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Előszó 
 

 
Mikor Barth Károly először publikálta a Róma levél kommentárját, a mindenféle-fajta 

teológusok állást foglaltak vele kapcsolatban. Adott volt egy nyilvánvalóan tanult és kiváló 
teológus, aki úgy gondolta, hogy lehet „modern”, s egyidejűleg hű a református teológiához. 
Barth maga is meglepődött ezen. Ő, mint mondja, olyan volt, mint egy kisfiú, aki felmászva a 
templomtoronyba leesett, és véletlenül elkapta a harangkötelet, mely így szokatlan időben 
szólaltatta meg a harangokat, s felrázta a lakosságot, hogy csodálkozzon a történteken. 

Az olyanok új hermeneutikája, mint Ernst Fuchs és Gerhard Ebeling valami ahhoz 
hasonlót tettek a mostani évtizedekben, mint amit Barth a húszas évek elején. Ezek az 
emberek megpróbálnak mind modernek, mind reformátusabbak lenni, mint amilyen Barth 
volt a maga korában. A különböző iskolák teológusai mind ugyanúgy állást foglalnak ezt az új 
hermeneutikát illetően, mint tették azt az elődeik Barthot illetően. 

A jelen kötet ugyanezt teszi. A korábbi kiadványaiban a szerző rámutatott, hogy a 
szintézis a reformátorokén alapuló teológia, valamint a Kant filozófiáján alapuló teológia 
között értelmi és lelki szörnyűség. Benne nem Kálvin, hanem Kant az igazi győztes. Az 
eredménye az emberi kijelentések értelmes alapjának a megsemmisítése. Amire valójában 
szükség van, az a református filozófia és teológia. Csak amennyiben rendelkezünk ezekkel, 
akkor látjuk meg, hogy mekkora is az ellentét mélysége az Önmagáról bizonyságot tevő 
Krisztus és a neo-ortodoxia Krisztus-eseménye között. 
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1. fejezet: A fő képviselői 
 
Az „új hermeneutika” fő képviselői Ernst Fuchs és Gerhard Ebeling. Mindketten 

leköteleztek minket azzal, hogy rövid, érthetően megírt cikkekben vázolták fel a nézeteiket. 
Ezeket a cikkeket a New Frontiers in Theology második kötetében találjuk meg, amit James. 
M. Robinson és John B. Cobb szerkesztenek. Először Fuchsra, majd Ebelingre figyelünk. 

A. Ernst Fuchs 
 
Fuchs cikkének címe: „The New Testament and the Hermeneutical Problem” („Az 

Újszövetség és a hermeneutikai probléma”). Fuchs röviden elmondja a gondolkodása 
fejlődésének történetét. Gyermekként „az iskolában évente megtanult egy sor igeverset”. Nem 
táplált konkrét kételyeket „a Biblia tanításával kapcsolatosan”. Ő, mondja, „örült minden 
kegyes szónak, ha volt értelme. Meg kell hagyni”, mondta, „én mindig ehhez tartottam 
magam, és remélem, ma is ezt teszem. A kegyes szavak nem lehetnek ostobaságok.”1 

Nem ez az, amiről az új hermeneutika szól? Helyesen értelmezve az Újszövetség 
üzenetének értelmesnek kell lenni a modern ember számára. 

Adolf Schlatter professzor volt az, mondja Fuchs, aki először segített neki meglátni ezt 
a dolgot. Aztán, 1924-ben Fuchs találkozott Rudolf Bultmann marburgi professzorral. 
„Emellett Barth Károly emelkedett fel, mint új csillag, a teológia horizontján, s Bultmann 
szenvedéllyel fordult felé.” De Barth „nem volt a történelemkritika mestere”. S miképpen 
láthatja valaki a történelemkritika nélkül, hogy az Újszövetségnek valóban van értelme? 
Miképpen folytathatja bárki a történelemkritikát, hacsak nem az embernek és a 
világegyetemmel fennálló viszonyának modern nézetéből kiindulva? Szerencsére „nem 
sokkal korábban, 1923-ban a filozófus Martin Heidegger is Marburgba jött”. „Új akadémiai 
korszak kezdődött.” „Most képzeljük el egy pillanatra a fiatal diákot mindezekkel a 
befolyásokkal: Schlatter, Bultmann, Heidegger, és az utóbbi kettő mögött Barth Károly.”2 

1. Az új problematika 
 
Ennek az új akadémiai korszaknak a problematikájával, mondja Fuchs, foglalkozik az 

új hermeneutikus. Különösen azokkal a problémákkal kell megküzdenünk, melyeket nem 
teljesen oldottak meg az olyan emberek, mint Barth és Bultmann. Az első és legalapvetőbb e 
problémák közül a történelmi Jézus kérdésével kapcsolatos. 

