának lépései 
nem  követik  időbeli  eseményekként  az  Ő  megaláztatásának  lépéseit.  Nincs  átmenet  a 
haragból a kegyelembe a történelemben.

Az ember  tehát  a  Krisztussal  való  társ-emberként  az,  ami.  Az ember  Krisztusban 
üdvözülve az, ami. Ebben az értelemben a teremtés elképzelése alá van rendelve a kegyelmi 
szövetség  elképzelésének.  Az  embert  azzal  kell  azonosítani,  ami,  ebből  a  „kegyelmi 
objektivizmusból” kiindulva. Az ember Krisztusban kiválasztva ember. Az ember úgy ember, 
mint aki Isten haragja elől már előre beleolvadt Krisztusba. A bűnös ember az, aki részt vesz 
Magának  Istennek  az  inter-trinitárius  életében.1977 Isten  történelme  világtörténelemként 
fejeződik  be.1978 Isten  öröklötten  együttlétező  ugyanúgy,  ahogyan  létező  is,  s  ebbéli 
minőségében bevonja az embert az Ő történelmének ciklusába.

Az ember természetesen Krisztuson keresztül minden, ami. Barth hevesen elutasítja az 
Isten és az ember közvetlenazonosításának minden formáját. Ám még így sincsenek emberek, 
csak  amennyiben  a  Krisztusban  való  részvétel  által  emberek.  Az  ember  eme  közvetett 
azonosítása  Istennel  pontosan  ugyanolyan  romboló  a  Szentírás  Teremtő-teremtmény 
megkülönböztetésére nézve, mint amennyire az azonosságfilozófia legvaskosabb formája csak 
lehet. Barth teológiájában a Krisztus-esemény helyettesíti a valóság egészének elképzelését. A 
görög  filozófiában  az  állandóság  és  a  változás  eszméi  antagonisztikus  ellentétben  álltak 
egymással.  Arisztotelész  megpróbálta  leküzdeni  szembenállásukat  a  létanalógia 
elképzelésével.  Ebben az elképzelésben a tiszta  esetlegesség és a  tiszta,  változatlan forma 
léptek kölcsönhatásba egymással.  De egészen a modern időkig, s főleg Kantig nem történt 
meg, hogy az esetlegesség összetevőjének azonos rangot biztosítottak volna, mint a forma 
összetevőjének. A poszt-kantiánus gondolkodás cselekvés-alapelve próbálja meg kifejezni ezt 
a teljes kölcsönhatást a tiszta forma és a tiszta véletlen között. S Barth a teológiáját erre a 
cselekvés-alapelvre  építette  fel.  Ennek  megfelelően  az  ő  Istene  teljesen  belevész  önmaga 
számára a tiszta esetlegesség feneketlen tengerébe. De az ő embere természetesen mindig a 
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káosz felett győztesen kerül ki Krisztussal a véletlenből. Ez a lényege az ő magasabbrendű 
humanizmusának.

Barth nagyon jól tudja, hogy a reformátoroknak nem voltak efféle nézeteik. Kálvin 
kiválasztással  kapcsolatos  nézetének  általa  elvégzett  „radikális  helyesbítése”  a  saját 
megtisztított szupralapszarizmusából kiindulva jelzi ezt a tényt. Barth azt állítja, hogy mivel 
Kálvin nem tekinti  a kegyelmet  szuverén-egyetemes  kegyelemnek a  szó saját  értelmében, 
ezért egyáltalában nem is érti a kegyelmet.1979 Barth siratja a tényt, hogy a református teológia 
nem teszi meg a krisztológiát a megfelelő módon minden, az ember és Isten egymás között 
fennálló viszonya tanításának alapjául.1980 Azután mondja ezt,  miután beszélt arról nekünk, 
hogy aktualizálta a megtestesülést.1981 Alapvető kiindulópontunknak a Krisztus-eseménynek 
kell lennie.1982 A Krisztus-eseménnyel kezdve, s mindent ebből kiindulván értelmezve tudjuk, 
hogy a kegyelem Isten mindenen átívelő és mindet egyesítő attribútuma. Ennek megfelelően 
nem lehet olyasmi, mint Isten haragja, amit Isten ne Maga hordozna el Krisztusban minden 
ember  számára.  Mivel  nem  a  Krisztus-eseménytől,  mint  főfogalomtól  indultak  ki,  a 
reformátorok, de különösen Kálvin nem értették az evangélium vigasztalását. Nem karolták 
fel  a  kegyelem  győzelmét  Krisztusban.  Nem  rendelkeztek  valódi  mércével  a  bűn 
természetének megítéléséhez, sőt annak eldöntéséhez sem, hogy mi a jó, és mi a rossz.1983

Csak ha valóban krisztologikus  vonalak mentén gondolkodunk, állítja Barth,  akkor 
érthetjük meg, Isten igazságossága, mindent felölelő kegyelmének alávetve azonos az ember 
megigazulásával.1984

Az olvasónak most már elegendő bizonyíték áll a rendelkezésére annak meglátására, 
hogy  Barthnak  az  ember  Istenben  való  részvételéről  alkotott  nézete  nem  hagy  helyet  a 
kegyelem  református  nézete  számára.  Barth  teológiájának  kegyelme  egy  olyan  Krisztus 
kegyelme, aki maga se több, mint magának az embernek a kivetítése.

3. Lessing mély árka

Korábban kimutattuk,  hogy Barth számára  a  Krisztus-esemény a tudás,  valamint  a 
létezés alapja. Krisztus a megoldás mind a tudás, mind a létezés problémájára. Barth számára 
ez  a  két  probléma  egy  problémát  alkot.  Barth  számára  ugyanis  az  ember  mind  hiteles 
létezéssel, mind hiteles tudással a Krisztusban való részvételén keresztül rendelkezik. Csak 
Isten ismerheti Istent, de az ember is ismerheti Istent, kegyelem által, valamint azért, mert a 
hiten keresztül részt vesz Krisztusban.

Az előző fejezetben említettük, hogy Barth a krisztus-fogalmával próbálja megoldani 
azt,  amit  a  Lessing-Frage  névvel  illet.  Lessing  tipikus  modern  stílusban  próbálta  meg 
egyesíteni a történelmet  és a modern gondolkodást.  De nem sikerült  átkelnie a történelem 
véletlenszerű igazságai és a gondolkodás szükségszerű igazságai között húzódó „veszélyes 
mély árkon”.1985 Miképpen lehet akkor bármit is mondani a keresztyénség igazságáról?

Lessingnek nem volt válasza. A folytonosságról alkotott tisztán racionális alapelvével 
és a szakaszosságról alkotott tisztán irracionális alapelvével a történelem nem képzelhető el 
jelentés-hordozóként. Barth teljes joggal mondja, hogy Lessing nézetével a történelem Ura 
nincs jelen a történelemben.1986 Lessingnek a három gyűrűről szóló példabeszédében a bírónak 
semmi jó oka nem volt, hogy ki ne jelentse mind a három gyűrűt hamisnak. Így Barthnak is 

1979 V. ö. 4. fejezet: Túl a reformátorokon
1980 Keresztény dogmatika, 4:1, 40. oldal
1981 Ugyanott, 145. és azt követő oldalak
1982 Ugyanott, 193. oldal
1983 Ugyanott, 404. oldal
1984 Ugyanott, 613. oldal
1985 Barth, Protestant Thought, stb. 136. oldal
1986 Ugyanott, 147. oldal



csak a tisztán egyéni  preferenciája  szolgáltatta  az alapot  ahhoz,  hogy a Krisztus-eseményt 
válassza  gondolkodása  kiindulópontjának.  Nem Barth  Krisztusa  választotta  őt  ki  először, 
hanem inkább Barth  volt  az,  aki  először  kiválasztotta  a  Krisztusát.  Csak  ha  Lutherrel  és 
Kálvinnal, valamint az ő Krisztusban és a Szentírásban közvetlenül beszélő Istenről alkotott 
elképzelésükkel kezdjük, akkor lesz olyan Krisztusunk, Aki azelőtt választ ki minket, hogy mi 
kiválasztanánk Őt.

Ennek kimondása nem jelenti a visszaesést a természeti teológiába. Ez a gondolkodás 
református kereteinek az előfeltételezése. Amíg nem vagyunk képesek Lutherrel és Kálvinnal 
egyetemben azt  előfeltételezni,  hogy a hármas  Isten,  a Teremtő és Megváltó  világosan és 
véglegesen  kijelentette  magát  a  szavakkal  magyarázott  cselekedetekben,  addig  tiszta 
szubjektivizmus  lesz  a  végeredmény.  Barthnak  a  megtestesülés  aktualizálásáról  alkotott 
elképzelése magában foglalja azt a gondolatot, hogy Isten dolga belépni a tiszta esetlegesség 
birodalmába,  majd  a  tiszta  esetlegességből  felvenni  az  embert  önmagával  együtt  a  tiszta 
esetlegességből az ő tiszta racionalitásba való részvételbe. Természetesen ez nem az időben 
történő  folyamat.  Krisztus  felmagasztaltatásának  lépései  nem  követik  a  megaláztatásának 
lépéseit az időben. Isten Krisztusban egyszerre van megaláztatásban és felmagasztaltatásban. 
Ő isteni jelenlétében, azaz a  Geschichte-ben van így. Miképpen lehetséges ez? A válasz az, 
hogy  mi  nem  a  logikai  törvényeiből,  vagy  a  tényekből  kiindulva  adunk  válaszokat  a 
racionalitás  és  az  irracionalitás  problémáira.  Épp  ellenkezőleg,  a  logikát  és  a  tényeket, 
valamint az egymással fennálló viszonyukat a Krisztus-eseményből kiindulva magyarázzuk.

Barth Krisztus-eseménye azonban valójában Lessing két egymást kölcsönösen kizáró 
alapelvéből  összeállított  szerkezet.  Ennek  megfelelően  Barth  ugyanúgy  képtelen  átkelni 
Lessing mély árkán, ahogyan erre maga Lessing sem képes. Ezen az árkon nem lehet átkelni 
mindaddig,  amíg a református alapelvekből kiindulva nem látjuk mesterségesen kialakított 
ároknak. Ezt a természeti ember ama feltevése hozta létre, hogy az emberi tudásnak az önálló 
emberen kell alapulnia. Ha Barth valóban Kálvin követője lenne, akkor Kálvinnal együtt úgy 
tekintene  az  emberre,  mint  aki  kezdettől  fogva  szembesül  a  Krisztuson  keresztül  a 
Szentírásban megszólaló Istennel. Akkor is lenne Barth számára misztérium, misztérium az 
ember,  mint  teremtmény  számára,  de  nem  merítené  bele  Magát  Istent  is  a  véletlen 
birodalmába.

4. Barth hitvitája

Miután  képtelen  átkelni  Lessing  mély  árkán,  Barth  nem képes  harmonizálni  Kant 
filozófusát  és  tanítóját  sem,  amint  azt  az  előző  fejezetben  láttuk.  S  nem képes  elkerülni 
Feuerbach  gúnyos  vigyorát  sem.  Magától  attól  a  „titkos  gyengeségtől”  sem  képes 
elmenekülni, amitől Strauss szenved.1987

Barth nem találja úgy, mint Kálvin, hogy Isten közvetlenül szól hozzá a természet, a 
történelem tényeiben,  vagy a Szentírásban.  A minket  körülvevő világ  tüneménye,  mondja 
Barth, néma.1988 Isten teljességgel rejtettként jelenik meg bennük.

Ahhoz, hogy ezektől elmeneküljünk, és túljussunk az ember alsóbb nézetein,  állítja 
Barth, Krisztusból, az egyetlen és valóban valóságos emberből kell kiindulnunk.1989 Ebből a 
valódi  emberből  kiindulva  először  túllépünk  az  embernek,  mint  értelmes  állatnak  az 
elképzelésén. S hogy megtaláljuk a valóságos embert, használhatjuk Kálvin terminológiáját, 
de azt a megfelelő krisztológiai keretbe kell helyeznünk.1990
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Mikor  ezután  a  poszt-kantiánus  idealizmus  erkölcsi  megközelítéséből  kiindulva 
tekintünk az emberre,  meglátjuk,  hogy még nem eléggé krisztologikus. Az ember erkölcsi 
nézete ugyanúgy zárt entitásnak tekinti őt, mint a természeti nézet.1991

Még  az  egzisztencialista  nézet,  például  Karl  Jaspersé  se  érte  el  a  krisztológiai 
fennsíkot.  Jaspers  valóban úgy beszél  az  emberről,  mint  aki  nyitott  a  túlvilág  felé.  De a 
túlvilág, ami felé Jaspers embere kinyújtja a kezét, meghatározatlan. Miért ne találkozhatna 
ott egy démonnal Isten helyett?1992 Jaspers nézetével az ember több valódi alternatíva közül 
választhat.1993 Krisztus  tényleges  transzcendenciájának  alapján  az  embernek  csak  egyetlen 
valódi választása van, a Krisztus melletti,  és nem az Ellene szóló választás.1994 A valóban 
krisztológiai alapokon kívül a hitnek nincs tárgya. A valóban krisztológiai alapokon azonban 
a hit valódi hitnek tűnik, mert nincs hiteles alternatívája. A bűn és a hitetlenség lételméleti 
lehetetlenségek.

Barth szerint tehát az ember természeti, erkölcsi és egzisztenciális nézetei még mindig 
a függetlenség elképzelésén alapulnak.1995 Ezeknek az alapján végső soron az embernek még 
mindig  az önmagából  származó alapelvekkel  kell  értelmeznie  magát.  Valódi,  vagy hiteles 
ember eme nézetek egyikében sem található.

Még Emil Brunner sem fedezi fel a hiteles embert. Ő tényleg használja a cselekvés 
fogalmát.1996 Ő tehát  megpróbál  túllépni  az egzisztencializmus önmagába zárt  emberén.1997 

Azt  mondja  nekünk,  hogy  az  embert  nem  magának  az  embernek  kell  ismernie,  hanem 
Istennek,  azaz  Isten  Ígéjének.1998 Brunner  nem  pusztán  egy  határesettel,  hanem  valódi 
transzcendenciával  foglalkozik.  S  ez  a  transzcendencia,  mondja  nekünk  Brunner,  azonos 
Jézus Krisztussal. Brunnerrel együtt mi is nagyon közel járunk az igazi állásponthoz.1999

Sajnos,  Brunner  azt  hiszi,  hogy valóban nyugvópontra  jutott  az  ember  általa  adott 
leírásával.2000 S ezzel Krisztus elsősége ismételten veszélybe került. Brunner nézetével ismét 
megmutatkozik annak veszélye, hogy a hit és a hitetlenség egyformán lehetséges alternatívák. 
De akkor miképpen tartható fenn Isten „igen”-je az ember lázadásával szemben?2001 Röviden, 
Brunner  nem méri  fel  megfelelően  a  bűn lételméleti  lehetetlenségét,  mint  a  kegyelemmel 
kölcsönhatásban álló dolgot, amiből kiindulva minden ember üdvözülhet és üdvözülniük is 
kell Krisztusban.

Felhívjuk  a  figyelmet  arra,  hogy  Barthnak  az  emberről  alkotott  eme  nézetekkel 
szemben megfogalmazott kritikája valójában az, hogy ezek nem juttatják érvényre a kegyelem 
elsőségét.  A  kegyelem  elsőségét  azonban  természetesen  a  saját  megtisztított 
szupralapszárizmusából kiindulva értelmezi. Csak ebből a Krisztusból kiindulva van a hitnek 
bármiféle  tárgya.  Csak  ebből  a  Krisztusból  kiindulva  látszik  a  bűn  és  a  hitetlenség  ál-
lehetőségeknek. De tegyük most fel, hogy Jaspers válaszolni kíván Barthnak. Mit mondana? 
Neki csak annyit  kéne jelezni,  hogy ha Barth érve a kegyelem elsőségének szükségessége 
mellett szilárd, akkor a kegyelem többé már nem kegyelem. Akkor a kegyelem egyetemes 
szükségszerűséggé válik. S ez a szükségszerűség önmagában értelmetlen lenne mindaddig, 
amíg  nem  vennénk  a  véletlen  elképzelésével  kölcsönhatásban  állónak.  Vagy  másképpen 
kifejezve,  Jaspers  mondhatná  Barthnak,  hogy a  kegyelem  egyetemességéhez  ragaszkodva 
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elvesztette  annak szuverén jellegét.  S hozzátehetné,  hogy a kegyelem szuverenitása  Barth 
nézetével csak akkor tartható fenn, ha a tiszta irracionalizmusból kiindulva van kijelentve.

Pályafutásának  korábbi  szakaszában  Barth  a  kijelentésről  alkotott  aktualista 
elképzelésével lépett túl a katolicizmuson, a reformátorokon, Schleiermacheren és másokon. 
Mostanában Barth a katolicizmuson,  a reformátorokon és a  modern egzisztencialistákon a 
determinista  univerzalizmus  eszméjének  segítségével  próbál  túllépni.  Mégis,  az 
aktualizmusról  alkotott  nominalista  fogalma,  valamint  a  determinizmusról  alkotott  realista 
fogalma értelmetlenek egymás nélkül. S még mindig annak a kegyelemnek az eszközeivel 
igyekszik  túllépni  másokon,  amely  ugyanúgy  szuverén,  mint  ahogyan  egyetemes. 
Gondolkodásának fejlődése ismét ide-oda ingázni látszik a tisztán irracionális nominalizmus 
és a tisztán racionális realizmus között, az utóbbira helyezett hangsúllyal. Ha valaki azt veti a 
szemére, hogy nominalista, annak Barth realistaként válaszol. Ha valaki realizmussal vádolja, 
Barth nominalistaként válaszol. Mikor korábban Brunner az ember kulturális tudatával való 
kapcsolat  kialakítása  mellett  szállt  síkra,  Barth  határozott  Nem-mel  válaszolt.  Ez  tiszta 
nominalizmus  volt  a  részéről.  Mikor  Brunner  mostanában  azt  állítja,  hogy  Barth 
univerzalizmusa alapján a hitnek nincs valódi jelentősége,  Barth azt  válaszolja, hogy az a 
teológia mely megengedi a hit és a hitetlenség egyforma lehetségességét, nem keresztyénség. 
Ez pedig tiszta realizmus tőle.

Sőt,  valahányszor  csak  Barth  szembeszáll  az  emberekkel  a  kegyelemről  alkotott 
elképzeléséből  kiindulva,  látszólag  igaza  van.  Természetesen  igaz,  hogy Jaspers  nézetével 
nincs mód arra, hogy az Isten és a Sátán hangját egymástól megkülönböztessük. De ugyanez 
igaz  Barthnak  a  kegyelem  szuverenitásáról  alkotott  aktualista  nézetére  is.  Természetesen 
Barthnak igaza volt, mikor korábban azt állította: Brunner megengedte, hogy a keresztyénség 
ismét elnyelődjék az aposztata gondolkodás kulturális tudatába, de ugyanez ismét elmondható 
Barthról is. Neki nincs egyetemes kegyelme mindaddig, amíg ez a kegyelem bele nem épült 
az  ember  természetébe,  s  nem pedig Krisztusnak a  történelemben egyszer,  s  mindenkorra 
elvégzett munkája alapján adatik.

Végül megemlíthetjük Barthnak a Rudolf Bultmannal folytatott vitáját. Az evangelikál 
gondolkodók  néha  Barthtól  várnak  segítséget  a  szubjektivizmus  áradatának  gátak  közé 
szorításához, amit Bultmannak a Szentírás demitologizálására irányuló programja képvisel. 
Vajon nem ragaszkodott Barth, főleg az utóbbi időkben ahhoz, hogy nem rendelkezhetünk a 
hit  szűznemzésével?  Vajon  Barth  Bultmannal  szemben  nem  azt  tartotta  fenn,  hogy  a 
feltámadásba vetett hit a tanítványoknak a feltámadott  Úrral való találkozása során vette a 
kezdetét? Vajon akkor Barthnak nincs valóban objektív alapja a keresztyén hit számára?

A válasz nyilvánvaló. Amit Barth a hit objektív alapjának tart, az az ő Krisztusában, 
valamint ennek a Krisztusnak a feltámadásában található meg. S ennek a Krisztusnak ez a 
feltámadása nem követi a halálát úgy, ahogyan az egyik esemény időben követi a másikat. 
„Hol és mikor  nem megaláztatott  és  felmagasztaltatott  egyszerre,  már  felmagasztaltatott  a 
megaláztatásában,  és megaláztatott  a felmagasztaltatásában?”2002 Vagy megint:  „Nekünk az 
egy és egész Jézus  Krisztus létezésével van dolgunk, Akinek a megaláztatása nem kisebbít 
semmit, s a felmagasztaltatása sem ad hozzá semmit.”2003

Barth  nézetével  az  evangélium  üzenetének  nem  lenne  valódi  objektivitása, 
amennyiben a feltámadást  közvetlenül  azonosítanánk a történelem valamely tényével,  ami 
Krisztus halálát, mint a történelem másik tényét követné, mert akkor Istennek a feltámadásban 
adott  kijelentése  nem  lenne  többé  isteni  kijelentés.  Akkor  a  kijelentés  nem  volna  többé 
ugyanúgy rejtett,  mint  ahogyan  kijelentett.  Ezzel  pedig a  természeti  teológia,  valamint  az 
önmagába  zárt  antropológia  minden  gonoszsága  visszatérne.  Ha  Barthnak  az  evangélium 
objektivitásáról  alkotott  elképzelését  kell  fenntartani,  akkor  a  saját  nézete  alapján  a 
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reformáció nézetét el kell vetni. Barth Bultmannak, ahogyan a katolicizmusnak és mindenki 
másnak is a Krisztus-esemény alapján válaszol, s ez a válasz tisztán szubjektív alapokon áll. 
Nem sétálhatunk le  a szubjektivizmus eme lejtőjén,  majd állhatunk meg rajta önkényesen 
valahol. Bultmann és Barth egy oldalon állnak a kegyelemnek Szentírás Krisztusán alapuló 
evangéliuma tagadásában. Mi nem merjük jobban követni Barthot, mint amennyire mertük 
Bultmannt.

Választani kell tehát Barth és a reformátorok között. Barth nézetével nincs átmenet a 
haragból a kegyelembe a történelemben. S Barth nézetével a kegyelem öröklötten értelmetlen 
elképzelés. Az ő Krisztusa ugyanis az időtlen létezés eszméjén alapuló folytonosság, valamint 
a  tiszta  esetlegesség  eszméjén  alapuló  szakaszosság  alapelveinek  kölcsönhatásából  lett 
megalkotva. Neki tehát nem áll rendelkezésére a kegyelem evangéliuma, amit bemutathatna 
az embereknek. Nem teheti próbára az embereket, szembesítve őket a Szentírás Krisztusával, 
mert  az  ő  Krisztusa egy délibáb.  Ez a  modern  rekonstrukció Krisztusa,  a magasabbrendű 
humanizmus Krisztusa.

Néhai J. Gresham Machen került szembe a magasabbrendű humanizmus Krisztusával 
a saját korában. 1924-ben adta ki a  Keresztyénség és liberalizmus című könyvét.2004 Benne 
megmutatta, hogy „a nagy megváltó vallás, ami mindig keresztyénség néven volt ismeretes, 
harcolt a vallásos hit teljesen más típusával, ami még rombolóbb a keresztyén hitre nézve, 
mert  a  hagyományos  keresztyén  terminológiát  használja”.2005 Machen  mondja:  „A 
keresztyénség fő modern ellenfele a ’liberalizmus’. A liberalizmus tanításainak összevetése a 
keresztyénségével megmutatja, hogy a két irányzat minden pontos szöges ellentétben állnak 
egymással.”2006 A  két  vallás,  állította  Machen,  egymást  kölcsönösen  kizáró  nézetekkel 
rendelkeznek Jézusról,  a Krisztusról.  „A liberális  Jézus,  a  modern pszichológiai  újjáépítés 
minden erőfeszítése ellenére,  mellyel  megpróbálják életre  kelteni  Őt,  megmarad a színpad 
mesterségesen  előállított  figurájának”.2007 A  két  vallás,  érvelt  Machen,  tehát  a  bűnről  is 
egymást  kölcsönösen kizáró nézetekkel  rendelkezik.  S a bűnről  alkotott  eltérő nézeteikkel 
természetesen  a  kegyelemről  is  ellentétes  nézeteket  vallanak.2008 „A  modern  liberalizmus 
kardinális tantétele az, hogy a világ gonoszsága legyőzhető a világ jósága által, s ehhez nem 
hiszik, hogy bármiféle külső segítségre lenne szükség.”2009

Mikor  Machen  ekképpen  volt  kénytelen  beszélni  a  „liberalizmusról”,  mint  ami 
ténylegesen  tagadja,  noha  szóban  megvallja  Isten  Krisztusban  adott  kegyelmének 
evangéliumát, azt nem személyes rosszindulatból tette. Azzal a nagy vággyal a szívében tette, 
hogy a „liberálisok” visszatérjenek Isten Krisztusban adott kegyelmének elfogadásához, mint 
az üdvösséghez vezető egyetlen úthoz az ember és világa számára. Ha tehát a tények miatt 
kénytelenek vagyunk mi is úgy tekinteni a barthianizmusra, mint ami minden beszédével „a 
Krisztusban történő kiválasztásról”  a  liberalizmushoz hasonlóan mindössze  az ember  által 
kiagyalt vallás, akkor Machenhez hasonlóan nekünk is az embereknek a Szentírás Krisztusán 
keresztül megvalósuló üdvössége iránti őszinte vággyal a szívünkben kell így eljárnunk. A 
lehető  legobjektívebben  szólva  azt  kell  mondanunk,  hogy  amiképpen  Machen  korában  a 
„liberalizmus”, miközben úgy terjedt az egyházban, mintha maga lenne az evangélium, ám 
valójában csak ember alkotta vallás volt, úgy a barthianizmus is csak a református teológia 
nyelvezetét használó magasabbrendű humanizmus.

2004 Magyarul is megjelent – a ford.
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1. függelék: Barth a kibékülésről

Barth Károly elképzelése a kibékítő engesztelésről a teológiai viták középpontjában 
áll.  A  Keresztény dogmatika  negyedik kötetét  szentelte ennek e témának. E kötet  első két 
része már megjelent. Elemzésünk a jelen cikkben főleg erre a két részre fog alapozódni (K. d. 
4:1 és K. d. 4:2).

Közismert,  hogy  Barth  célja  az  egész  teológiát  krisztologikusan  kezelni.  Ez 
természetesen igaz a kibékülés tantételére is. Miközben ezt teszi, úgy gondol magára, mint aki 
folytatja és továbbfejleszti a valódi református nézőpontot. Egyidejűleg tudatában van annak a 
ténynek is, hogy fontos irányváltást vezet be a teológiában.

Barth  azt  mondja  nekünk,  hogy  aktualizálta  Krisztus  megtestesülését.2010 A 
megtestesülés eme aktualizálásának, mondja, két irányban van jelentősége. Magában foglalja 
Krisztus  és  Isten  viszonyának  aktualizált  fogalmát,  valamint  Krisztus  és  az  ember 
viszonyának  aktualizált  fogalmát.  Isten  és  ember  egész  viszonyát  Krisztuson  keresztül  a 
Geschichte tétele alatt szemléli.

Barth  nem  enged  meg  semmit  Krisztus  személye  hagyományos  nézetének 
„staticizmusából”.2011

Barth  élesen  elkülöníti  a  Geschichte-ről  alkotott  elképzelését  a  hagyományosan 
értelmezett  történelemtől.  Teszi  ezt  nagyon sok helyen  és különböző összefüggésekben.  S 
speciális  világossággal  és  kiterjedtséggel  teszi,  mikor  azt  állítja,  hogy  a  Geschichte-ben 
Krisztus felmagasztaltatásának állapota nem követi a megaláztatásáét.2012 Krisztus két állapota 
mindig egyformán vannak jelen, mint az egy Geschichte két összetevője. A megaláztatás és a 
felmagasztaltatás összetevői mindig jelen vannak, mivelhogy a Geschichte  mindig jelen van 
(Geschichte  ist Gegenwart).2013 S  Jézus  Krisztus  Maga  alkotja  ezt  a  mindig  jelenlévő 
Geschichte-t.2014

Barth  biztosít  minket  róla,  hogy  kénytelenek  vagyunk  átmenni  a  „statikustól”  a 
„dinamikus”  nézőponthoz.2015 Megkérdezhetjük,  miképpen  lehetséges,  hogy  a  létezést 
cselekedetként, a cselekedetet pedig létezésként értelmezzük, illetve miképpen értelmezhető 
az Isten és az ember az ő egységükben, Jézus Krisztusban, mint Geschichte-ben. Hogyan lehet 
a  megaláztatás  egyszerre  felmagasztaltatás  is?  Miképpen  mondható,  hogy  valami,  ami 
megtörtént, most is történik, és újra meg fog történni?2016

Barth azonban azt válaszolja, hogy nekünk ezeket a dolgokat kell mondanunk. Ha nem 
tesszük,  akkor  nem  beszélünk  az  igazi  Krisztusról.  Kénytelenek  vagyunk,  érvel  Barth, 
vadonatúj formát adni a régi krisztológiának.2017 Jézus Krisztusnak, mint Geschichte-nek kell 
lenni a mércénknek arra, hogy mi lehetséges, és mi nem az. Jézus Krisztusnak maga a létezése 
is az Isten és az ember közötti egységben foglaltatik. S ez az egység nem fejezhető ki más 
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módon, csak a tevékenységből (cselekedetből) kiindulva.2018 Ez az egység nem fejezhető ki 
másképpen,  mint  egyetlen  cselekedettel  a  jelenben.  El  kell  tehát  vetnünk  „a  régi 
krisztológiát”,  mikor az határozott  különbséget tesz a múlt,  a jelen és a jövő között Jézus 
munkája  vonatkozásában.2019 Isten  és  ember,  valamint  ember  és  Isten  viszonyáról  a 
gondolkodásunkat abból az istenemberből kiindulva kell elkezdenünk és befejeznünk, akinek 
a lénye a közöttük fennálló egység cselekedete.2020

1. Részvétel (Teilnahme)

A  Keresztény dogmatika  negyedik kötetének most tárgyalt  első két része hosszasan 
beszél  Jézus  Krisztusnak,  mint  Geschichte-nek  erről  a  két  összetevőjéről.  Az  első  Isten 
részvétele  Krisztuson  keresztül  az  ember  állapotában  és  sorsában.  A  második  az  ember 
részvétele Krisztuson keresztül Isten lényében.2021 Ezen a részvételen keresztül beszélhetünk 
egy olyan Geschichte-ről, amely közös Isten és az egész teremtés számára.2022

Ezenkívül ez a részvétel alkotja az ember üdvösségét. Az ember üdvössége az ember 
lényének  beteljesedése,  végső,  elpusztíthatatlan  beteljesedése  az  Isten  lényével  együttes 
történelemben.2023

Ezért tehát, érvel Barth, a megtestesülésnek, mint  Geschichte-nek az elképzelésében 
annak két összetevőjével együtt valódi újdonság rejlik mind Isten, mind az ember számára. 
Isten nem pusztán csak belépett  az  ember  teremtményi  helyzetébe,  hanem annak rossz és 
elveszett állapotába is. Ez alkotja az újdonságot, sőt az elidegenedést Istentől. Másrészről az 
engesztelés cserét jelez Isten és ember között.  „Isten elidegenedésbe ment át,  és az ember 
hazatért.”2024 Ez alkotja az ember felmagasztaltatását. Jézus Krisztusban, mint Geschichte-ben 
Isten megaláztatása, és az ember felmagasztaltatása következik be. Ebben a cserében, Isten 
eme  megaláztatásában  és  az  ember  eme  felmagasztaltatásában  nem  két,  időben  egymást 
követő  tevékenységgel  foglalkozunk.  A  kettő,  azaz  Isten  megaláztatása  és  az  ember 
felmagasztaltatása egyetlen cselekedetnek a két összetevője.2025

Sőt,  az  Isten  és  ember  közötti  csere  eme  egyetlen  cselekedete  végső  soron  Isten 
cselekedete.  Mikor  ugyanis  Isten  az  elidegenedésbe  megy  át  a  testté  válással,  azzal  nem 
tagadja meg isteni természetét.2026 Isten megváltozhatatlansága inkább magában foglalja az 
Önmagától  való  elidegenedést,  semhogy  kizárná  azt.2027Isten  Maga  tehát  a  világgal  való 
kibékülés  alanya.  Jelenléte  és  cselekedete,  mint  olyasvalakié,  Aki  kibékíti  a  világot 
önmagával, azonos az ember názáreti Jézussal.2028 Bármennyire is zavar minket, Isten belső 
életében létezik egy megkülönböztetés a Prius és a Posterius között.2029 Mikor Jézus Krisztust 
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és az Ő Isten iránti engedelmességét szemléljük, meg kell értenünk, hogy Isten  az, Aki irányít 
a magasságból, és engedelmeskedik a megaláztatásban. „Az egyetlen Isten egyszerre ez, és 
az.”2030 Ő mindkét létezési módban létezik.

Ezek között a létezési módok között fennáll egy kölcsönhatás, ami nem más, mint a 
Geschichte. S az engesztelésen keresztül az ember résztvevőjévé válik ennek a  Geschichte-
nek.2031 Az engesztelés tényében Isten azzá válik, ami nem volt előtte. Ő ugyanis az Ő isteni 
létezésével való egységbe veszi fel a teremtményi, a bűnös létet. De maga ez a feltételezés is a 
Geschichte  csodálatos  folytatódása,  amelyben  Isten  az  Isten.2032 Így  tehát  az  engesztelés 
látszólag az ember részvétele Isten Geschichte-jében. S ez a Geschichte az Isten.

E Geschichte  két összetevőjét kell most alaposabban megvizsgálnunk. Egyrészről ott 
van  Jézus  Krisztus,  az  Úr,  mint  Szolga  összetevője.  Ez  alkotja  Isten  megaláztatását 
Krisztusban. Másrészt ott van Jézus Krisztus, a Szolga, mint Úr összetevője. Ez alkotja az 
ember felmagasztaltatását Krisztusban.