Bultmann segített meglátnunk, hogy a történelmi Jézussal kapcsolatos kérdés nem az, 
hogy vajon a szavai „hitelesek-e”, illetve Jézus mely cselekedetei következtek be ténylegesen. 
Ami inkább döntő, az a tény, hogy az efféle dolgokat egyáltalában el kell mondani. „Mit 
jelent az evangélistáknak a történelmi Jézussal kapcsolatos érdeke?”3 

Az új teológiai korszak problémáit nem szabad azonosítani a tizenkilencedik századi 
liberalizmus problémáival. A kortárs fenomenológia és egzisztencialista filozófia, különösen 
Heideggeré, megtanította nekünk, hogy Kant fenomenális világának tényei másodlagos és 
származtatott fontosságúak. A fő kérdés Kant nomenális világára vonatkozik. A liberális 
teológusok úgy próbáltak meg értelmet adni az Újszövetségnek, hogy leegyszerűsítették azt 

                                                
1 D. Ernst Fuchs, “The New Testament and the Hermeneutical Problem,” a New Frontiers in Theology-ban, 2, 
kötet, The New Hermeneutic, szerk. James M. Robinson és John B. Cobb, Jr. (New York: Harper & Row, 1964), 
2:112. 
2 Ugyanott 
3 Ugyanott, 114. oldal 
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az Én-az dimenzióra, a tudomány és a történelem dimenziójára. Ők nem érzékelték 
kellőképpen a tényt, hogy a programjukkal az ember szabad, hiteles énjét igyekeztek 
lecsökkenteni a személytelen törvény egy példájára. A fundamentalistákkal vitatkozván olyan 
dolgokról, mint Krisztus feltámadásának az objektív történelmi hitelessége, a liberálisok csak 
azt a tényt mutatták ki, hogy nem szabadultak meg teljes mértékben attól a determinizmustól, 
ami Isten, valamint az emberrel és a világgal viszonyának ortodox nézetében rejlik. 

Meg kell hagyni, a liberalizmus reformálható volt, míg az ortodoxia nem. A liberális 
teológusok, például Friedrich Schleiermacher és Albrecht Ritschl Immanuel Kanttól vették az 
emberről és a szabadságáról alkotott nézeteiket. Kantnak az ember szabadságáról alkotott 
nézetének elfogadásával együtt elfogadták az összes valóság végső esetlegességéről alkotott 
nézetét is, mint ami minden kategória mögött áll, a személytelenek és személyesek mögött 
egyaránt, melyekkel az ember önmagát és a környezetét magyarázza. De egészen a modern 
fenomenalizmus és egzisztencializmus megjelenéséig nem lehetett felbecsülni Kant 
filozófiájának teljes jelentőségét. Csak amikor a Heideggerhez hasonló alapvető gondolkodók 
hozták napvilágra az embernek, mint szabad és hiteles lénynek a nézetét a tiszta 
esetlegességgel szemben, hogy az igazság ama nézetének bilincseit, mely szerint az igazság 
végső és befejezett formában jut el az emberhez, ki lehessen dobni. Most végre, a mi 
korunkban, Barth, de főleg Bultmann képesek voltak megmutatni, hogy az Újszövetség 
evangéliumának van értelme a modern ember számára. 

2. Bultmannon túl 
 
De valóban megtették? Igen, mondja Fuchs, valóban megtették. Ám még így is 

homályos marad a látomásuk. Nem egészen tudták, mit kezdjenek a történelmi Jézussal. 
Barth és Bultmann azért képtelenek megfelelően foglalkozni a történelmi Jézussal, 

mert nem becsülik meg kellőképpen az ember „történelmiségét” (Geschichtlichkeit). Fuchs 
felteszi a kérdést: „Lehet, hogy a történelmiről alkotott elképzelésünk helyesbítésre szorul?” 
Majd hozzáteszi: „Valóban ez a véleményem”. 