2. Jézus Krisztus az Úr, mint Szolga

Jézus Krisztus az Isten, az Isten, mint ember, azaz a „velünk van az Isten”, Isten az 
engesztelés  munkájában.  Az  engesztelés  viszont  az  Isten  és  ember  közötti  szövetség 
beteljesedése.2033 „Jézus Krisztus az engesztelés.”2034 Ezt  kimondva,  állítja  Barth,  elértük  a 
kőszikla  alapját.  Nem  szabad  Jézus  mögött  a  λογοη  ασαρκοη-t  keresnünk.2035 Nem 
kereshetünk  egy  istent  az  Ő  kijelentésének  cselekedete  mögött.2036 Nem  szabad  azt 
mondanunk,  hogy  Jézus  Krisztus  Isten  és  ember,  majd  hozzátennünk,  hogy  ebbéli 
minőségében végzi az engesztelés munkáját. Nekünk inkább azt kell mondanunk, hogy az Ő 
létezése, mint Istené és emberé, továbbá mint istenemberé, benne foglaltatik az engesztelés 
cselekedetében.2037 Ekképpen  az  Ő  létezése  az  Ő  Geschichte-je.2038 A  megaláztatás  eme 
cselekedetéből kell megfogalmazni minden állítást az Ő isteni mivoltáról.2039

2030 Ugyanott, 221. oldal
2031 Ugyanott, 222. oldal
2032 Ugyanott, 223. oldal
2033 Ugyanott, 22. oldal
2034 Ugyanott, 35. oldal
2035 Ugyanott, 54. oldal
2036 Ugyanott, 55. oldal. “Der ewige Sohn Gottes ist nach Gottes freiem gnädigem Willen Jesus Christus, wie er  
in der Zeit lebte, starb und auferstand, und nur er. Er ist die in der Zeit, eben er ist aber laut dessen, was in der  
Zeit geschah, auch die von Ewigkeit her gefallene Entscheidung Gottes: frei, gnädig, ungesehuldet in einem 
ewigen Überströmen der göttlichen Güte gefallen, aber gefallen—und also für uns, die sie angeht, denen zugute 
sie gefallen ist, verbindlich, unumgänglich und inappellabel, so, dass wir nicht auf sie zurückkommen können,  
so, dass es uns verwehrt ist, an ihr vorbei von einem ‘Logos an sich’ zu träumen, der noch nicht diesen Inhalt  
und diese Gestalt hätte, der ohne diesen Inhalt und diese Gestalt das ewige Wort Gottes wäre. Wir könnten ja 
doch nur träumen von diesem Logos. Er müsste und würde uns ja doch—wie die von ihrer Offenbarung und 
ihrem Handeln abstrahierte Gottheit überhaupt—ein leerer Begriff bleiben, den wir dann bestimmt mit allerlei  
Inhalten willkürlicher Invention zu füllen uns veranlasst sähen.”
2037 Ugyanott, 139. oldal. “Beeilen wir uns, zu erklären: das Sein Jesu Christi, das Einssein des lebendigen 
Gottes und dieses lebendigen Menschen findet statt im Ereignis der konkreten Existenz Gottes und der konkreten 
Existenz dieses Menschen. Es ist ein Sein, aber ein Sein in einer Geschichte. Der gnädige Gott ist in dieser  
Geschichte und so auch der versöhnte Mensch, so auch beide in ihrer Einheit. Und eben das, was in dieser  
Geschichte und also im Sein Jesu Christi als solchem geschieht, ist die Versöhnung. Jesus Christus ist also 
nicht, was er ist—wahrer Gott, wahrer Mensch, wahrer Gottmensch—um dann als solcher auch noch etwas zu 
bedeuten, zu tun und auszurichten, was nun eben die Versöhnung wäre. Sondern in der von ihm vollbrachten Tat  
der Versöhnung des Menschen mit Gott besteht auch sein Sein als Gott, als Mensch, als Gottmensch.”
2038 Ugyanott, 140. oldal.  “Sein Sein als Dieser ist seine Geschichte und seine Geschichte ist dieses sein Sein.” 
V. ö. még 171. oldal.
2039 Ugyanott, 142. oldal



Ez az Isten válik emberré. Az embernek ebben a személyében, aki egyben igaz Isten 
is, válik valósággá minden ember visszatérése Istenhez.2040 De aki azt mondja: ember, azt is 
mondja:  teremtményi  mivolt,  bűn  és  nyomorúság.2041 Isten  Fiának  létezése  az  ember 
létezésévé is válik.2042 Isten Fia teljességgel azonos az ember Jézussal.2043 Így Isten Fia most 
együtt létezik az emberrel, s emberként a maga elveszett állapotában.2044

Mindennek alapja Barth számára az, hogy a világ és az emberiség részt vesznek a 
hármas Isten belső életében. A világ eme részvétele Isten saját létezésében szükségszerűen 
magában  foglalja  Istennek a  világtörténelemben való  részvételét.  Isten saját  Geschichte-je 
bomlik ki világtörténelemként, s ebbéli minőségében a világtörténelem terhe és veszélye alatt 
működik.2045

Ennek megfelelően Jézus Krisztus keresztjén az élő Isten, s az egyetlen igazán élő 
ember tűnik el a halál éjszakájában.2046 A kereszten Isten halálra adta Magát.2047

Bármi, ami ennél kevesebb, érvel Barth, az doketizmus. Ha Isten Krisztusban valóban 
üdvözíteni  akarja  az  embert,  akkor  először  valódi  emberré  kell  válnia.  Valóságosabb 
embernek kell lennie, mint az összes többi embernek. Csak ekképpen tudja átvenni az ember 
helyét  az  ő  helyettesítőjeként,  s  lesz  képes  elhordozni  Istennek  az  emberrel  szemben 
megnyilvánuló nemtetszését. Jézus Krisztusnak, mint igazán Istennek, s ezért egyedül igazán 
embernek az elvetett embernek kell lennie. Meg kell hagyni, Ő egyben és végső soron Isten 
kegyelmének tárgya is. De ezen a korláton belül fenntartás nélkül megáll, mondja Barth, hogy 
bűnösként Isten elvetette Őt, s hogy Ő nem pusztán Isten haragja és vádja alatt áll, hanem 
miután ez a harag megalapozott és a vád jogos, Isten elutasítása és ítélete alatt is áll.2048 Isten 
úgy  szerette  a  világot,  hogy  egyszülött  Fiát  adta  át  annak,  ami  a  saját  maga  létezését 
fenyegeti.2049 Isten ugyanis valóban és teljesen Krisztusban van.2050 S ekképpen ő az elvetett 
ember.

Jézus Krisztusnak, mint Geschichte-nek ebben az elképzelésében áll rendelkezésünkre 
Isten folytatólagos kortársiassága az emberrel. Isten az ember ügyét a magáévá teszi. S ebben 
az eseményben Isten emberré válik.2051

2040 Ugyanott, 143. oldal
2041 Ugyanott
2042 4:2, 53. oldal
2043 4:1, 178. oldal
2044 Ugyanott, 236. oldal
2045 Ugyanott, 236. oldal. “wir sagten früher: dass Got in diesem Geschehen die Welt, die Menschheit teilnehmen 
lässt an der Geschichte des inneren Lebens seiner Gottheit, and der Bewegung, in der er von Ewigkeit her und 
in Ewigkeit der Vater, der Sohn und der Heilige Geist und so der eine wahre Gott ist. Dieses Teilnehmenlassen  
der Welt an Gottes eigenem Sein impliziert aber notwendig sein Teilnehmen an dem ihrigen und also dies, dass 
sein eigenes Sein, seine eigene Geschichte, sich nun abspielt als Weltgeschichte und also unter der ganzen 
Belastung, in der ganzen Gefahr aller Weltgeschichte. Die Selbsterniedrigung Gottes in seinem Sohn würde ihn 
ja nicht wirklich zu uns führen, gerade das Tun also, in welchem wir seine wahre Gottheit und Jesu Christi  
Gottessohnschaft erkennen, wäre ja nicht echt und wirklich, der demütige Gehorsam Jesu Christi wäre ja nicht  
geleistet, der Wille seines Vaters also nicht erfüllt, er wäre ja den Weg in die Fremde nicht gegangen, wenn es in 
Sachen seiner Solidarität mit uns, seines Eintritts in die Weltgeschichte irgend einen Vorbehalt gäbe.”
2046 4:2, 390. oldal. “Er, der lebendige Gott und der einzig wirklich lebendige Mensch, abgetan, beseitigt,  
verschwunden in der Nacht des Todes!”
2047 Ugyanott, 450. oldal. Am Kreuz von Golgatha hat Gott für diese Befreiung sich selbst eingesetzt, mit sich 
selbst bezahlt, sich selbst in den Tod gegeben.” V. ö. 550. oldal.
2048 4:1, 189. oldal. Dass Gott ihm Treue geschworen hat und hält, Dass Gottes Gnade ihm gegenüber nicht  
dahinfallt, sondern durchhält, ist auch wahr. Aber innerhalb dieser Klammer gilt unbedingt, dass er als Sünder 
von Gott verworfen ist, dass er nicht nur unter seinem Zorn und seiner Anklage, sonder, weil dieser Zorn 
begründet und diese Anklage wahr ist, auch unter Gottes Urteil und Gericht steht. Továbbá 143. oldal.
2049 Ugyanott, 76. oldal
2050 Ugyanott, 200. oldal
2051 Ugyanott, 615. oldal



3. Jézus Krisztus, a Szolga, mint Úr

Mindabban, ami elhangzott, emlékeznünk kell arra, hogy Maga Isten az engesztelés 
alanya.  Isten megaláztatásában a világ megbékélése következik be.2052 Mert biztos, hogy a 
tehetetlen ember  Jézus még mindig a mindenható Isten volt.2053 Az ember részvétele  Isten 
létezésében az Istennek az ember  létezésében történő részvételén  keresztül  következik be. 
Isten azonossága volt ugyanis a ténylegesen ember Jézussal az, ami garantálja a kegyelem 
győzelmét a bűn felett. Az ember Jézus eredetileg az a bizonyos ember, akiért az engesztelés 
tétetik.2054 A  megigazulásban  elsősorban  Isten  Fia  igazul  meg.  A  többi  ember  szintén 
megigazul.2055

A kegyelem az alapja és a lényege, a lételméleti szubsztanciája az Isten és az ember 
közötti eredeti viszonynak.2056 Ez a kegyelem, mint válasz az emberi bűnre, már előre (zum 
vornherein) felülkerekedett a bűnön, és legyőzte azt.2057 Jézus Krisztusban Isten örök Ígéjével, 
valamint mindennek a kezdetével van dolgunk. A kibékülés tehát nem követi a teremtést.2058 

Jézus Krisztus  az első,  tehát  az  új  ember.2059 Benne Isten,  mint  az engesztelés  Alanya,  új 
kezdetét veszi.2060 Így tehát az engesztelés Isten szuverenitásának cselekedete.2061 S mint ilyen 
egyben az Isten eredeti cselekedete is. Mert Jézus Krisztusban Isten létezése egyben az ember 
létezése is.2062

Jézus Krisztusban, Akiben az isteni és az emberi lényegek egyesülnek,2063 az emberi 
természet  normális  formájával  találkozunk.2064 S  az  emberi  természet  normalizálódása 
Jézusban  egyszer,  s  mindenkorra  megtörtént.2065 Jézus  megaláztatásának  és 
felmagasztaltatásának  egyetlen  cselekedetében  Isten  és  ember  szövetsége  beteljesedett,  s 
teljes  engesztelés  tétetett  a  világért.2066 Isten  eredeti  kapcsolata  az  emberrel  kegyelmi 
kapcsolat,  az  ember  bűne Isten eme kegyelmét  nem képes  hatástalanítani.  Nem az ember 
teremtette önmagát,  ezért nem is képes megsemmisíteni,  vagy más lénnyé átváltoztatni.2067 

2052 4:2, 391. oldal
2053 4:1, 509. oldal
2054 4:2, 42. oldal. “Der versöhnte Mensch ist original eben der Mensch Jesus. Der Mensch Jesus ist aber 
original der versöhnte Mensch, weil und indem Gott Selbst, ohne aufzuhören, Gott zu sein, auch Mensch, dieser  
Mensch Jesus sein wollte und wurde.”
2055 4:1, 392. oldal
2056 Ugyanott, 46. oldal
2057 Ugyanott, 50. oldal
2058 Ugyanott, 52. oldal
2059 Ugyanott, 53. oldal
2060 Ugyanott, 83. oldal
2061 Ugyanott, 85. oldal
2062 Ugyanott, 97. oldal. “Wir reden von dem in Jesus Christus versöhnten Menschen und also von dem Sein, das  
in Ihm das des Menschen ist.”
2063 4:2, 64, 67, 69. oldal
2064 Ugyanott, 509. oldal
2065 4:2, 510. oldal. “Die Normalisierung unserer Natur, das Ereignis der Herrlichkeit des menschlichen Lebens,  
ist in Jesus ein für allemal geschehen. Dieser Mensch, der in königlicher Freiheit die Seele seines Leibes ist, lebt
—und lebt als unser Herr, Haupt und Stellvertreter.”
2066 Ugyanott, 148. oldal. ‘Jesus Christus als Dieser’ heißt aber: Jesus Christus als der sich selbst in seiner  
Auferstehung und Himmelfahrt Offenbarende. Darin besteht die Bedeutung dieses Ereignisses. Sie besteht also 
nicht in einer Fortsetzung seines Seins in einer veränderten Form, die dann wohl erst seine Vollendung wäre.  
Das Sein Jesu Christi war und ist in seiner Geschichte als der wahre Gottessohn und Menschensohn in sich 
vollkommen und abgeschlossen: keiner Überbietung, keiner Hinzufügung von neuen Qualitäten und keiner  
weiteren Entwicklungen bedürftig. Es war und ist die in ihm geschehene Erniedrigung Gottes und die eben 
damit in ihm geschehene Erhöhung des Menschen die vollzogene Erfüllung des Bundes, die vollbrachte 
Versöhnung der Welt mit Gott.”
2067 Ugyanott, 547. oldal



Emiatt Isten kegyelmének „igen”-je megmarad az Isten és az ember állandó viszonyának.2068 

Isten haragja az emberrel szemben tehát sohasem végleges. Valójában az Isten kegyelmének 
egyik formája.

Az engesztelés  tehát  Barth szerint  az Istennek az emberrel  kötött  eredeti  kegyelmi 
szövetségének  fenntartása  és  beteljesülése.  Azért,  hogy  a  kegyelem  bővelkedhessen, 
Krisztusnak el kellett ítéltetnie, és meg kellett halnia bűnösként.2069 Isten nem akarja a bűnös 
halálát,  hanem hogy  megtérjen  és  éljen.  De  ez  csak  Isten  saját  munkája  lehet.  Ennek  a 
munkának a befejezése érdekében vette át a bűnös ember helyét Isten, és halt meg (als Sünder 
und  sterbender).2070 De  Isten  eme  megaláztatásában  Krisztusban  rejlik  az  Ő 
felmagasztaltatása. Ő, a kiválasztó, örök Isten akart egyidejűleg elvetett, ezért eltűnő ember is 
lenni.2071 Istenben azonban nincsen végső kettősség. Jóllehet Isten átadja Magát a nemlétezés 
hatalmának  az  emberrel  Jézus  Krisztusban  történt  azonosuláson  keresztül,  Ő  a  győztes 
mindenek felett, és az is marad.

Az engesztelésben rejlik az ember bűnének eltörlése. Isten kárhoztató ítélet alá helyezi 
Magát.2072 Ő végigjárja a bűnös ember teljes lefelé vezető útját. Azonban mindig Isten az, Aki 
ezt az utat járja. Krisztus az elvetett ember, ám még így is választott ember marad. Jézusban a 
bűn  és  a  bűnös  megsemmisíttetnek.  S  Isten  haragja  többé  már  nem  talál  tárgyat 
(gegenstandslos gemacht).2073

4. A kibékülés szubjektív megvalósítása

Az engesztelés tehát Geschichte. Mégpedig speciális Geschichte. S mint ilyen, minden 
ember eredeti Geschichte-je.2074

Itt  el  kell  mondani  valamit  a  Szentlélekről,  és  a  kibékülés  szubjektív 
megvalósításáról.2075 Ezt  cselekedve  nem tévesztjük  szem elől  a  tényt,  hogy Krisztus,  az 
engesztelés, teljességgel befejezett.

Azonban még így is beszélnünk kell a Krisztusban elvégzett engesztelés munkájának 
továbbadásáról  a  többi  embernek.2076 Mi történik,  mikor  az  emberek  részesednek ebben a 
Krisztuson  keresztül  egyszer,  s  mindenkorra  bevégzett  engesztelésben?2077 Bűnösként  az 
ember  semmit  sem  tehet  a  saját  üdvössége  érdekében.  Krisztus  felmagasztaltatásában 
azonban, az Ő feltámadásában benne van a kijelentés szuverén munkálkodó ereje, ezért az 
átmenet is tőlünk Őhozzá. S ennek az erőnek a működése során a mi kiválasztásunk Őbenne, 
az Ő megaláztatása és felmagasztaltatása a mi számunkra megmutatkozik, és új iránnyá válik 
a  mi  életünkben.2078 Isten,  mint  ennek  az  új  embernek  a  Teremtője,  a  Szentlélek.2079 

Krisztusban a  halott  ember  újjászületése  és  megtérése  ment  végbe.2080 A Szentlélek,  mint 
ennek a feltámadásnak az ereje szenteli meg a többi embert.2081

Barth számára tehát a Szentlélek munkája, mint a Jézus Krisztustól minden ember felé 
történő közlés ereje, még mindig része ugyanannak a Geschichte-nek, ami magában foglalja 

2068 Ugyanott
2069 Christus und Adam in Theologische Studien 35. füzet, 43. oldal.
2070 Ugyanott
2071 4:1, 191. oldal
2072 Ugyanott, 278. oldal
2073 Ugyanott, 280, 534. oldal
2074 Ugyanott, 171. oldal
2075 Ugyanott, 718. oldal
2076 4:2, 356. oldal
2077 4:1, 718. oldal
2078 4:2, 356. oldal
2079 4:1, 721. oldal
2080 4:2, 323. oldal
2081 Ugyanott, 361. oldal



Isten megaláztatását Krisztusban, s ezzel együtt minden ember felemeltetését az Istenben való 
részvételre.  Minden  Jesus  Geschichte.  S  ebben  a  Jesus  Geschichte-ben  három  tényező 
található. Első az ember Jézus létezése. Ebből származik az engesztelés egész folyamatának 
kezdeményezése. Jézus létezése egybeesik Isten létezésével.

A második tényező ennek a Geschichte-nek a vége, vagy célja, az egyház létezése. Az 
emberek akkor az Istenéi, mikor Krisztusban látják a Főjüket és az eredetüket. „Létezésükben 
Isten eljutott a céljához.”2082

A harmadik a közbenső tényező,  az átmenet ereje. Ezen keresztül a Krisztus és az 
egyház közötti távolság töröltetik el.2083

Így tehát Jézus Krisztus, mint Geschichte alkotja Barth számára az Isten és az ember 
közötti azonosság dinamikus alapelvét.  Istenben nincs paradoxon, nincs ellentmondás. Ő a 
világosságok Atyja, Akiben nincs változás, vagy a változásnak árnyéka. Önmagával ezzel a 
teljes  egységben  lép  be  Isten  Krisztuson  keresztül  a  világba  és  veszi  Magára  az  ember 
ellentmondását.2084

Hallottuk, hogy Barth azt mondta: Jézus Krisztus Isten. Azt is mondja: „Jézus Krisztus 
az egyház.”  De természetesen hozzáteszi,  hogy az egyház nem Jézus Krisztus.  Létezik az 
egyház  valóságos  azonossága  Jézus  Krisztussal,  de  ez  soha  nincs  kéznél.2085 Ez  mindig 
eszkatológiai.

5. Csak semmi staticizmus!

Barth engesztelésről, mint Jézus Krisztus Geschichte-jéről alkotott nézetének további 
megértéséhez, amiben az ember részt vesz, helyes megvizsgálni, miképpen állítja szembe ezt 
a nézetet a különböző pontokon azzal,a mit statikus nézetnek vél.