Csak Bultmannak a történelmiről alkotott elképzelése helyesbítésével jeleníthetjük 
meg „az új problémát, a hermeneutika problémáját”, és szembesülhetünk azzal. Ez az új 
probléma csak akkor kerül a szemünk elé, ha megértjük, hogy „még gondosabban kell 
megfigyelnünk a tényeket, mint amennyire megszoktuk az exegézis és a prédikálás 
gyakorlása során”.4 

„Gondosabban” megfigyelni a tényeket Fuchs számára nem jelent visszatérést a régi 
liberalizmus álláspontjához. Épp ellenkezőleg, inkább azt jelenti, hogy következetesebben 
kell folytatnunk Bultmann demitologizálási programját, mint azt maga Bultmann tette. Mikor 
az Újszövetség azt mondja, hogy Jézus „pre-egzisztens mennyi lény” volt, hogy „a 
feltámadása után együtt uralkodjon Istennel Isten jobbján ülve”, hogy a földi életében úgy járt 
a vízen, „mint egy kísértet”, és „a Szentlélek által fogantatott, férfi közreműködése nélkül”, 
akkor Bultmannal együtt mi is tudjuk, hogy ez mitikus nyelvezet. Miképpen lehet ez a mitikus 
nyelvezet a számunkra értelmes és hasznos? 

(A) A demitologizálásról és az egzisztenciális értelmezésről 
 
Választ keresni a kérdésre, ez a mi „hermeneutikai feladatunk”.5 Bultmann úgy beszél 

erről a feladatról, mint egzisztenciális magyarázatról. Most azt kérdezzük, állítja Fuchs, hogy 

                                                
4 Ugyanott, 115. oldal 
5 Ugyanott, 117. oldal 
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vajon Bultmann a kellő bátorsággal és következetességgel vitte-e végig az egzisztenciális 
magyarázattal kapcsolatos programját. 

Nyilvánvaló, hogy a hermeneutikus problémája és feladata összetevői egy nagyobb, 
mindenre kiterjedő programnak, mely „értelmezi” az Újszövetség mitologikusan kijelentett 
üzenetét. 

Próbáljuk hát meg következetesebben demitologizálni ezt az üzenetet, mint ahogyan 
azt Bultmann tette, mivel most annál egzisztenciálisabban értelmezhetjük újra azt, mint 
amennyire Bultmann volt képes. 

Először megkérdezzük, miért nem ragaszkodott Bultmann a saját mitológiájához a 
„húsvéti hitről” alkotott saját elképzelésében? „Sok más tanítóval egyetemben” Bultmann 
„ragaszkodik ahhoz a véleményhez, hogy Jézus a közeljövőre várta Isten országának 
eljövetelét.” Az efféle elképzelés természetesen mitikus volt. Helyes volt ragaszkodni ehhez a 
mitikus elképzeléshez „annak érdekében, hogy felakasszuk rá a parousia ’késleltetésének’ 
problémáját?” Vajon valamiféle negatív, valamiféle soha meg nem történhető hozta 
működésbe az egész fejlődést? Milyen joggal lép fel valaki azzal szemben, hogy a prédikálás 
Jézus feltámadásáról más, mint Isten egyik cselekedetének üzenete? Vajon összekeveredett a 
két teljesen különböző dolog: (1) mint háttérfüggöny, mint csődöt mondott mitikus várakozás, 
(2) Isten egyik cselekedetének igénye az elvárt, és a gyaníthatóan abból nem származtatható 
fogalom helyett? De helyesbítette akkor a mitikus várakozást Isten húsvéti cselekedete? 
Képes-e valaki még mindig demitologizálásnak nevezni az efféle folyamatot? Vajon nem 
lenne helyesebb demitologizálni az úgynevezett „húsvéti hitet” is, azt megelőzően pedig Jézus 
várakozását?”6 

Másodszor, túl kell lépnünk Bultmannak az egzisztencialista értelmezésről alkotott 
elképzelésén is. Túllépni Bultmannon a demitologizálás dolgában, azt jelenti, hogy 
Bultmannál következetesebben tagadunk minden, az Újszövetségben kijelentett tény 
közvetlenül kinyilatkoztató jelentőségét. Fuchs szabaddá tesz minket, hogy egzisztenciális 
jelentőséget tulajdoníthassunk valamennyinek. Ez teszi a hitet szabaddá arra, hogy önmaga 
legyen. A hit megtapasztalásait, különösen a bűnbocsánatét, most már megtehetjük 
önmagukról számot adókká. Sőt, ezek a megtapasztalások most már értelmesen 
viszonyíthatók az élethez és különösen Jézus halálához. 

(B) A hit megtapasztalásáról 
 
„Miféle megtapasztalással rendelkezik a hit?” kérdezi Fuchs, majd hozzáteszi: „Ez a 

kérdés végül eljuttat engem a teológiai munkám számára döntő pontra.”7 Következetesen 
végigcsinálva a demitologizálás feladatát, az evangéliumi történet egésze úgy ragyog fel a 
számunkra, mint a szuverén, egyetemes kegyelem evangéliuma. Ha egyszer megláttuk a tényt, 
miszerint „ami döntő, az nem első sorban a tartalom, hanem a tény, hogy Jézus egyáltalában 
megszólalt”, akkor „eljutunk a prédikálása tartalmának megragadásához”. 

Ez a prédikálás „nem többé-kevésbé össze nem függő nézetek felhalmozódása, hanem 
először is szó, nyelv, buzdítás, ahogyan Bultmann helyesen mondja. Mi a lényeges dolog 
ebben a buzdításban? Más dolgok mellett bizonyosan ez: valakit felszólítanak az 
odafigyelésre, és azt mondják neki, hogy önmagára tekintettel figyeljen.”8 

Jézus az Önmagába vetett hitet óhajtja azoktól, akikhez szól. Nekik „hajlandóknak kell 
lenniük kimondani, hogy eljött az idő, amikor Isten Istenként lép színre”. Isten jelenléte az 

                                                
6 Ugyanott, 119. oldal 
7 Ugyanott, 120. oldal 
8 Ugyanott, 123. oldal 



 9 

velük, amit el kell fogadniuk, és amire engedelmesen kell reagálniuk. Isten „eme jelenléte” 
velünk „kapcsolja össze a mi cselekedeteinket Isten cselekedeteivel”.9 

Most már látom, hogy „a tevékenységem, mint szeretet Isten szeretetének folyománya 
(Mk12:28-34). Mert mostantól valóban képes vagyok szeretni Istent, képes vagyok 
örvendezni Benne, mivel Jézus jelenlévővé tette számomra az Istent. S miképpen tette ezt 
meg? A szavain keresztül, melyek most karácsonyi ajándékokként fekszenek az asztalon. 
Amit fel kell vennünk – amibe úgymond fel kell öltöznünk – azok valóban Magának Jézusnak 
a szavai. S ezekbe felöltözvén kell mostantól fogva a napi életünket élnünk. Ez egy teljesen új 
élet lesz.”10 

Ez az új élet „a magva a keresztyén hitnek”. Az új élet „annak a világnak a szférája, 
melyben Jézus mozgott”. S a világnak ez a szférája, melyben Jézus mozgott, a napi életünk 
szférája. Ez a páratlan szeretet szférája, amiképpen a családban élt. S a szeretet a családban 
bekövetkező halálesetnél éri el a tetőponti kifejeződését. „A halál hozzátartozik a napi 
élethez. Vendég a szállodánkban, talán sokszor maga a szállótulajdonos, a csapos és a mixer. 
De vajon Jézus nem azért hívott fel a szeretetre, mert Isten országának idejében ez most vált 
egyetemesen lehetségessé? Mit mond hát a szeretet a halálról? Talán a szeretet hallgat róla? 
Én nem így gondolom!” Csak olvasd el Jézus példázatait. Ezek „ellenállnak a halálnak. 
Bevezetnek az örök életbe. Vajon nem így van? Vajon nem beszélnek, amint Bultmann 
mondja, ’erről az oldalról és az időn túlról’?”11 

A halállal szemben az ember tehetetlen. De a szereteten át mi az Atya házában 
vagyunk, azaz otthon. Az Atya házában a halál Isten problémája, és „Isten problémája annak 
problémája, hogy miképpen kell meglátszania, hogy a szeretet uralkodik.”12 A hitünk tehát 
„vigasztalást Isten erejében és hatalmában nyer…” A hit „valóban nagy súlyt helyez erre a 
hatalomra a jelenben, mivel hisz”. A szeretetet tehát „tulajdonképpen Isten munkájának 
nevezzük”. 