Már jeleztük, milyen rendkívül fontos Barth számára annak fenntartása, hogy Krisztus 
megaláztatása és felmagasztaltatása között ne tegyünk úgy különbséget, mint a naptárban két 
egymás követő esemény ténye között.  Krisztus feltámadása például nem olyan tény,  ami a 
közönséges  történelem  menetében  követi  a  keresztre  feszítés  tényét.  Barth  számára  a 
feltámadás természetesen alapvető fontosságú. Bultmannal szemben ugyanis azt vallja, hogy 
nem akarja a keresztyén hit szűznemzését. A Keresztény dogmatika most vizsgált két részében 
Bultmannt  állandóan  emlegeti.  Barth  nagyon  alaposan  foglalkozik  Krisztus  feltámadása 
„objektivitásának”  a  megalapozásával.  Enélkül  az  objektivitás  nélkül  a  hitnek  nem lenne 
tárgya. A feltámadást eviláginak (innerweltlich) mondja. A tanítványok valóban találkoztak 
Jézussal a feltámadást követően. Hitük ezen a találkozáson, mint tényen alapult.2086 Látták 
Jézus személyét,  és  beszéltek  Vele.  De hogy megértsük,  mi  ez,  mint  a  keresztre  feszítést 
követő tény, a feltámadást az alábbiaknak kell látnunk:

2082 Ugyanott, 378. oldal. “Von ihren drei Faktoren koinzidiert ja nur einer mit einer der drei Seinsweisen 
(‘Personen’) Gottes, dieser allerdings unzweideutig: der, den wir den dritten, mittleren unter ihnen nannten, die  
Gotteskraft des Übergangs von Christus zur Christenheit, die identisch ist mit Gott in der Seinsweise des  
Heiligen Geistes..”
2083 Ugyanott
2084 4:1, 203. oldal
2085 Ugyanott, 742. oldal
2086 4:1, 314. oldal. “Es war das Ostergeschehen nach den Textenbei aller Dunkelheit, bei allen Widersprüchen,  
in denen sie davon reden, bei aller sagen oder legendenhaften, unhistorischen oder prähistorischen Form ihrer  
Aussage darüber—klar und deutlich das Geschehen einer Begegnung, und zwar einer solchen Begegnung mit  
Gott und insofern einer solchen Tat Gottes an den Jüngern, in der Gott nach wie vor und nun erst recht—nun 
erst als solcher ihnen offenbar und von ihnen erkannt—in der Person Jesu Christi selbst vor ihnen stand und mit  
ihnen redete. Sie sahen die Herrlichkeit des Fleisch gewordenen Wortes (Jn1:14), sie Hörten, sie betasteten sie  
auch” (1Jn1:1).



1.  Isten  kizárólagos  cselekedetének.  Megtörténik,  de  nem úgy történik  meg,  hogy 
történelmi  jelleget  tulajdoníthatnánk  neki.2087 A  tanítványok  találkozása  Jézus  Krisztussal 
tehát ki van emelve a történelmi közvetítés minden kapcsolatából. A tanítványok a közvetlen 
jelenben találkoztak a feltámadott Úrral.2088

A  feltámadást  mondja  Isten  embernek  adott  kijelentése  valóságos,  eredeti  és 
példaszerű  formájának.  Miképpen  lehetne  ez,  ha  történelmi  lenne?  Az  egész  Keresztény  
dogmatikán át Barth állandóan hangoztatja, hogy a történelemben adott közvetlen kijelentés 
elképzelése valójában annak tagadását foglalná magában, hogy a kijelentés Isten cselekedete. 
Valójában  ez  azt  mondaná,  hogy  nemcsak  a  kijelentés  történelmi,  de  a  történelem  is 
kijelentés.  S  ezt  Barth  állandóan  tagadta.  Barth  nem mond  kereken  ellent  önmagának  a 
teológiájának fő pontjában.

2. A feltámadást másodszor Isten új  cselekedetének kell  tekinteni.  Az ember  Jézus 
halála eseményén keresztül minden ember a múltban van. Ez igaz azokra az emberekre is, 
akik majd évszázadokkal, vagy talán évezredekkel ezután fognak élni ugyanúgy, mint azokra, 
akik  évezredekkel  ezelőtt  éltek.  Jézus  feltámadásában  Isten  kegyelme  áll  szemben  az  Ő 
lényével a halálban, az Ő lényével a múltban, s Isten elidegenedése Önmagától itt válaszra 
talál.  Lehetséges  lenne  az  ember  maradandó  elhagyása.2089 Akkor  azonban  Istennek 
mindörökké  rejtettnek  kellene  maradnia.  Akkor  nem  igazítaná  meg  Magát.  Így  mivel  a 
kegyelem az  Isten  és  ember  közötti  eredeti  és  végső  viszony,  Isten  újonnan cselekszik  a 
feltámadásban.  Megigazítja  Önmagát.2090 Átadja a tér  és az idő formáját  az Ő örökkévaló 
idejének.2091 Isten, mint Lélek, az egységének, mint Atyának, és mint Fiúnak a fenntartása 
során az Ő dicsőségét aktívvá teszi a világban.2092 Így ez az új cselekedet a szabad szeretet 
dicsőségében megy végbe, ami „az ő lényege”.

3. Mindebben azonban Jézus minden ember helyettesítője (Stellvertreter). Most már 
minden ember részesül az új időben, Jézus Krisztus idejében. Ez az új idő, amelyben Jézus 
Krisztus az idő Ura, sohasem „még nem”, vagy „többé nem”. Ez tiszta jelenlét. Semmilyen 
valamivé válás nem húzódik meg mögötte, ezért nincs benne elmúlás, vagy változás. S ez 
vonatkozik  az  Ígére  is,  ami  testté  lett,  ebbéli  minőségében  pedig  mulandó.2093 S  minden 
embernek  megadatik,  hogy részesüljön  ebből  az  új  időből.  Ezen a  módon  adatik  meg  az 
emberiségnek, hogy részt vegyenek Isten létezésben.2094 Krisztus feltámadása után tehát már 
nincs többé helyük a bűnösöknek a világban.2095

Krisztus feltámadásában az ember helyzete gyökeresen megváltozott. Benne az ember 
Isten felé fordult. S az ember megszabadult a múlttól.2096 Megfeszített Jézusként Krisztus él, 
és  örökké  uralkodik.  Az  Ő létezése  a  Jordántól  a  Golgotáig,  a  létezése  szenvedőként  és 
leöltként  az  örök  és  jelenlegi  létezéséhez  hasonlóan  a  mi  időnk  minden  napjában  benne 
rejlik.2097 A világ bűnei elhordozásának eme cselekedete nem pusztán múltbeli, de jelenbeli 
esemény is. Ő nem pusztán elhordozta, de hordozza is a világ bűneit.  Ő a világ állandóan 
aktív kibékítője Istennel. „Ő nemcsak bejárta a maga útját a Jordántól a Golgotáig, de még 
mindig járja, és megteszi újra meg újra.”2098

2087 Ugyanott, 331. oldal. “Es geschieht, aber es geschieht offenkundig, ohne dass man es in jenem 
Zusammenhang sehen, ihm also auch einen ‘historischen’ Charakter zuschreiben könnte.”
2088 Ugyanott, 333. oldal
2089 Ugyanott, 337. oldal
2090 Ugyanott, 338. oldal
2091 Ugyanott, 339. oldal
2092 Ugyanott, 340. oldal
2093 1:2, 58. oldal
2094 Ugyanott
2095 4:1, 341. oldal
2096 Ugyanott, 342. oldal
2097 Ugyanott, 345-346. oldal
2098 Ugyanott, 346. oldal



Azaz, Krisztus helyes feltámadása Barth számára nem egy esemény, mely sok évvel 
ezelőtt  egy naptári  napon következett  be.  Ha így lenne,  hirdetni  kellene,  és  hinni  kellene 
benne ahhoz, hogy hatékony legyen az emberek számára. S akkor lehet, hogy néhányan nem 
hinnének benne. Barth számára azonban a feltámadás az aktualizált kibékülés minden ember 
számára Krisztusban.2099 Azért az, mert Geschichte, Isten Geschichte-je, melyben az emberek, 
az  összes  ember  részt  vesz.  Jézus  Krisztus,  mint  „Isten,  az  Atya  kegyelmének  első 
átvevője”2100 minden ember számára kap kegyelmet. Megkapván ezt a kegyelmet, még több 
kegyelem után néznek Őbenne.2101

Barth  nézetével  mindez  elbukna,  ha  a  feltámadásra  úgy  tekintenénk,  mint  ami  a 
múltban  egy naptári  napon  következett  be.  Krisztus  feltámadása  egy  speciális  történelem 
(besondere Geschichte).

4.  Mivel  a  feltámadás  minden  kijelentés  modelljeként  speciális  történelem 
(Geschichte), az egyház nem vette sértésnek az evangéliumokban a feltámadás történetében 
található homályosságokat  és ellentmondásokat.2102 Az egyház hiszi,  hogy a feltámadás az 
evangéliumi  történet  minden  zűrzavara  ellenére  bekövetkezett.  Miután  Jézus  Krisztus 
feltámadása magában foglalta az egész emberi helyzet objektív megváltozását, természetes, 
hogy létrehozta a hitet azokban, akik látták Őt a feltámadása után. S a feltámadott Krisztus 
csak azoknak jelent meg, akik hittek benne.2103

Barth szerint az egész ügylet a feltámadás, mint objektív tény, és azok belé vetett hite 
között, akik látták, tehát objektív, mind valóságos Geschichte (Bultmannal szemben), de nem 
objektív, mint naptár (az ortodoxiával szemben). A feltámadás megtörtént (ist geschehen), de 
nem történik meg,  mint  történelem.  Akkor ugyanis  a valódi  objektivitás,  érvel  Barth,  ami 
közvetlenül magában foglalja minden ember hitét, ismét eltűnik.2104 Akkor ugyanis a korábban 
„történelmi  relativizmusnak”  nevezett  egész  szubjektivitás  és  bizonytalanság  ismét 
megjelenik.  S  miután  a  Szentírásban  közvetlenül  adott  kijelentés  elképzelése  megfelel 
Krisztus  a  történelemben  lezajlott  feltámadása  elképzelésének,  Barth  elveti  mindkettőt  és 
helyettesíti ezeket annak a mondának, vagy legendának az elképzelésével, ami közvetlenül 
észleli  a  feltámadás  „eseményét”.2105 Azaz,  gondoskodik  az  összes  ember  közvetlen 
szembesüléséről, vagy részvételéről Krisztus feltámadásában, a történelmi tényben levő és a 
Szentíráson  keresztül  magyarázott  közvetlen  kijelentés  közvetítése  nélkül.  Barth  látszólag 
olyan  objektivitást  keres,  ami  nem vehető történelmileg  (weil  sie als  “Historie” offenbar 
nicht fassbar ist), de mégis bekövetkezett (wirklichen Geschehen).2106 Jobb lenne, mondja, a 
prehisztorikus kifejezést használni.2107

Világos,  hogy  az  objektív  alap  keresése  során  a  tényleges  egymásutániságban  a 
keresztyén hit számára a történelmi keresztyénség útja nem áll nyitva előtte. El van szánva 
arra, hogy választ adjon Bultmannak, de nem képes azt megtenni azzal, hogy úgy fordít hátat 
a  saját  teológiájának,  ahogyan  az  hátat  fordított  az  Isten  történelemben  közvetlenül  adott 
kijelentése elképzelésének. Barth azonnal gondosan világossá teszi, hogy ez nem történt meg 
történelemként. Mint az isteni igen kinyilatkoztatása és kijelentése közvetlenül minden ember 
számára, Barth nézetével nem lehet történelem. Az isteni igen, a kegyelmi szövetség igen-je 
Barth számára, amint megjegyeztük, az eredeti és megszakíthatatlan kapcsolat Isten és ember 
között. Ez a kegyelmi kapcsolat nem semmisült meg a történelemben. Az eredeti tökéletes 

2099 Ugyanott, 347. oldal
2100 Ugyanott, 341. oldal
2101 Ugyanott, 362. oldal
2102 Ugyanott, 369. oldal
2103 Ugyanott
2104 Ugyanott, 370. oldal
2105 Ugyanott
2106 Ugyanott, 371. oldal
2107 Ugyanott



teremtés nem olyasvalami volt, ami sok-sok évvel ezelőtt létezett a történelemben. Az ember 
bukása  nem  ment  végbe  Ádámon,  az  első  történelmi  emberen,  minden  más  ember 
képviselőjén  keresztül.  Ezért  Barth  számára  az  engesztelés  sem  következett  be  a 
történelemben.  S  a  feltámadás,  ami  „a  mi  megigazulásunkért”  történt,  szintén  nem  a 
történelemben ment végbe. Mindez Geschichte a történelem helyett. Meg kell hagyni, létezik 
átfedés a Geschichte és a történelem között a részvétel útján. Ez a részvétel azonban mindig 
magában foglalja a kijelentés rejtettségének elképzelését. Mikor a legteljesebben kijelentetett, 
mint  például  Jézus  Krisztus  feltámadásában,  még  mindig  teljességgel  rejtett.  A közvetlen 
kijelentés a történelemben Barth számára inkább pogányság, semmint keresztyénség.

5. Ötödször, Barth hangsúlyozza Jézus halálának és feltámadásának egységét.  Mint 
nagyon  gyakran,  itt  is  emlékeztet  minket  arra,  hogy  minden  benne  foglaltatik  az  egy 
Geschichte  elképzelésében.  S  ez  a  Heilsgeschichte.2108 Benne  megvan  minden  ember 
üdvössége.

Így tehát a Geschichte elképzelésével Lessing híres kérdését megválaszoltuk.2109 Ha a 
keresztyénség összefüggésben állna a történelemmel, érvel Barth, akkor valójában soha nem 
lehetne megválaszolni Lessing kérdését. Miképpen rendelkezhetne számunkra bármi értékkel 
az, ami egykor régen történt meg a történelemben? Az egyetlen módja annak, hogy az igazi 
jelentőség  valódi  viszonya  álljon  fenn  köztünk  és  Krisztus  között,  a  kortársiasság 
(Gleichzeitigkeit).2110 Hit  által  kell  Krisztus  embertársainak  látnunk  önmagunkat.  Akkor 
vesszük észre, hogy Isten utolsó előtti  nem-je, az Ő haragja az emberekkel szemben, ami a 
keresztben fejeződik ki, helyesen látva az Ő végső igen-jéhez tartozik. Mert csak Krisztusban 
elvetett  az  ember.  Ezért  Krisztusban,  mint  az  embert  helyettesítőben,  az  ember  még 
alaposabban kiválasztott.2111 Így jutunk el a „magában foglaló krisztológiához”.

Ezen a  módon,  érvel  Barth,  oldhatjuk meg  hitünk alapja  ismeretének  problémáját, 
miután rajtunk túl Jézus Krisztus az Ő feltámadásában jelen van ebben a világban. Ennyit kell 
mondani  azokról,  akik  Bultmannéhoz  hasonló  nézeteket  vallanak.  A  hitünk  alapjának 
magyarázata  során  azonban  egészen  biztosan  nem  szabad  a  feltámadást  történelmileg 
megalapozott tényként kezelni (eine historisch gesicherte Tatsache).2112 Ha ezt tesszük, azzal 
eltávolítjuk a hit lehetségességét és szükségességét. Hitet csak olyan objektum hozhat létre, 
ami nem hozzáférhető a történelmi ismeretek számára.

A feltámadást, mint  Geschichte-t figyelembe véve lehetővé válik a számunkra, érvel 
Barth, hogy ezáltal minden embert „akár tud róla, akár nem” úgy tekintsünk, mint lényében 
gyökerestől megváltozottat, mint Krisztus feltámadásának fényében állót. S világosan látjuk, 
hogy egyháza nélkül Krisztus nem lenne a Krisztus.2113 „az emberiség egészének részvétele az 
egy  ember  Jézus  Krisztus,  mint  Isten  Fia  személyében  és  munkájában”  teljes  mértékben 
megalapozódik a feltámadásban.2114 Benne megtaláljuk a lételméleti,  ezzel tehát a noetikus 
alapját  is  Krisztus,  mint  az  egész  emberiség  választott  Feje  ismeretének.2115 Végül  a 
feltámadásban  áll  a  rendelkezésünkre  a  felsőség  igazi  jelenléte  ebben  a  világban  (echten  
diesseitigen  Jenseits).  Ez  az  a  tény,  mely  megvilágít  minden  más  tényt,  mindenekelőtt 
Krisztus halálát. A feltámadás kizárólagosan Isten cselekedete, tiszta isteni kijelentés, Isten 
kegyelmének kinyilatkoztatása. Ez páratlan világosságot és axiomatikus bizonyosságot ad az 
üdvösség vonatkozásában minden vele és benne levő embernek.2116

2108 Ugyanott, 379. oldal
2109 Ugyanott, 384. oldal
2110 Ugyanott, 385. oldal
2111 Ugyanott, 387. oldal
2112 Ugyanott, 388. oldal
2113 Ugyanott, 391. oldal
2114 Ugyanott, 392. oldal
2115 Ugyanott
2116 Ugyanott, 194. oldal



Barthnak  a  Krisztus,  mint  Geschichte,  semmint  történelem feltámadásáról  alkotott 
elképzelésével  kapcsolatos  eme  rövid  elemzés  az  engesztelésről  alkotott  elképzelése 
szempontjából a legnagyobb jelentőségű ponton szemlélteti azt az általános kijelentését, hogy 
Krisztus  megaláztatását  és  felmagasztaltatását  nem  szabad  a  történelemben  egymást 
követőknek  tekinteni.  Ezzel  a  lehető  legvilágosabban  állítja  szembe  saját  álláspontját  a 
történelmi keresztyén állásponttal.

Megmutatkozik  tehát,  hogy  Bultmannal  szemben  Barth  kétségbeesetten  keresi  az 
„objektivitást”,  de  elveti,  hogy  ezt  az  objektivitást  ott  találja  meg,  ahol  a  történelmi 
keresztyénség mindig is megtalálta, a történelemben.

6. Krisztus két természete

A  Geschichte  elképzelése  azt  is  megköveteli,  hogy  Barth  vesse  el  Krisztus  két 
természete  viszonyának  ortodox  fogalmát.  Itt  természetesen  megint  nem  találkozunk 
Kalcedon  álláspontjának  közvetlen  és  abszolút  szóbeli  elvetésével.  De  van  olyan 
újraértelmezés,  mely  nem hagy  más  lehetőséget,  mint  annak  kimondását,  hogy Kalcedon 
gondolata és szándéka teljességgel elvettetik.