Sőt, a hitünk hirdeti Jézus úri mivoltát mind a minket körülvevő világban, mind 
önmagunkban. 

Így minden ebben jut a döntő stádiumba: Ha Jézus a szeretet hangját jelentőssé tette, s 
ezzel magát Istent is jelentőssé tette, akkor azt akarta, hogy a hallgatói is ezt tegyék.13 

Ezzel, mondja Fuchs, visszatérünk „a történelmi Jézushoz”. „Jézus Maga volt Isten 
Ígéje, amibe mindenki belekapaszkodott, mert Jézus nem akarta, hogy más legyen, vagy 
másnak értsék, mint Isten Ígéjének, Aki belépett az illető napi életébe, és elkezdte itt a 
munkáját. Ő volt ez az Íge, mert pontosan ott engedte Magát meghallani, ahol Maga Isten 
kezdett el beszélni. Jézus volt Isten Ígéje, ha akkor jött el az Ő Ígéjének ideje! S ez az, amiben 
a Jézusba vetett hit hisz, amikor a történelmi Jézusban hisz. Egyedül ez ’a húsvéti hit’ valódi 
jelentése. Jézus és azok, akik Rajta keresztül hisznek, örökre összetartoznak. Ezért hisznek 
Benne Isten Ígéjének vallván meg Őt, s ’Isten Ígéjeként’ valójában Isten ’idő-Ígéjének’.”14 

Ha van hitünk, ezt mondjuk: „ha a szeretet jó, akkor a halál rossz”. Majd „a halál nem 
lehet az életünk valódi ’határa’. Valakinek le kell vonni mindennek a következményeit- Ez a 
hermeneutika, amit előre láttam. A nyelvre összpontosítok. Úgy összpontosítok rá, ahogyan a 
halál párbajra hívja. A halál a sírnál gúnyolja a túlélőket: ’No, most beszélj!’ S erre az alábbi 
választ kell adnunk: ’A szeretet a győztes’. Ez a kijelentés egy posztulátum. S ez a 
posztulátum a hit posztulátuma: A szeretet azt akarja – pontosan, amikor a halállal 
szembesülök – hogy higgyem el: a szeretet a győztes, nem a halál. Ez nem lehetséges Isten 

                                                
9 Ugyanott, 129. oldal 
10 Ugyanott 
11 Ugyanott, 133. oldal 
12 Ugyanott, 134. oldal 
13 Ugyanott, 136. oldal 
14 Ugyanott 
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nélkül. Istennel azonban természetesen az. Így gondolkodott Jézus. De Pál sem gondolta 
másképp.”15 

Mikor a tudós gúnyosan megkérdez: „Hiszel hát a halál utáni életben?”, akkor azt 
válaszolom: „Igen, hiszek benne, mert Isten A-t mondott, de B-t is fog mondani.” S „azért 
keresem, hol mondta Isten az A-t, hogy megerősödjek ebben a hitben. Keresem az igazi 
szeretet összes lehetőségét. S most a magam részére kitakarom a természettudományokat a 
mindennapi életből, és gyakorlom magam a napi élet valódi nyelvezetében. Természetesen 
vannak túlsúlyban levő dolgok. S ott, a tiszteletnek ebben az atmoszférájában, mellyel az 
igazi személyek elkerülik, hogy belekíváncsiskodjanak Isten titkába, képes vagyok, 
mondhatni, legyőzni a szeretteim elvesztése felett érzett mély fájdalmat. Itt tapasztalom meg, 
hogy a szeretet A-ja ott újra és újra a szeretet B-je. S ettől az elrendezéstől függök. 
Gyakorolom magam benne. S akkor ez a lényeg az Isten munkájáról szóló beszédben.”16 

(C) Az Újszövetség megértéséről 
 
Mi most „újra megértjük az Újszövetséget”. „Ez nem azt jelenti, mintha ’a tényeket’ 

meg kellene vetni!” De ezeknek vissza kell térniük ahhoz a nyelvezethez, melyhez tartoznak, 
amikor a reggeltől estig tartó konkrét életünkre gondolunk. S ha félve visszahúzódunk, akkor 
ez csak azért történik meg, mert észrevesszük, hogy elvesztettük a nyelvezetünket. De itt 
ismét közbelép az Újszövetség. Az Újszövetség maga is egy szövegkönyv a hermeneutikában. 
A hit hermeneutikáját tanítja – röviden, a hit nyelvezetét – és arra buzdít bennünket, hogy mi 
magunk is próbáljuk meg ezt a nyelvezetet, hogy megismerkedhessünk Istennel.”17 