Az  engesztelést,  mondja  Barth,  krisztologikusan  kell  kezelni.  Az  ember,  akiért 
engesztelés tétetik,  eredetileg az ember Jézus. S az ember Jézus azért  az, akiért eredetileg 
tétetik  az  engesztelés,  mert  Maga  Isten,  anélkül,  hogy  megszűnne  Isten  lenni  akart  és 
ténylegesen vált is ezzé az emberré.2117 Ez azonban nem lehetne így, ha Kalcedon „statikus”, 
vagy ortodox megkülönböztetéseit tartanánk fenn. Akkor lehetetlen volna Isten számára elég 
mélyre szállni ahhoz, hogy Jézuson keresztül Maga is bekerüljön az ember bűnös állapotába, 
hogy szenvedjen és engedelmeskedjen az ember érdekében, hogy a kegyelem első átvevője 
legyen az ember számára. Isten akkor nem kiálthatná Krisztuson keresztül: Én Istenem, én 
Istenem, miért hagytál el engem?

Másrészről  az  ember  Jézus  nem  lenne  a  Krisztus  két  természete  viszonyának 
hagyományos  nézete  alapján  az  egyetlen  ténylegesen  valóságos,  az  egyetlen  ténylegesen 
felmagasztaltatott ember, aki a feltámadással minden embert az Isten létezésének részesévé 
tesz, akár tudnak róla, akár nem.

Barth nem akar semmit sem tenni „Krisztussal, mint olyannal”, Aki az összes embert 
üdvözítő  munkája  előtt  is  létezik.2118 Ez  összhangban  van  ama  gyakran  hangoztatott 
alapelvével, mely szerint Isten azonos az Ő kijelentésének cselekedetével. Nem lehet létezés a 
Geschichte-t  megelőzően.2119 Barth  Krisztus  eme  két  külön  állapota  elvetését  összeköti 
Krisztus két természete elvetésével. Az engesztelés egyetlen cselekedetében, ami Krisztus, a 
teljes  Isten  és  a  teljes  ember  mindig  benne  foglaltatnak.  Egész  elképzelése  Isten 
megaláztatásáról  és  az  ember  felmagasztaltatásáról  megköveteli  az  elvetését  mind  a  két 
állapotról,  mind  a  két  természetről  szóló  tanításoknak,  amiképpen  azokat  az  egyház 
hagyományosan vallja.2120 Az isteni,  valamint  az emberi  mivoltról  beszélni,  Jézus Krisztus 
megaláztatásáról helyesen beszélni, Jézusról, mint valódi Istenről és valódi emberről beszélni 
Barth szerint megköveteli, hogy elvessük a két állapot és a két természet elképzelését, kivéve 
ha a megváltás egyetlen cselekedete összetevőiként beszélünk róluk.2121

7. Isten megaláztatása

2117 4:2, 42. oldal
2118 4:1, 135, 138. oldal
2119 Ugyanott, 140. oldal. “Sein Sein als dieser ist seine Geschichte, und seine Geschichte ist dieses sein Sein.”
2120 Ugyanott, 145-147. oldal
2121 Ugyanott, 148. oldal



Mind  Geschichte,  mint  speciális  történelem  (besondere  Geschichte)  a  megváltás 
megköveteli,  hogy  Isten  minden  korlátját  áttörjük.2122 Az  igaz  Isten  Jézusban 
engedelmeskedik  Önmagának.2123 Isten  nemcsak  a  kiválasztó  Teremtő,  de  a  kiválasztott 
teremtmény is, nemcsak a kegyelmet  adó, de a kegyelmet  vevő is.2124 Jézusban átadatik  a 
nemlétezésnek2125 Ő elveszett  (verloren). Ő, a kiválasztó,  örök Isten akar lenni az elvetett, 
ezért mulandó ember is.2126

Krisztus  eme  tevékenységéből,  vagy  történésből  (Christusgeschehen)  kell 
megtanulnunk Krisztus isteni mivoltának a jelentését.2127 Ezért tényleg el kell távolodnunk a 
teológiai hagyomány fő vonalától. Azt kell mondanunk, hogy Isten valóban és teljesen jelen 
volt  Krisztusban.  Isten  teljességgel  azonos  ezzel  az  elvetett  emberrel.  Elvetvén  a 
változékonyság és a változás minden formáját Istenben az ember Jézusban való jelenlétében 
és cselekedetében, a hagyományos nézet nem volt képes intelligensen beszélni Isten és a világ 
kibéküléséről.2128 A megtestesülés tantételének aktualizálása annak őszinte kimondása, hogy 
Isten belemegy az elidegenedésbe. Ő kiáltja: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? 
Isten elhagyta Önmagát.

Mindebben  Isten  nem  kerül  összeütközésbe  Önmagával.2129 Isten  lényege,  az  Ő 
természete  így  teremtménnyé,  emberré,  testté  válni,  és  Magára  venni  az  ember 
ellenmondásának következményeit.2130Isten  számára  ugyanolyan  természetes  megalázottnak 
lenni, mint magasztosnak, közel lenni, mint távol, kicsinek lenni, mint nagynak, gyengének 
lenni, mint erősnek, elidegenedni Önmagától, mint Önmagával lenni.2131

Barth szerint nem lehetséges az engesztelés anélkül, hogy az isteni természetet nem 
ténylegesen azonosnak fognánk fel az ember Jézussal. Enélkül nem lehetséges Isten részéről a 
valódi  helyettesítés  az  ember  számára.  Isten  ítélete  nem  hatolhat  elég  mélyre,  amíg  az 
elhagyás nem magában Istenben lép fel. Másrészről Isten kegyelme sem lehet eredeti, és nem 
múlhatja felül ebbéli minőségében Isten kárhoztatását, amíg az Ő megaláztatása egyidejűleg 
nem felmagasztaltatás  is.  Az egy Isten létezik  mint  az egyik,  de egyben a  másik  is.  Úgy 
létezik,  mint  a  saját  ellentettje.  Ő  először  mondhatni  Önmagában  létezik,  de  van 
együttlétezése is. Úgy létezik, mint első és második, fent és alant, a priori és a posteriori. S 
mindez  anélkül,  hogy az  egyik  alárendeltje  lenne  a  másiknak.2132 Csak  így  képes  Isten  a 
teremtményi és bűnös létezést befogadni a saját isteni létezésével való egységbe.2133 Isten saját 
Geschichte-jének  kell  kigöngyölődnie  mint  világtörténelem  (Weltgeschichte)  azért,  hogy 
valóban  elmondható  legyen:  Isten  eljött  hozzánk.2134 A  kettős  természetre  vonatkozó 
hagyományos  nézettel  ilyesmit  nem  mondhatunk,  hogy  megtörtént.  Igaz,  hogy  velünk 
lehessen,  hogy  a  helyünkre  lépő  ember  lehessen  (an  unsere  stelle),  Istennek  Így 
együttlétezőnek  kell  lenni  az  ember  Jézusban.  Jézus  feltámadása  mindennek  a  csúcsa.2135 

Ekképpen bárki  könnyedén megértheti,  hogy ez nem lehet  történelmi  a szó hagyományos 

2122 Ugyanott, 173. oldal
2123 Ugyanott, 179. oldal
2124 Ugyanott, 186. oldal
2125 Ugyanott, 188. oldal
2126 Ugyanott, 191. oldal
2127 Ugyanott, 193. oldal
2128 Ugyanott, 200. oldal
2129 Ugyanott, 202. oldal. “er macht sich das Sein des Menschen im Widerspruch gegen ihn zu eigen; er macht  
ihn aber nicht mit.”
2130 Ugyanott, 203. oldal
2131 Ugyanott, 210. oldal
2132 Ugyanott, 220. oldal
2133 Ugyanott, 223. oldal
2134 Ugyanott, 236. oldal
2135 Ugyanott, 249. oldal. “Die Ostergeschichte ist die evangelische Geschichte in ihrer Einheit und Ganzheit als  
offenbare Heilsgeschichte.”



értelmében. Akkor ugyanis Krisztusról azt lehetne mondani, hogy az ő emberi, s nem isteni 
természetében  támadt  fel.  Így  Barth  nézőpontjából  kiindulva  nem  Isten  lenne  az,  Aki  a 
feltámadásnak, azzal együtt pedig az engesztelésnek is az alanya lenne.2136

8. A bűn

Barth  elképzelése  a  kibékülésről,  mint  Geschichte-ről  belevonja  őt  a  bűn 
hagyományos nézetének elvetésébe. Ő azt vallja, hogy az Isten és az ember közötti eredeti és 
lerombolhatatlan viszony kegyelmi. Számára ez alapvető fontosságú mind a létezés, mind a 
tudás birodalmában.

Ő tehát nem akar Locus de peccato-t a krisztológiában. Ebben a vonatkozásban utal a 
Keresztény dogmatika korábbi köteteire a teremtés és Isten tantételeivel kapcsolatosan.2137 A 
református  teológusok  nem  voltak  képesek  a  bűn  tantételét  krisztologikusan  kimunkálni, 
hacsak véletlenül nem.2138 Alapvető hibájuk, s velük együtt  sok más, későbbi teológusé is, 
hogy a nézeteik szerint az Isten, az ember és a bűn ismerete megszerezhető Krisztus ismeretét 
megelőzően.2139

Ezt  kimondva  Barth  nem,  vagy legalábbis  nem egyedül  a  római  katolikus  egyház 
természeti teológiájára utal. Utal ezen kívül Kálvin Institúciója első kötetének eljárására is.2140 

S utal a közvetlen kijelentés elképzelésére, bármely formában.
Különösen a Genezis történetét történelminek vevő elképzelésre utal. Vajon azt kell 

képzelnünk Ádámról és Éváról, hogy a tökéletesség eredeti állapotában ismerték Istent a szó 
történelmi értelmében? Vajon úgy kell elképzelnünk Istent, mint törvényadó Istent, hogy a 
törvényen, mint mércén keresztül ismerhessék a különbséget a jó és a rossz között? Barth 
mindezt  újra  és  újra  a  legnagyobb  hangsúllyal  és  egyértelműséggel  veti  el.2141 Az ember 
lényege Isten megelőző kegyelmének következtében az, ami.2142 A bűn tehát a kegyelem ellen 
bűn. Valódi fenyegetést  jelent az ember számára,  valamint a kegyelem győzelme számára. 
Még Istennek is kockáztatnia kell a saját létezését a bűn megsemmisítésének érdekében. Ám, 
amint azt korábban említettük, még így sem lehet kettősség Istenben. Ennek megfelelően a 
kegyelmi  szövetség eredeti  viszonya fenntarttatik.  S ennek ismerete Magától a feltámadott 
Krisztustól származik. Isten könyörületét nem teheti semmissé még a nemlétezés fenyegetése 
sem.2143

A  bűn  a  nemlétezés  konkrét  formája.  Zavarja  a  teremtett  természetet.  Valóságos 
dolog,  azaz  ellentétben  áll  Isten  teremtésének  teljességével.2144 Nem mondhatjuk  azonban, 
hogy eredetileg az ember képes volt vétkezni. Mikor vétkezett, olyasmit tett, amire nem volt 
képes.2145 A nemlétezés egy menekülő árnyék. Az ember valóban igazi szabadsága, valóban 
igazi létezése csak Istennek a Krisztuson keresztül adott kegyelme viszonyában található meg.

Ezen  a  módon  próbál  meg  Barth  elmenekülni  „a  régi,  ortodox  dogmatika 
elvonatkoztatásaitól”.2146 Ezek  az  elvonatkoztatások  Isten  az  ember  számára  közvetlenül  a 

2136 Ugyanott, 250. oldal
2137 Ugyanott, 400. oldal
2138 Ugyanott, 404. oldal
2139 Ugyanott, 430. oldal. “Wir halten dieser überlieferten, nur selten in Frage gestellten, im Allgemeinen immer 
als mehr oder weniger selbstverständlich behandelten Meinung zunächst einfach die These entgegen: Dass der  
Mensch der Sunde ist, was seine Sunde ist und was sie für ihn bedeutet, das wird erkannt, indem Jesus Christus 
erkannt wird, nur so, so wirklich.”
2140 Ugyanott, 406. oldal
2141 V. ö. főleg 3:1, 4:1, 566. oldal. S v. ö. Christus und Adam a Theologische Studien-ben, 35. füzet, 11. oldal.
2142 4:1, 53. oldal
2143 3:3, 351. oldal
2144 Ugyanott, 353. oldal
2145 Ugyanott, 411. oldal
2146 Ugyanott, 422. oldal



történelemben  adott  kijelentésében  összpontosultak,  Ádámmal,  mint  az  emberiség  első 
képviselőjével.  A  keresztyénségnek,  mondja,  semmi  köze  sincs  holmi  „belvilági 
pragmatikához”.2147

Minden  valódi  teológia  kiindulópontja,  mondja  Barth,  a  hiposztatikus  egység 
elképzelése. Ezt azonban a lényeg egyetlenségeként (Existenzeinheit) kell elképzelni Isten és 
ember között. Ez hallgatólagosan foglalja magában minden ember emberi természetét.2148 Ezt 
azonban nem szabad úgy tekinteni,  mint  Isten azonosságát  minden emberrel.  Az isteni és 
emberi  természetek  mindegyike  megtartja  a  maga  sajátosságait.2149 Sem az  isteni,  sem az 
emberi természet nem alanyai az engesztelésnek.2150

Ekképpen beszélvén a hiposztatikus egységről Barth inkább a református, semmint a 
lutheránus hagyomány iránti szimpátiáját fejezi ki.2151 Mikor azonban megmagyarázza, hogy 
mit  ért  a  hiposztatikus  egység  alatt,  ezt  természetesen  a  Geschichte-ből,  azzal  együtt  a 
részvételből (Anteilnahme) kiindulva teszi.2152 S ezzel úgy tűnik, hogy az isteni természet a 
maga  sajátos  jellemzőivel  közöltetik  az  emberivel,  illetve  az  emberi  természet  is  a  maga 
sajátos jellemzőivel közöltetik az istenivel.2153 Barth tehát nagyion is tudatában van a ténynek, 
hogy  a  legmélyebb  szándékainak  vonatkozásában  álláspontja  szöges  ellentétben  áll  a 
hagyományos krisztológia egészével.2154

A korábbi teológusokat, mondja Barth, megkötötte Isten változhatatlanságának elvont 
fogalma. Ez úgy működött náluk, mint holmi szovjet vétó. S mikor a református teológusok 
azon az alapon szálltak szembe a lutheránusokkal,  hogy utóbbiak megengedték az emberi 
természet felvételét az istenibe, azzal csak elárulták, hogy ugyanazokra az elvont feltevésekre 
alapoztak, mint ellenfeleik. Ez a feltevés, mondja Barth, nem volt más, mint hogy az ember 
képes  Istent  a  saját  képmására  megalkotni  ahelyett,  hogy Istenről  és  emberről  egyformán 
Krisztustól  tanulna.2155 Barth  megpróbálja  megszabadítani  a  teológiát  az  Istenről  való 
gondolkodás  eme  „pogány”  módjától.  „Biblikusan”  gondolkodva  úgy  találja,  hogy  Isten 
attribútumai világias formát öltenek.2156

Hasonlóképpen  értelmezi  Barth  Krisztus  emberi  természetét  a  Geschichte-ből 
kiindulva. Krisztus emberi természete Isten kegyelmének ajándéka. Ez Isten engesztelésének 
cselekedetéből áll Isten kiválasztó kegyelmében és azon keresztül.2157

Így  aktualizálván  a  megtestesülés  tantételét,  Barth  tudatában  van  a  hatalmas 
szakadéknak, amely az ő teológiája és a hagyományos nézet között nyílik.

Az ő nézetével az ember nem létezett és nem vétkezett Isten ismert törvénye ellen a 
történelem kezdetén.  Isten átka Krisztustól  külön nem sújtotta  az embert.  Ezért  nincsenek 
olyan emberek, akik mivel nincsenek Krisztusban, így Isten átka megmarad rajtuk örökké. S 
más emberek sincsenek, akikért Krisztus helyettesítőként meghalt az Ő emberi természetében.

2147 4:1, 557. oldal
2148 4:2, 63. oldal
2149 Ugyanott, 68. oldal
2150 Ugyanott, 70. oldal
2151 Ugyanott, 71. oldal
2152 Ugyanott, 80. oldal
2153 Ugyanott, 82. oldal
2154 Ugyanott, 92. oldal
2155 Ugyanott, 93. oldal
2156 Ugyanott, 94. oldal. “ ‘In Ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig.’ ” Also: “Gottes Souveränität  
wohnt in seiner, in dieses Menschensohnes geschöpflicher Abhängigkeit, Gottes Ewigkeit in seiner zeitlichen 
Einmaligkeit, Gottes Allgegenwart in seiner räumlichen Begrenztheit, Gottes Allmacht in seiner Schwachheit,  
Gottes Herrlichkeit in seiner Leidensfähigkeit und Sterblichkeit, Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner  
Adamshaftigkeit und Fleischlichkeit—kurz, das Göttliche in seiner Einheit und Ganzheit, das sein eigenes  
ursprüngliches Wesen ist, in seiner Menschlichkeit. Das ist die Wirklichkeit des fleischgewordenen Sohnes 
Gottes, das ist die Vereinigung der beiden Naturen in Ihm: in dem einen Jesus Christus die Konfrontierung des  
Göttlichen schlechthin mit dem Menschlichen.”
2157 Ugyanott, 99. oldal



Mindez eltűnik az egyetlen Isten  Geschichte-jében, létezésének három módozatában, 
mely  Geschichte-ben az ember részt vesz.2158 Barth „dinamikus” nézete mindenütt lecseréli 
azt, amit ő az ortodox keresztyénség „statikus” nézetének vél. Csak egy efféle „dinamikus” 
nézetből  kiindulva  mondhatjuk,  véli  Barth,  hogy  Sursum corda!  Sursum homines!2159 Az 
üdvösségük akkor már nem attól függ, ami a múlt történelmében zajlott le. Bűnük akkor már 
nem olyasvalami aminek következtében lehet, hogy örökre elvesznek. Engesztelésük maga is 
a Krisztusban levő természetük ténye.  Istennek maga a haragja is csak az Ő kegyelmének 
egyik formája. Minden ember Isten gyermeke. Ő bünteti az embereket, de teszi ezt mindig az 
ő javukra. Mivel Jézust, mint Istent elhagyhatta Isten, ám végleg nem hagyhatta el, így az 
embert  sem  képes  elhagyni.2160Jézusban  az  összes  emberi  nyomorúságot  magunk  mögött 
hagyjuk.2161 Így Isten jó teremtése fenntartja önmagát.2162

9. Megszentelődés

Barthnak  az  engeszteléssel  kapcsolatos  tanítását  tehát  minden  alapvető  elemének 
vonatkozásában a  Geschichte-ről  alkotott  eszméje irányítja.  Befejezésképpen megmutatjuk, 
miképpen  állítja  szembe  a  megigazulásról,  de  különösen  a  megszentelődésről  alkotott 
elképzeléseit Kálvinéval. Az a kérdés, mondja Barth, mit nevezett Kálvin a Krisztusban való 
részvételnek (participatio Christi).2163

Nem sirathatjuk eléggé, mondja Barth, Kálvin gyengeségét ebben a dologban, dacára a 
sok  jó  dolognak,  amiket  mondott.  Kálvin  nem  vette  észre  az  ember  Jézus  egyetemes 
jelentőségét.  Történt  mindez  a  kiválasztásról  alkotott  partikularista  tantétele  miatt.  Isten 
Krisztus megelőző tanácsvégzésére hivatkozik. Ezzel korlátozza az Ef1:4 jelentőségét egyes 
emberekre,  kizárván  másokat.  Ezzel  korlátozza  a  megváltás  alkalmazását  a  Szentlelken 
keresztül azokra a konkrét emberekre, akik Krisztusban vannak. Mások, akik nincsenek benne 
ebben a tanácsvégzésben, az elvetettek, akikért nem tétetik engesztelés, s ki vannak zárva a 
megigazulásból  és  megszentelődésből.  A Krisztusban  való  részvétel  Kálvin  számára  csak 
részleges jelentőséggel bírt. Krisztus nem halt meg az elvetettekért. Nem a helyettesítőjük.2164

Kálvin  eme  tévedésének  következményei,  hogy  elmulasztotta  meglátni  az  összes 
ember kiválasztását Krisztusban, mondja Barth, az alábbiak:

1. A szigorú kölcsönhatás Isten dicsősége és az emberek üdvössége között veszendőbe 
ment.  Isten  dicsősége  az  elvetettek  elkárhozásában  ugyanúgy  megvalósul,  mint  a  többiek 
üdvösségében. Barth számára az Isten igen-jének és nem-jének egyforma végsőségét jelenti az 
emberek felé. Mert ezt az egyforma végsőséget cseréli le Barth Isten kegyelme győzelmének 
elképzelésével minden emberben, a saját kárhozatuk felett.2165

2.  Az  Isten  dicsősége  és  az  összes  ember  üdvössége  közötti  kölcsönhatás  eme 
elvesztésével, ami benne foglaltatik Kálvinnak a kiválasztásról alkotott elképzelésében, együtt 
jár a tény, hogy Kálvin számára a kiválasztás valójában nem Krisztusban történő kiválasztás. 
Ez inkább a kifürkészhetetlen és mozdíthatatlan eleve-elrendelésen alapszik, mert eszerint dől 
el, hogy az emberek ki vannak-e választva Krisztusban.

3. Kálvin nézetében az is benne foglaltatik,  hogy a  participatio Christi  nem terem 
pozitív gyümölcsöt a ki nem választottak számára.

2158 Ugyanott, 376. oldal
2159 Ugyanott, 428. oldal
2160 Ugyanott, 551. oldal
2161 Ugyanott, 552. oldal
2162 Ugyanott, 526. oldal
2163 Ugyanott, 586. oldal
2164 Ugyanott, 588. oldal
2165 2:2. Barth ebben a vonatkozásban hivatkozik erre a kötetre.



4.  Kálvin  nézete  egy  olyan  Isten  szentségéről  tesz  tanúbizonyságot,  Akinek 
könyörülete  a  választottakra  korlátozódik,  akinek  a  szeretete  tisztán  önkényes  módon 
korlátozott. Kálvin Isten szeretetének olyan nézetéről tesz tanúbizonyságot, ami miután nem 
átfogó szeretet, így sehol sem teljes szeretet. Ennek pedig az emberek nem adózhatnak teljes 
bizalommal. Ez terhet jelent még azoknak is, akik ennek a szeretetnek a tárgyát képezik. A 
szentek részvétele objektív előfeltevésének elképzelése, amiképpen leírtuk, mondja Barth, az 
a  priori  megszentelődés,  amit  az  emberek  megtapasztalnak  Benne  (Krisztusban),  amivel 
kapcsolatosan azonnal bizonyosak lehetnek, s ami a teleológiai jelentőséget ad nekik a többi 
ember  között,  az hiányzik Kálvinnak a  participatio Christi-vel kapcsolatos elképzeléséből. 
Ehelyett feltűnik egy egyszerűen elrejtett, névtelen, nem cselekvő, és Magát Jézus Krisztus 
arcában ki  nem jelentő  Isten  „abszolút  dekrétumának”  gödre.  Ez azt  jelenti,  hogy Kálvin 
megszentelődéssel kapcsolatos tantétele nélkülöz minden valóságos alapot.2166

Barth maga mutatja itt ki, amint azt állandóan teszi, hogy a kibékülés kérdése az egyik 
valaki  teológiájának egészében.  Ez  egyszerre  a  hit  és  tárgya  kérdése  is.  Barth formálisan 
egyetért Kálvinnal abban, hogy ezek egymásban foglaltatnak. De Barth hitének tárgya, ezzel 
együtt a hite is különbözik Kálvinétól.

Barth maga követeli ennek kimondását. Készséggel elismerjük, hogy a Bibliának volt 
hatása  Barthra.  Távol  legyen,  hogy  személyeskedve  ítéljük  meg  őt.  Az  engeszteléssel 
kapcsolatos tanítása azonban ellentétes a Bibliáéval. Nem csak részeiben bibliaellenes. Nem 
csak részeiben „spekulatív”. Ez az egészének kérdése (es geht ums ganze). Választanunk kell 
Barth, valamint Kálvin álláspontja és a hagyományos nézet között.

Barth  mind  a  bűn,  mind  a  bűnért  történő  engesztelés  elképzelését  kiveszi  a 
történelemből.  A történelem, meg kell hagyni,  részt vesz a  Geschichte-ben. De sehol nem 
engedi meg Barth, hogy a Teremtő közvetlenül ismertesse meg akaratát a teremtménnyel a 
történelemben. S a bűnért történő engesztelés sem történik sehol közvetlenül a történelemben. 
Ennek oka az, hogy a Teremtő-teremtmény megkülönböztetés valójában eltöröltetett.  Isten 
részvételének  elképzelése  a  teremtménység  minden  korlátozottságban  és  bűnösségében, 
valamint az ember részvétele Magának Istennek a létezésében nem kevésbé megsemmisítő a 
Krisztus véren keresztül megtörténő helyettesítő  engesztelés  biblikus elképzelésére,  mint  a 
monizmus  és  az  idealizmus  megannyi  formája  közül  bármelyik,  amelyeket  a  filozófia 
történelme hozott létre.

Ennek kimondása nem mást jelent, mint az egyszerű igazság kimondását az egyház 
érdekében. Ennek kimondása nem mást jelent, mint remélni, és imádkozni, hogy maga Barth 
is visszatér a Szentírás Krisztusának teológiájához.

2166 Ugyanott, 588-590. oldal



2. függelék: Mi a helyzet „az új Barthtal”?

Egyes teológusok felfedezték az új Barthot. Ők 1952-re datálják a változás kezdetét, 
mikor megjelent Barth híres cikke Rudolf Bultmannról.

Barth  azzal  vádolta  Bultmannt,  hogy túlontúl  szubjektív,2167 és  csak  azzal  törődik, 
hogy az ember önmagát értse meg.2168 Bultmannal szemben Barth azt sürgeti, hogy az embert 
ne  önmagából,  hanem  Krisztusból  kiindulva  értelmezzük.  Ez  a  Krisztus  az  Ígéjében,  a 
Szentírásban  szólít  meg  minket,  elmondván  nekünk,  hogy  Krisztusban  kibékültünk 
Istennel,2169 s az üdvösségünk „objektíven teljes” Krisztusban.2170 Azt mondja, hogy a hit nem 
lehet csak szubjektív, hogy a hitnek nem szabad kivetítenie magát „Prométheusz módon a 
semmibe”,2171 hanem „a Krisztus-eseményből kell származnia. Az evangéliumok szövegében 
a  döntő  elem biztosan  az,  hogy a  tanítványok  kétségbevonhatatlan  ténnyel  szembesültek, 
olyan ténnyel, amely felébresztette és fejlesztette a hitüket”.2172

Inkább a  Geschichte-ben,  mintsem a  Historie-ben keresi  Barth azt  az objektivitást, 
amit Bultmannal szemben keres. De hogy mit ért a Geschichte alatt a Historie-vel szemben, 
azt nehéz meghatározni. Barth azt mondja, hogy ez az a birodalom, ahol a térrel és idővel 
kapcsolatos  közönséges  ismereteink  nem  alkalmazhatók.2173 A  Geschichte-nek  megvan  a 
maga tere és ideje. Barth számára a Geschichte átfedi a Historie-t, és bizonyos mértékbe be is 
lép  abba,  de  mindig  annak  tudatában,  hogy teljesen  valóságos  tranzakció  Isten  és  ember 
között a Geschichte-ben zajlik, nem a Historie-ben.

1. Barth a feltámadásról

A feltámadás eseményének kell magyaráznia a hitünket, mondja Barth. Bultmann a 
kocsit  fogja  be  a  ló  elé  mikor  a  hitünkkel  akarja  magyarázni  az  eseményt.  Ez  azonban 
egyáltalában  nem  minden.  2174 Ha  Krisztus  nem  támadt  fel  ugyanolyan  konkrétan,  mint 
ahogyan élt, a hitünk hiábavaló.2175 A feltámadás térben és időben zajló esemény.2176

Ezen  a  ponton  az  evangelikálok  feltételezhetik,  hogy  Barth  Bultmannal  szemben 
Krisztus  feltámadását  védi,  s  azért  hisz  a  feltámadásban,  mert  aláveti  magát  a  Szentírás 
tanításainak.

A tény azonban az, hogy Barth nem veti alá magát a Szentírás, mint Isten közvetlen 
kijelentése tanításainak.

S hasonlóképpen Jézus Krisztusról sem gondolkodik úgy,  mint  Isten kijelentéséről. 
Még  mindig  ragaszkodik  az  alapelvéhez,  miszerint  a  kijelentés  ugyan  történelmi,  de  a 
történelem nem kijelentésszerű. Jézus Krisztus feltámadása tehát nem az, amire támaszkodik, 
hogy válaszoljon a szubjektivizmusnak. Ha ezt tenné, az Barth számára az egyik legfontosabb 
alapelvének a megtagadását jelentené.

Néhány olvasó számára ez zűrzavarosnak tűnhet.  Barth most vagy hisz,  vagy nem 
hisz! A dolog azonban nem ilyen egyszerű. Igaz, hogy Barth a feltámadást a térben és időben, 
Krisztust és az Ő feltámadását pedig a Szentírásban keresi. A feltámadást azonban egy olyan 

2167 Theologische Studien, 34. füzet
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Szentírásban  találja  meg,  mely  szerinte  „tele  van  homályossággal  és  feloldhatatlan 
ellentmondásokkal”.2177 Tényleges eseménynek találja a feltámadást a történelemben, még ha 
Istenről azt mondja is, hogy az egész történelemben teljességgel rejtett, egyben teljességgel 
kijelentett. Mikor Bultmannal szemben Barth egy tényleges húsvét-eseményt keres, amelyből 
a  hitnek származnia  kell,  egy pillanatig  sem ott  javasolja  megtalálni,  ahol  az  evangelikál 
teológia  találja  meg.  Miért  volt  szükséges,  kérdezi  Barth,  bizonyítani  a húsvéti  történetek 
tényleges objektivitását? Nagyon világosan válaszol: „Természetesen nem annak érdekében, 
hogy  Jézus  Krisztus  feltámadását  vitathatatlan  történelmi  tényként  magyarázzuk.”2178 A 
„kétségbevonhatatlan  tény”,  ami  a  feltámadásba  vetett  hithez  vezetett,  elsősorban  a 
Geschichte-ben  esemény,  nem  a  Historie-ben,  azaz  ebben  a  „valóságos”  történelemben, 
szemben a közönséges történelemmel. A feltámadásról talán a legjobb azt mondani, hogy a 
Prae-historie-ben ment végbe.2179 Barth rendszerint a Geschichte-ről beszél.

Itt  a  történelem  sajátságos  fajtájával  van  dolgunk.  Mikor  a  passió  történeteitől  a 
feltámadásról  szóló beszámolókhoz fordulunk az evangéliumokban,  Barth szerint  érezzük, 
hogy „másfajta történelmi szférába kerülünk”.2180 „Krisztus halála természetesen elképzelhető 
történelemként a szó modern értelmében, de a feltámadás nem.”2181 A feltámadás „anélkül 
történik  meg,  hogy  képesek  lennénk  ’történelmi’  jeleget  tulajdonítani  neki”.2182 Mikor  a 
feltámadással foglalkozunk, nem olyasmivel foglalkozunk, ami a múltban történt,2183 mert ha 
ezt  megtennénk,  visszacsúsznánk a történelmi relativizmusba.  Ez valóban furcsa dilemma: 
ahhoz,  hogy elkerüljük  a  szubjektivizmust,  óvakodnunk  kell  az  objektív  feltámadástól!  S 
hogy elkerüljük a relativizmust a történelemben, óvakodnunk kell a történelemtől!

2. A történelem, mint jelenlét

Barth  tehát  azért  fordul  a  Geschichte  elképzeléséhez,  hogy  elkerülje  azt,  amit  a 
Historie  viszonylagosságainak vél. Ha úgy kellene beszélnünk a feltámadásról, mint ami a 
Historie-ben megy végbe, érvel Barth, akkor azt kellene mondanunk, hogy a feltámadás a 
múlt  eseménye,  nem pedig a  jelené.  Akkor azt  kellene  mondanunk,  hogy Jézus elment  a 
Jordántól a Golgotáig.  Ez azonban nem elegendő a szükségleteink számára. Nekünk olyan 
Istenre van szükségünk, Aki Krisztusban jelen van velünk. S ez az elképzelés fejeződik ki a 
Geschichte fogalmában. A Geschichte-ből kiindulva mondhatjuk, hogy Isten most jön velünk 
a Jordántól a Golgotához.2184 Jézus Krisztusban, mint az ember helyettesítőjében Istennél az Ő 
ideje a mi időnkké válik. „Ez mindig így volt ott, ahol emberek éltek – mindig így van ott, 
ahol emberek élnek, és mindig így lesz ott, ahol emberek fognak élni”.

A  tények  világosak.  Barth  nem  az  evangelikál  ortodoxia  módszerével  keres 
objektivitást az evangélium üzenete számára. Barth világosan kimondja azt, amit nem képes 
megérteni Bultmannál, s nem képes megérteni „az egész régi ortodoxiában”.2185

Barth  nem  akarja  sem  a  régi  ortodoxiát,  sem  Bultmannt,  sem  az  egyik  objektív 
történelmi kijelentését, sem a másik szubjektivizmusát. De miképpen lehet akkor legyőzni a 
szubjektivizmust?

Pont abban a kötetben ragaszkodik Barth a naptár elvetéséhez, amelyben megpróbálja 
megalapozni  a  tényleges  objektivitást  Bultmann  szubjektivitásával  szemben.  Ahhoz,  hogy 
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válaszolhasson Bultmannak, Barth szemlátomást arról is meg van győződve, hogy meg kell 
semmisítenie az evangelikál ortodoxiát is.

Ha nem helyezzük el Barthnak a Krisztus feltámadásáról alkotott nézetét a teológiája 
egészének  kereteibe,  az  annyi,  mintha  félremagyaráznánk  azt.  Ha  Barthnak  Krisztus 
feltámadását  a  közönséges  történelem  egyik  eseményével  kellene  azonosítania,  ahogyan 
Luther és Kálvin tették, akkor meg kellene alkudnia a dolgok egész ortodox sémájával, amit 
manapság is ugyanúgy utál, mint bármikor. S mindene lenne, csak olyasfajta objektivizmusa 
nem, amivel válaszolni akar Bultmannak.

3. Objektivizmus

Barthnak  olyan  húsvét-eseményre  van  szüksége,  melyben  Isten  teljességgel 
kijelentetett. Azért kell ennek így lennie, hogy ez az esemény ragyoghassa be a világosságával 
az  összes  többit.2186 Pontosan  emiatt,  mondja  Barth,  nem  azonosítható  ez  a  közönséges 
történelem egyetlen tényével sem.2187 A történelem ugyanis nem kijelentés. Isten teljességgel 
rejtett és teljességgel kijelentett a történelemben.

Ahhoz,  hogy  a  feltámadásban  bemutatott  kegyelem  valódi  objektivitásával 
rendelkezhessünk,  azt  kell  mondanunk,  hogy  Krisztus  létezése  Istenként,  emberként  és 
istenemberként  abban  a  cselekedetében  rejlik,  mellyel  befejezte  a  megbékélés  munkáját 
minden ember számára.2188 S ez csak akkor lehetséges, ha a feltámadás elsősorban egy olyan 
esemény, amiből kiindulva Krisztus minden ember számára a múltban és a jelenben egyaránt 
az isteni Jelenlétben van jelen. „Isten megengedi, hogy a világ és az emberiség részesedjen az 
Ő  istensége  belső  életének  Geschichte-jében,  abban  a  mozgásban,  amelyben  az 
örökkévalóságtól  az  örökkévalóságig Ő az Atya,  a  Fiú és  a  Szentlélek,  tehát  az  egy igaz 
Isten.”2189 „Jézus Krisztus feltámadása igazzá teszi azt, ami valóságos az Ő halálában: minden 
ember  odafordítását  Istenhez  Őbenne.”2190 Ennek  megtételéhez  a  feltámadást  nem  lehet 
azonosítani a közönséges történelem valamely tényével.