Az Újszövetség most, „ahogyan a napi élet egyre nehezebbé válik, egyre fényesebben 
és fényesebben ragyog. Isten meg akar maradni Istennek. Talán ez a fő hermeneutikai 
kijelentés pontosan a mi korunk számára.”18 

(D) A szeretet az Isten 
 
Valaki tehát „cserélje fel a szeretet szót az ’Isten’ szóval.” „Akkor az illető megéri, 

hogy az Istenbe vetett hit a legtermészetesebb dolog, ami csak lehetséges. S ez azonnal 
értelmet nyer a gyakorlati gondolkodásunk számára. Másrészről viszont nincs értelme annak, 
hogy a halál diktálja nekünk, mit kell gondolnunk.”19 

Itt vannak tehát nagyon röviden összefoglalva az új hermeneutika fő fogalmai, 
amiképpen Fuchs gondolkodik azokról. Még ebből a rövid áttekintésből is teljesen világos, 
hogy Fuchs elveti a keresztyénség történelmi, ortodox nézetét, s különösen a történelmi 
protestantizmusét. A valódi hit, az a hit, mely nem követel meg sacrificum intellectus-t, a hit, 
melynek „értelme van”, nem hisz Jézusban, mint Isten közvetlen kijelentésében.20 Az igazi hit 
nem bocsátkozik vitába a fundamentalistákkal Jézus feltámadásának feltételezett történelmi 
objektivitásáról. Nem bocsátkozik vitába a tudósokkal, akik azt feltételezik, hogy a 
fenomenális világ, a személytelen kapcsolatok világa a végső mércéje annak, hogy mi 
lehetséges az ember számára. A gyakorlati gondolkodás elsőségének kanti elképzelésére 
építkezvén Fuchs új hermeneutikája Istent a szeretet győzelmével azonosítja, s ennek a 
szeretetnek a megnyilatkozását különösen Jézus életében és kereszthalálában találja meg. 

                                                
15 Ugyanott, 140. oldal 
16 Ugyanott 
17 Ugyanott, 141. oldal 
18 Ugyanott, 142. oldal 
19 Ugyanott, 143. oldal 
20 Ugyanott, 130. oldal 
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3. Hermeneutik 
 
Most röviden áttekintjük Fuchs Hermeneutik című művét. Ez a munka először 1954-

ben jelent meg. Az új hermeneutika első fő kifejeződését foglalja magában. 
Nekünk, mondja ismét Fuchs, kritikusan kell néznünk Bultmann demitologizáló 

programját. Nekünk nemcsak demitologizálnunk kell az Újszövetség szövegét. Inkább az 
emberi ént kell demitologizálnunk az Újszövetség szövegének fényében. Csak akkor leszünk 
képesek megragadni, mit is jelent a hermeneutika, ha az Újszövetség fényének szövegében 
demitologizáljuk az ént. A hermeneutika akkor az alábbiaknak mutatkozik: 

A. Sprachlehre des Glaubens 
 
Mit mond hát az Újszövetség szövege önmagunkról? 
Fuchs ezzel kapcsolatos nézete világosan megtalálható a János evangéliumának 

bevezetőjére vonatkozó értekezésében. James M. Robinson foglalkozik ezzel az értekezéssel. 
Robinson mondja: „Fuchs Faust híres fordításával kezdi: ’kezdetben volt a cselekedet’. Majd 
ezt helyesbíti később a Jn13:34 alapján (’az új parancsolat’ a szeretetről) az alábbiakra: 
’kezdetben volt a szeretet’… Aztán, a Jn4:16 fényében (az Isten szeretet), ’a szeretet inkább a 
theosz, mintsem a logosz fordításává válik. ’Kezdetben volt az Íge, és az Íge a szeretetnél volt 
és az Íge volt a szeretet’.”21 