Ha  befejezésképpen  megkérdezzük,  hogy  vajon  talált-e  Barth  valóban  objektív 
alapokat,  amelyre  állva  válaszol  Bultmannak,  a  válasznak  tagadónak  kell  lennie.  A saját 
alapján az egész történelem elrejt, amint kijelent. Ezen az alapon a történelem a végtelenségig 
kétértelmű.

Sőt  mi  több,  azt  is  világosan  ki  kell  jelenteni,  hogy Barth  álláspontja  ugyanolyan 
szubjektív, mint Bultmanné. Barth teológiájában a hitnek nem kevésbé kell Prométheuszhoz 
hasonlóan a  semmibe vetni  a horgonyát,  mint  Bultmann teológiájában.  S Barth teológiája 
Bultmann teológiájánál nem kevésbé az evangélium újraértelmezése az ember önállóságából 
kiindulva.

Ennek  kimondása  nem  jelenti  sem  Barth,  sem  Bultmann  személyes  hitének 
megítélését. Bultmann nem kevésbé igyekszik eljuttatni az evangéliumot a modern emberhez, 
mint  Barth.  Ám  egyikük  sem  rendelkezik  semmiféle  evangéliummal  a  szó  evangelikál 
értelmében.  Elvetvén  a  „régi  ortodoxiát”,  a  tudat-teológia  ugarán  haladnak  tovább  annak 
minden relativizmusával és szubjektivitásával egyetemben.

2186 4:1, 331 oldal
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3. függelék: Barth Károly – nekünk szóló üzenete

1. kötet: A kijelentés

Barth teológiájának fő jellemzője az, hogy megpróbál folytonosan Krisztus –központú 
lenni. Krisztus a központja mindennek, ami elmondható, és amit el kell mondani az Isten és az 
ember közötti viszonyról. Isten az, ami az Ő viszonyában az emberrel Krisztuson keresztül, s 
az ember az, ami az ő viszonyában Istennel Krisztuson keresztül. Ez nem azt jelenti, mondja 
Barth, hogy Isten és az ember úgy állnak egymással kölcsönhatásban, mint egy lemez két 
oldala. Egyáltalában nem. Isten mindig az első. A kijelentés történelmi, de a történelem soha 
nem kijelentésszerű.

A történelmi  protestáns álláspont Jézus Krisztusról és a Bibliáról radikálisan téves, 
állítja Barth. Nemcsak téves, hanem tragikusan hibás is. Az ortodox teológusokra gondolva 
Barth megkérdezi,  hogy vajon azt  kell-e mondani  valakinek,  hogy amiképpen a kijelentés 
történelmi, úgy a történelem is kijelentésszerű, s a válasza nyíltan nemleges. A Szentírás azt 
mondja, hogy Isten Fia, vagy Ígéje az ember názáreti Jézus. Azt is mondja, hogy az ember 
názáreti Jézus Isten Fia, vagy Ígéje. Akkor létezik szintézis a kettő között? Erre a kérdésre 
határozott nemmel kell válaszolnunk.

Ha erre a kérdésre nem nemmel válaszolunk, azzal lecsökkentjük Istennek az emberrel 
szembeni  elsőségét.  Akkor  az  ortodox  teológussal  együtt  keressünk  Isten  kijelentése 
irányításának lehetőségét. Akkor, ha nem is szavakban, de valójában tagadjuk az Isten által az 
embernek  adott  kegyelemnek  mind  a  szuverenitását,  mind  az  egyetemességét.  Ha  azt 
képzeljük magunkról,  hogy üdvösségünk van, akkor teljes büszkeséggel nézzük le a többi 
embert, mint elveszetteket.

Más szóval, az ortodox teológusoknak formálisan igazuk volt, mikor a modernistákkal 
szemben azt hangoztatták, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, és a Biblia Isten Ígéje. Valóban 
azonosítanunk kell Jézust Istennel, a Bibliát pedig Isten Ígéjével, de ennek az azonosításnak 
közvetett azonosításnak kell lennie. Megtéve ezt a közvetett azonosítást, ezt mondhatjuk Jézus 
Krisztusról:  „Ahogyan az isteni  szabadítás  története  mindegyik  és minden ember  számára 
teljesen és kizárólagosan Ő Maga, úgy Ő Maga teljesen és kizárólagosan a történelem és a 
szabadítás  mindegyik  és  minden  ember  számára.  Ő  ez  a  történelem.”2191 A  Krisztus-
eseményben „Isten a teljességgel különböző, nevezetesen a teremtményi, sőt a bűnös létezést 
veszi bele a saját isteni létezésével való egységbe.”2192

2. kötet: Isten

A második kötetben Barth Isten tantételét dolgozza ki. Megnézzük, mit mond Isten 
attribútumairól, és mit mond a kiválasztásról. Az ortodoxok mindkettőt félreértelmezték.

Az attribútumok kérdésében az ortodoxiának egy magának való Istene van, Aki egy 
abszolút  rendelettel  határozza  meg  a  történelem menetét.  Az ortodoxia  azt  mondja,  hogy 
Istennek  létezik  egy  sor  attribútuma  melyek  mindegyike  egyenrangú  a  többivel.  Nekünk 
azonban krisztologikusan kell gondolkodnunk. Ha megtesszük, akkor megértjük, hogy „Isten 
teljesen odaadja Magát a kijelentésében”.2193 Azaz mondhatni Isten öröklötten kegyelmes.2194 

„Isten az, Aki az Ő Fiában, Jézus Krisztusban minden gyermekét szereti, gyermekeiben pedig 
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minden  embert,  s  minden  emberben  pedig  az  egész  teremtését.”2195 Isten  minden  más 
attribútuma,  például  az  igazságosság  és  a  szentség,  alá  vannak  rendelve  Isten  egyetemes 
kegyelmének.  Az ortodoxia  nem látta  meg  ezt.  Önkényesen  visszatartotta  Istent  és  az  Ő 
kegyelmét  az  emberektől.  Ha  azonban  krisztologikusan  gondolkodunk,  akkor  megnyitjuk 
Isten kegyelmének hegyi tavát, s lehetővé tesszük, hogy a vize aláfolyjon a völgybe, így a 
sivatag  kivirágozhat,  mint  a  rózsa,  s  gyümölcse  összegyűjthető  az  emberiség  üdvössége 
számára.

A kiválasztás tantételére térve Barth a lehető legélesebben állítja szembe álláspontját 
Kálvin  és  követőinek  álláspontjával.  Kálvin  és  követői  azt  hitték,  hogy  Isten  önkényes 
dekrétummal  Krisztustól  elkülönítve  kiválasztott  némelyeket  az  üdvösségre,  míg  másokat 
veszni hagyott. Azonban nem létezik olyasmi, mint egyesek kiválasztása másokkal szemben. 
Miután nem létezik  Isten a  Krisztusban adott  kijelentését  megelőzően,  ezért  olyasmi  sem 
létezik,  mint  abszolút  dekrétum.  Isten  az  Ő kijelentése  Krisztusban,  Krisztus  pedig  az  Ő 
összes embert üdvözítő cselekedete.

„Kálvin és követői azt mondták, hogy Isten haragja az utolsó szó egyesek számára. 
Mikor azonban krisztologikusan gondolkodunk, akkor megértjük, hogy az utolsó szó minden 
ember  számára  a  kibékülés.  ’Jézus  Krisztus  a  kibékülés.’2196 Az  elvettetés  az  eset 
természeténél  fogva  ’csak  Istent  sújtja  Jézus  Krisztusban’.  Isten  nem-je  nem szól  a  többi 
embernek (kein den Menschen treffendes Nein).2197 ’Kálvin kiválasztó Istene egy Deus nudus 
absconditus’,  azaz mezítelen,  rejtett  Isten.  ’Nem a  Deus revelatus  [a kijelentett  Isten], aki 
ebbéli  minőségében  Deus  absconditus  [a  rejtett  Isten],  az  örök  Isten.  Kálvin  tanításának 
minden  kétértelmű  jellemzője  abból  az  alapvető  tévedésből  fakad,  hogy  végső  soron 
szétválasztja Istent és Jézus Krisztust, azt gondolván, hogy ami Istennel kezdődött, az máshol 
keresendő, nem Jézus Krisztusban. Így az isteni kegyelem kiválasztásának minden erőteljes és 
lenyűgöző  elfogadásával  végül  mégiscsak  elmegy  Isten  kegyelme  mellett  amiképpen  az 
megnyilvánult Jézus Krisztusban’.”2198

3. kötet: Mi az ember?

Most már  szólhatunk röviden Barthnak az emberről  alkotott  nézetéről.  Amiképpen 
Jézus Krisztus a kiválasztó Isten, úgy egyben a kiválasztott ember is. Ebbéli minőségében ő 
az egyetlen valóságos ember. Minden más ember Jézus embertársa.2199 Embernek lenni annyi, 
mint  „alapjában  véve,  és  átfogó  módon  együtt  lenni  Istennel”.2200 Ezzel  nem azt  akarjuk 
állítani, mondja Barth, hogy nincsenek bűnös emberek. A bűn létező dolog. „A bűn azonban 
nem  lehetőség,  hanem  lételméleti  lehetetlenség  az  emberi  létezés  számára.  Mi  Jézussal 
vagyunk. Így tehát Istennel vagyunk együtt.  Ez nem azt jelenti,  hogy létezésünk magában 
foglalja, hanem hogy kizárja a bűnt.”2201

Emberi mivoltunk Jézuson alapszik, s nem más, mint Jézus, az ember, „akiben Isten 
kegyelmének cselekedete befejeződött”.2202 A többi ember „társ-kiválasztott az ember Jézussal 
együtt”.2203 A többi ember annyira ember, amennyire részt vesznek a Krisztus-eseményben.2204
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4. kötet: A kibékülés

Téves elképzelésükkel arról, hogy a történelem kijelentésszerű, az ortodox teológusok 
úgy  beszéltek  Krisztus  felmagasztaltatásának  lépéseiről,  például  a  feltámadásáról  és  a 
felvitetéséről  a  dicsőségbe,  mintha  ezek  képesek  lennének  egymást  követni  a  közönséges 
történelem  (Historie)  naptári  napjain.  Egyidejűleg  az  ortodox  teológusok  úgy  beszéltek, 
mintha  Krisztus  isteni  természetét  és  emberi  természetét  abszolút  és  állandóan  el  kellene 
különíteni  egymástól.  Az ortodoxiának egy magának való Istene és magának való embere 
volt, s ezeket kellett mesterségesen összekombinálni Krisztusban.

Ugyanakkor,  mondja  Barth,  aktualizálnunk  kell  a  megtestesülést.  Isten  és  ember 
Krisztusban megvalósult szövetségével kell kezdenünk. Isten szabadon átváltozhat Önmaga 
ellentétjévé. Ennek megcselekvése az Ő természete.

Ezen kívül Isten Krisztusban felveszi az embert a saját létezésében való részvételbe. 
Az Isten és ember közötti egész viszony a történelemben a jelenben van – egy speciális fajta 
történelemben, nevezetesen a Geschichte-ben.

Ha  nehéznek  találjuk  úgy  gondolni  a  halálra  és  a  feltámadásra,  mint  amelyek  a 
jelenben zajlanak, akkor Barth megkérdezi: „Hol és mikor egyidejűleg nem megaláztatott és 
felmagasztaltatott  Ő,  már  felmagasztaltatott  a  megaláztatásában  és  megaláztatott  a 
felmagasztaltatásában…”. Az Újszövetségben „az egy és egész Jézus Krisztus létezésével van 
dolgunk, Akinek megaláztatása semmit  sem vesz el,  és felmagasztaltatása semmit  sem ad 
hozzá.  S  ebben  az  Ő  létezésében  az  Ő  cselekedetével  van  dolgunk,  az  engesztelés 
cselekedetével és eseményével.”2205

Végkövetkeztetés

Ha bármi  is  világos  rövid  elemzésünkből  az  nem más,  mint  hogy Barth  az  egész 
teológiáját,  mely a Krisztus-esemény,  mint  alap köré összpontosul minden ponton,  szöges 
ellentétben állónak tartja a történelmi protestantizmus álláspontjával.

Barth teológiája  valóban szerves  egészet  alkot.  Bárki  nagyon  igazságtalan  Barthtal 
szemben, ha azt gondolja, hogy egyes tanításait illetően szilárd, míg másokat illetően nem. Ő 
azt akarja, hogy vagy egészében fogadjuk el a teológiáját, vagy egészében vessük el azt.

Barth üzenete  számunkra,  a reformátorok követői számára valójában az,  hogy meg 
kell  tanulnunk  újraértelmezni  a  protestantizmus  hitvallásait  –  valójában  a  keresztyénség 
hitvallásait – krisztológiailag, a szó általa adott értelmében. Meg kell tanulnunk, hogy Isten az 
Ő  kijelentése  Krisztusban,  Krisztus  pedig  az  Ő  cselekedete  miden  ember  kibékítésében 
Istennel. Akkor, és csak akkor lesz rálátásunk Isten kegyelmére, mint egyszerre szuverénre és 
egyetemesre.

Ha a reformátorok követőiként most Barth követőivé akarunk válni, akkor elmehetünk 
és  mindenütt,  a  Föld végső határáig  nem azt  mondhatjuk  az  embereknek,  hogy meg kell 
térniük és hinniük kell, hogy Jézus, az Isten Fia és az Emberfia meghalt és feltámadt egy-egy 
adott  naptári  napon  Jeruzsálemben,  hanem  azt,  hogy  már  az  örökkévalóságtól  fogva 
Krisztusban  voltak.  Maga  az  emberi  mivoltuk  foglalja  magában  a  kibékülést  Istennel 
Krisztusban.

Ha úgy fogadjuk el az evangéliumot, ahogyan Barth Károly magyarázza, akkor el kell 
vetnünk az evangéliumot úgy, ahogyan a reformátorok magyarázzák.

2205 4:1, 146. oldal, az angol fordításban a 133. oldal



4. függelék: Barth Károly: Die Kirchliche Dogmatik – a 
könyv áttekintése

A  tárgyalt  könyvek  alkotják  Barth  Károly  Keresztény  dogmatika  című  könyve 
második kötetének második felét, valamint harmadik kötetének első harmadát. A jelen munka 
első kötetében Barth a teológia bevezetőjével foglalkozik. Itt tárgyalja (a) Isten Ígéjét, mint a 
dogmatikai  kritériumát,  (b)  a  kijelentést,  (c)  a  Szentírást,  és  (d)  az  egyház  üzenetét.  A 
második kötet első felében Isten tantételével foglalkozik, s tárgyalja (e) Isten ismeretét, és (f) 
Isten létezését. Most azzal fejezi be Isten tantételének vizsgálatát, hogy foglalkozik (g) Isten 
kiválasztásával,  és  (e)  Isten  parancsolataival.  A  harmadik  kötet  első  harmada  a  teremtés 
tantételét  taglalja.  Ez  tartalmazza  a  teljes  munkáról  szóló  kilencedik  fejezetet,  amit  két 
további  rész  követ  az  ember,  és  a  gondviselés  tantételéről,  valamint  egyéb  dolgokról.  A 
negyedik és ötödik kötet majd a kibékülés, és megváltás tantételeivel fognak foglalkozni.

A kiválasztás tantétele, mondja, az evangélium egészét foglalja magában  in nuce.2206 

Ekképpen  két  mondatban  összefoglalható.  Az első  így  szól:  „Jézus  Krisztus  a  kiválasztó 
Isten.”2207 Ebből  kell  kiindulnia  minden,  a  kiválasztás  tantételéhez  kapcsolódó  igaz 
kijelentésnek.  Ezzel  kell  helyettesíteni  Kálvin  elképzelését  az  abszolút  dekrétumról.2208 A 
Szentírás nem ismer Istent Önmagában,2209 és „nem létezik decretum absolutum”.2210

A  második  mondat  a  „Jézus  Krisztus  a  kiválasztott  ember”.2211 Mikor  az  elsővel 
kapcsolatban vesszük, ez a mondat azt jelenti,  hogy a kiválasztás soha nem foglalkozik az 
emberrel önmagában, és mint olyannal (an sich und als solcher). Isten nem veti el az embert 
önmagában, hanem Krisztusban veti őt el. Krisztusban az Isten az embert önmagában, és mint 
olyat szereti.2212

Ha ekképpen tekintjük Jézus Krisztust a kiválasztás alanyaként és tárgyaként, akkor 
elkerüljük  a  hagyományos  nézet  ismeretlen  Istenének  és  ismeretlen  emberének  kettős 
misztériumát.2213 Most fogjuk fel, hogy az elvettetés dekrétuma inkább utolsó előtti, mintsem 
utolsó,2214 s a gonosznak csak árnyékszerű létezési formája van, s az is már a múlté.2215

Krisztust,  mint  a  kiválasztás  tárgyát  körülveszi  Isten  népének  belső  köre  (Die 
Gemeinde).  S  ezt  a  belső  kört  körülveszi  általánosságban  az  emberek  világának  nagyobb 
köre.2216

Isten  népe  belső  körének  feladata,  hogy  bizonyságot  tegyen  Isten  kiválasztó 
kegyelméről  általánosságban  az  embereknek.  Az  embereknek  nem  szabad  megpróbálni 
megvalósítani  azt,  ami  Isten kegyelme által  öröklötten lehetetlenné tétetett  a számukra.2217 

Hiábavaló  az  ember  számára  a  tiszta  nemlétezést  választani  létezésnek.2218 Ezt  a  sátáni 
lehetségességet, a nemlétezést  választva már maga a hite is hiábavaló cselekedet.  Semmis. 
„Választ, és azt választja, amit nem választhat… Azt választja, amit az Isten kiválasztásában 
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Ő elvetett lehetőséggé tett.”2219 Ez a lehetetlen lehetőség jelentést és valóságot a tagadásából 
kiindulva nyer Krisztusban. Az ember gyűlölheti Istent, s az Isten is gyűlölheti őt. Mindez 
azonban csakis tagadó értelemben igaz. Isten győztes szeretete mindent körülvevő és mindent 
felölelő.2220

Isten  kegyelme  eme  üzenetének  eljuttatásával  az  emberhez  a  Gemeinde  érzi  az 
együttérzését a világgal. Mint csak Krisztusban kiválasztott, Isten népe beszél azokhoz, akik 
ővelük együtt,  még a leghevesebb istengyűlöletükben is szintén kiválasztottak Krisztusban. 
Krisztusban valamennyien testvérek.2221 Valamennyien arra rendeltettek, hogy részesüljenek 
Isten dicsőségéből.2222

Barth nézetében az erkölcsi tantétele azonnal követi a kiválasztásét. A kettő össze van 
cementezve a kegyelem szövetségének elképzelésében.2223 Miután Jézus Krisztus a kiválasztó 
Isten és a kiválasztott ember, így Ő a parancsoló Isten és az engedelmeskedő ember is.2224 

Csak  ezzel  az  előfeltevéssel  lehet  teljes  mértékben  méltányolni  Istennek  az  emberekkel 
szemben  megfogalmazott  átfogó  követelését.2225 Krisztusban  az  embernek  van  mandatum 
concretissinum-a. Krisztusnak engedelmeskedve az ember valóban szabad.2226

Ezenfelül,  miután  az elvettetés  nem más,  mint  elvettetés  Krisztusban,  így az Isten 
parancsával  szembeni  engedetlenség  is  engedetlenség  Krisztusban.  Az  ítélet  mindig 
kibékülés.2227 Ennek megfelelően „amit Isten akar tőlünk, az ugyanaz, amit Ő akar és megtett 
értünk”.2228 A parancsolat Isten szeretetének ígérete.2229

Ahogyan  Barthnak  a  szövetséggel  kapcsolatos  tanítása  egyesíti  a  tanítását  a 
kiválasztásról és az erkölcsről, úgy egyesíti egész tanítását Istenről és emberről is. A teremtést 
ennek megfelelően a szövetség külső alapjának tartja.

Jézus Krisztus a teremtés egyszerre noetikus köteléke, valamint lételméleti alapja.2230 

A teremtés a szövetségért van, a szövetség pedig a történelem témája.2231

Szövetségi  történelemként  a  teremtés  az  időben megy végbe,  a  valódi,  vagy igazi 
történelemben. A mi közönséges naptári időnk nem valódi idő. Nemlétezővé a kegyelmen át 
vált.  A  kegyelmen  keresztül  az  emberek  részesei  a  valódi,  a  teremtési  időnek.2232 Ennek 
megfelelően a teremtéstörténet nem a közönséges történelem egyik beszámolója. Ez „tiszta 
monda” (reine Sage).2233 Csak a tiszta mondat képes behatolni az igazi idő mélységébe, és 
közvetíteni azt. Emellett ezt a tiszta mondát a fantáziával kell átvenni.2234 Csak a fantáziával 
érthetjük meg, hogy a teremtésben minden dolog a szövetségi beteljesedésük felé irányul.2235 

Isten teremtése korlátok felállítása a káosz végtelen erejével szemben.2236 A létezés tehát per 
se Isten  számára  való  létezés  Krisztusban.2237 A valóság  negatív  összetevője  pusztán  csak 
átjáró  megfelelő  értelemben  nevezett  valósághoz.  A  valódi  öntudat  a  Krisztus-tudat 
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szinonimája. Ez a lehető legjobb világ, mert ez az egyetlen lehetséges világ. „Így tehát Ádám 
volt Jézus Krisztus és Jézus Krisztus volt Ádám.”2238

A kiválasztás, az erkölcs és a teremtés fő tantételeit sorolják fel ekképpen az általunk 
vizsgált két könyv. Minden problémát krisztológiailag kell megoldani. Mikor Isten választ, 
parancsol, vagy teremt, azzal az Ő szövetségét hozza létre az emberrel Krisztusban. Mikor az 
ember hisz, engedelmeskedik, vagy létezésre jut, akkor Isten kegyelmi szövetségét fogadja el.

Alapvetők  az  itt  vizsgált  tantételek  barthiánus  szövetségi,  vagy  krisztológiai 
tárgyalásának megértéséhez az ő elképzelései a kölcsönhatásról és az összemérhetetlenségről. 
Barth a  különböző írásaiban  a  kölcsönhatás  fogalmát  arra  használta,  hogy leszámoljon az 
„Önmagában  vett  Isten”  és  az  „önmagában  vett  ember”  elképzeléseivel.  Mert  minden 
gyakorlati célnak megfelelően Isten nem más, mint ami az Ő emberrel kötött szövetségében, s 
az ember sem más, csak ami az Istennel kötött szövetségében. Mind Isten, mind az ember 
teljességgel felhasználódnak Krisztusban, a közöttük levő Közbenjáróban. Ha létezik bármi is 
Krisztuson kívül, az nem érdekel minket. Isten abszolút dekrétumát, az Ő szuverén akaratának 
kifejeződését az emberre vonatkozóan, valamint az ember teremtését tehát félre kell tenni. 
Barthnak a kölcsönhatásról alkotott  kritikus elképzelése tehát nagy pusztítást  visz végbe a 
történelmi keresztyénségnek magában az alapjaiban.

A  kölcsönhatás  eme  elképzelésén  alapszik  az  összemérhetetlenségé.  Ennek 
eszközeivel próbálja meg Barth Isten  igen-jét a  nem-jénél végsőbbé tenni. Az elvettetésnek 
Krisztusban való elvettetésnek kell lennie. „Jézus Krisztus a minden ember számára megadott 
mozgatóerő  az  örök  életre.”2239 Krisztusban  Isten  lefelé  mozog  az  emberrel  a  végső 
elhagyásba, míg az ember Krisztusban felfelé mozog Istennel az Ő dicsőségébe. Miután Isten 
Krisztusban  az  emberrel  együtt  ugyanabba  a  folyamatba  lépett  be,  a  végeredmény  a 
győzelem.  Júdás,  „az  Újszövetség  nagy  bűnöse”,2240 akiben  az  elvettetés  alapelve 
koncentrálódik, pusztán csak „az összes apostol tisztátalanságát”2241 képviseli. Júdás „maga is 
ördög”, de még így is az egyházban van.2242 Meg kell hagyni, a Szentírás nem mondja, hogy 
Júdás  üdvözült  volna.  Kapcsolata  Jézussal  tehát  „a  nyílt  helyzetet  képviseli  a 
prédikálásban”.2243 De  Péter  sem  szerette  teljesen  Krisztust.  Azért  van  ez  így,  mert  a 
választottak  egyben  elvetettek  is,  s  azért  választottak,  mert  Jézus  meghalt  értük.2244 Isten 
népének üdvössége minden esetben tisztán eszkatológiai. Júdás alakja csak egy árnyék. Ez az 
árnyék  a  negatív  fény.  Az  ítélet  isteni  nem-jét  mindig  a  megbocsátás  isteni  igen-jének 
fényében  kell  szemlélni.  Ezért  nem  túl  merész  dolog  beszélni  „Júdás  objektív 
megigazulásáról”.2245 Nem tudunk semmit a pokolról, csak a pokol feletti győzelmet ismerjük. 
S nem ismerünk senkit, akit Isten teljesen és véglegesen magára hagyott volna.2246

Az  ortodoxia,  érvel  Barth,  a  reménytelen  fatalizmust  ölelte  magához,  mikor  a 
decretum  absolutum-nak  a  végső,  az  embernek  pedig  másodlagos,  alkotóelemi  funkciót 
tulajdonított a kiválasztás tantételében. Az ortodoxiánál ugyanis létezett egy egzisztencialista 
rendszer,  rögzített  számú elvetettel,  és  rögzített  számú kiválasztottal.  A győztes  kegyelem 
evangéliuma aligha tudott keresztültörni ezen a penészfolton. Az igazi evangéliumot kell most 
napvilágra  hozni  a  rejtett  Isten,  és  az  ismeretlen  ember  kettős  sötétségéből.2247 Csak  így 
foglalkozunk  a  páratlan  világossággal  a  sötétség  helyett,  ami  értelmetlen  és  önkényes. 
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Ahelyett,  hogy  a  titokzatos  decretum  absolutum-mal  kezdenénk,  örömmel  nézünk  Jézus 
Krisztus szemébe és a  decretum concretum-ba.2248 Ha még mindig marad titokzatosság,  az 
többé már nem kifogásolható. Ha megmarad az elvettetés, csak árnyékként marad meg. Az 
ember  szabadsága ellenkezni  Istennel  nem igazi,  csak negatív  lehetőség.  Az ember  valódi 
szabadsága,  valódi  választása  be  van  csomagolva  Krisztus  választásába,  azaz  választás 
Krisztusban. Ha megmarad a gonosz, csak árnyékként marad meg. Ha nem kell beszélnünk 
általános  apokatastasis-ról, akkor is igaz marad, hogy a sötétség, a teremtés és a bűn csak 
utolsó előttiek, nem utolsók. Isten utolsó szava az emberhez a kegyelem.

Barth támadása az ortodox protestáns álláspont ellen most hevesebbnek tűnik, mint 
eddig bármikor.  Különösen a történelmi  református  teológia  formál  ostromlott  várat.  Neki 
mélyebb  oka  van  ellenezni  Kálvin  abszolút  dekrétumát,  mint  Arminiánusnak  volt.  Érvei 
ugyanolyanok, mint amilyeneket vele együtt  a tudat-teológusok is kölcsönöznek Immanuel 
Kanttól. Az általa tárgyalt különböző tantételek barthiánus „krisztológiai” kezelése feloldja a 
történelmi keresztyénség összes különbségtételét.  Feloldja az ortodox keresztyén  Teremtő-
teremtmény különbségtételt azon az alapon, hogy rejtett Istenről, és rejtett emberről beszél. 
Feloldja tehát  az  embernek adott  kijelentés,  és a kijelentés  ember  által  történő elfogadása 
közötti ortodox különbségtételt is. S feloldja az ortodox különbségtételt Isten, Aki választ, és 
az  ember,  aki  választott  között.  Mindezek a  különbségtételek,  érvel  Barth  újra  meg  újra, 
értelmetlenek  Krisztuson  kívül.  Értelmetlenek,  úgymond  Kant  független  emberének 
mércéjével.  Ami  nem  teljesen  áthatolható  a  formális  logika  mesterkedéseivel,  azt 
megkérdőjelezhető  titokzatosságnak kell  tartani.2249 A független  ember  magához ragadja  a 
hatalmat  a  gyakorlatilag  lehetséges  és  tényleges  korlátainak  meghatározására.  Mindezt 
Schleiermacher  és  Ritschl  is  megtették.  Ők  is  követték  A  tiszta  ész  kritikáját,  és  ennek 
megfelelően foglalkoztak a történelmi keresztyénséggel. Ha az új modernizmus különbözik is 
a  régitől,  akkor  alapossági  alapon  különbözik.  A  folytonosságról  alkotott  alapelve  még 
formálisabb,  mint  a tudat-teológusoké.  Innen származik a nagyobb rugalmassága.  S innen 
származik  nagyobb  képessége  a  hagyományos  élet  és  világnézet,  valamint  a  Szentírás 
„ellentmondásainak”  elnyelésére.  Csak  a  Barth  által  kínált  dialektika-féleség  képes  végül 
tagadni  a  saját  kijelentett  kölcsönhatásának  tagadását,  és  végül  elérni  az 
összemérhetetlenséget.  A  római  katolicizmus  Istene  a  legjobb  formájában,  az  ortodox 
protestantizmus Istene, de főleg a kálvinista Istene, a szabadon kijelentő és szabadon választó, 
vagy elvető  Isten soha még  hevesebben nem volt  elvetve,  mint  Karl  Barth  rendszerében, 
amiképpen az kifejeződik a legutóbbi munkáiban.

A  folytonosság  eme  formális  alapelvével  kölcsönhatásban  áll  Barth  alapelve  a 
szakaszosságról. Barth nem kartéziánus, vagy leibnizi fajtájú racionalista. Ő poszt-kantiánus, 
poszt-hegeli, poszt-kierkegaardi fajtájú „irracionalista”. Ő nem keresne egyéniesítést a teljes 
leírás segítségével. Az ember leginkább nem az, ami végső soron az Isten önálló és öntudatos 
rendelete által ő. Az ember önmagában, és mint ilyen – Emil Brunner „teljességgel egyszerű 
dolog”-jának barthi megfelelője – az, ami a végletekig ok nélkül ő. Ő a tiszta lehetségességből 
pattan ki. A káosz eleme körülveszi és átjárja őt. Szülőotthona a nemlétezés.

Ennek  a  tiszta  nemlétezésnek  a  birodalma  azonban  valamiképpen  mégis  az  igazi 
létezésnek a nyersanyagforrása. Ez az otthona az örökkévaló hármas Istennek Önmagában, s 
különösen  az  „Atyának”.  A  Wesenschau  bizonyos  teleszkópos  technikájával,  amit  olyan 
emberek  fényesítő  kezei  tökéletesítettek,  mint  Husserl  és Heidegger,  képes Barth beszélni 
nekünk ennek a tiszta létezésnek és tiszta  nemlétezésnek a kölcsönös felcserélhetőségéről. 
Elvetvén minden „egzisztencialista rendszert”, Barth most képes törvényeket alkotni még a 
tiszta lehetségesség számára is. Isten tanácsvégzése, mint korlátozó fogalom, ami korábban a 

2248 2:2, 175. oldal
2249 V. ö. például, miképpen tárgyalja Barth az időt az örökkévalósággal fennálló viszonyában. 1:2, 50. és azt 
követő oldalak, 2:2, 157. és azt követő oldalak.



szuverén  Isten  szabadsága  mellett  szállt  síkra,  most  az  úgynevezett  szuverén  ember 
szabadsága mellett tör lándzsát.

Annyira  szuverén  ez  az  ember,  hogy  kiválasztja  önmaga  üdvözítését,  vagy 
megvalósítását  egy  ideál  segítségével,  amivel  a  folklórtól  kölcsönzött  kifejezéssel  élve, 
Krisztusban személyesít meg. Állandóan azt mondja magának, hogy ő Júdás, ezért nem reális 
annyira,  amennyire  nem azonos  a  saját  Krisztusával.  Annyira  mindentudó  ez  a  szuverén 
ember, hogy dacára a saját kölcsönhatás-logikája követelményeinek képes kijelenteni Júdás 
állandó  és  pozitív  apostolságát,  s  a  minden  ember  végső  győzelmét  Krisztusban.  Platon 
eljárásához hasonlóan, aki az emberi természetet abból az Államból kiindulva tanulmányozta, 
amelyben az emberi  természet  a „prominensebb mód”,  Barth minden problémát  megold a 
saját  létrejötte  arányainak  felnagyításával.  Istenével  együtt  felemelkedik  a  káoszból 
Krisztusba. A valóságnak, mondja magának, két összetevője van, egy alacsonyabb-, és egy 
magasabbrendű.  Mikor  az  ideálom  azt  parancsolja,  hogy  tökéletes  legyek,  ennek  azt 
kimondva  engedelmeskedem,  hogy  ideálomban  tökéletes  vagyok.  A  Krisztus-tudatom  az 
öntudatom. A gonoszság, amit cselekszem, nem létezik, mert a gonoszságot cselekedve én 
sem létezem.  Így teszi  a  tudat-teológia,  a  független  ember  teológiája  érvénytelenné  Isten 
Ígéjét. Feuerbach még mindig mosolyog.

Kétség sem férhet hozzá, hogy Barth megpróbálja a keresztyén hitet diagnosztikailag 
és megváltóilag fontossá tenni napjaink problémái számára.  Az ő előfeltevéseivel azonban 
napjaink problémáit még megfogalmazni sem lehet helyesen, nemhogy megoldani.

Barth  teológiájának  Istene  és  embere  mindaddig  nem ismerik  egymást,  amíg  egy 
közös  folyamatban  nem  válnak  azonossá  egymással,  azáltal  megkülönböztethetetlenné 
egymástól.  Ezzel  a  kijelentés  hasbeszéléssé  válik.  Barth  teológiájának  Istene  és  embere 
mindaddig nem léteznek, míg egy közös folyamatban nem válnak azonossá egymással, azáltal 
megkülönböztethetetlenné egymástól. A kiválasztás ezzel közös céljukká és feladatukká válik.

Barth megpróbál elmenekülni attól, amiről mint a hagyományos református teológia 
monizmusáról beszél. Azonban végül a saját álláspontja semmisít meg minden különbséget 
Isten és ember között a folyamat segítségével. Számára ugyanis a valóság a valamivé válás 
egyetlen folyama. Ez bosszúállással egybekötött monizmus.

Barth megpróbál elmenekülni a  decretum absolutum-ban rejlő titokzatosság elől. Ezt 
cselekedve azonban Istent és embert egyaránt misztériummal veszi körül. Az ő álláspontjával 
mindent  kell  ismerni  ahhoz,  hogy bármit  ismerhessünk. Nem marad hivatkozási  lehetőség 
Istenre, Aki ismeri azt is, amit az ember nem ismerhet. S így a káosz eleme is ténylegesen 
végső. Az ember tehát soha nem tudhat semmit. A tiszta tudás, mint a tiszta forma és a tiszta 
tudatlanság,  mint  a  tiszta  anyag  örök antagonizmusban  állnak  egymással.  Amint  a  hegeli 
dialektika  esetében,  úgy  Barthnál  is,  a  tiszta  létezés  és  a  tiszta  nemlétezés  logikailag 
felcserélhetők.  Ennek  megfelelően  a  valamivé  válás,  mint  az  előbbi  kettőből  származó 
folyamat teljesen és a végletekig irracionális. S Barth „hite” pusztán „hinni akarássá” válik. 
Barth állításának végső alanya a Valóság. Erőfeszítése arra, hogy az állítást ezen az alapon 
tegye értelmessé nem sikeresebb, mint az idealista logikatanároké általában. Teológiájában a 
keresztyén  hit  diagnosztikailag  és  megváltóilag  lényegtelen.  Az  evangélium  inkább 
elnyelődik, mintsem felszabadul. S hogy Barth teológiája a támadás fő célját a református 
hitben találja meg, az természetes. A református hitben Isten, a független Isten szabadsága 
mindennek  a  középpontja.  Isten  eme  szabadsága  az,  amit  a  legközvetlenebbül  ellenez  az 
ember állítólagos végsősége, vagy szabadsága, amiképpen a modern tudomány és filozófia 
tanítja, vagy feltételezi. Barth rendszere semlegesítette Isten igazi szabadságát. Ő beleszőtte 
Isten  igazi  szabadságát  az  ember  szabadságával  való  azonosság  mintájába.  Ezzel  Isten 
parancsai  elnémultak,  s  a  kegyelem  gyógyító  áramlatait  elnyelte  az  emberi  önelégültség 
mocsara.
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