B. A nyelvi esemény, mint üdvözítő esemény 
 
A János evangéliuma bevezetőjének eme exegézise alapján Fuchs elmondja nekünk, 

mit ért a hermeneutika alatt. Fuchs mondja: „A hermeneutikám kiegészítésében 
megpróbáltam úgy értelmezni az Ígét, mint azt az Igent, amely úgy meggátol és megelőz 
minden Nemet, ahogyan az Igen az alkotója végtére is minden nyelvi eseménynek. Mert az 
Íge végső soron a nyelv, úgy szól, ahogyan maga a természete. Az igazi nyelvben vajon nem 
mondjuk minden egyetértés előtt ezt az Igent, amikor beszélünk? Sőt mi több, a nyelvünkkel 
vajon nem csatlakozunk a kezdet kezdetétől fogva ahhoz az Ígéhez, mely belépést biztosít 
nekünk, belépést abba a létezésbe, melyben önmagunkkal vagyunk, de pont nem vagyunk 
egyedül hagyva. Még ha a nyelv rendszerint el is idegenedik az Ígétől, az alapjától és épít fel 
mindenféle szavakat, melyek csak jelek – de vajon ezt nem a legalapvetőbb alapján teszi, 
azon az Igenen élve, mely a szavak szava? Meg kell hagyni, így a nyelv eredetileg Isten 
nyelve lenne, s a fő ösvényét akkor joggal neveznénk szeretetnek.”22 

Erről a szakaszról Robinson az alábbiakat jegyzi meg: „Talán sehol máshol nem hallja 
valaki olyan világosan, mint itt, az értelmezést, mely szerint ’az üdvözítő esemény’ a ’nyelvi 
esemény’, mivel a nyelv, amikor valódi nyelv, Isten üdvözítő Ígéje. S talán sehol máshol, 
mint itt, hallja valaki a nyelv központi szerepét a teológiában, melynek megvan a két helye a 
történelmi Jézusban és a hermeneutikában. Mert ’a történelmi Jézust’ nem úgy hallgatjuk, 
mint ’objektív tényszerűséget’, hanem mint ’a megszólító Ígét’, s a ’hermeneutikát’ sem úgy 
hallgatjuk, mint ’jelentést a szótlan mélységben’, hanem mint ’fordítást a ma beszélt nyelvre’. 
Azaz, a hermeneutika ’a történelmi Jézushoz’ igazodó módszer, s a történelmi Jézus az anyagi 
kiindulópont az érvényes hermeneutika visszanyeréséhez.”23 

Meg kell jegyezni, hogy mind Bultmann, mind Fuchs kifejezik a nyílt 
lekötelezettségüket a nézeteikért Heideggernek. De Bultmann, halljuk gyakran, a 
                                                
21 James M. Robinson, “Hermeneutic since Barth” a New Frontiers in Theology-ban, 2:60. 
22 Ugyanott, 60-61. oldal 
23 Ugyanott, 61. oldal 
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demitologizáló teológiai programját és egzisztenciális magyarázatát Heidegger korai 
munkásságához, míg Fuchs a hermeneutikai magyarázó programját Heidegger késői 
munkásságához kapcsolja.24 A dolog kiváló elemzése olvasható James M. Robinson „A késői 
Heidegger német elemzése” című cikkében, mely a New Frontiers in Theology 1. kötetében 
jelent meg. 

C. A késői Heidegger és a lét csendes harangzúgása 
 
Az alapkérdés, mellyel Heidegger elkezdi, s amelyhez gyakorta visszatér, az alábbi: 

egyáltalán miért vannak lények, és miért nem csak egyszerűen semmi. Ez a létezés kérdése. 
Ez az ember és önmaga megértésének kérdése az alapvető környezetével kapcsolatban. 

Az embernek igyekezni kell úgy megértenie önmagát, mint a lét csendes 
harangzúgásának hangszóróját. Mikor betölti a szerepét, akkor valóságosan ember. Az 
embernek ez az elképzelése nem fejezhető ki közvetlenül a közönséges felszínes-fenomenális 
élettől kölcsönzött szavakkal. Sem a tudomány, sem a metafizika nem kerül az emberről 
alkotott efféle nézet látókörébe. Amire szükség van, az nem más, mint annak a nézete, ami 
abszolút felülmúl mindent, amit bárki valaha is mondott az empirikus tapasztalat, vagy a 
fogalmi gondolkodás alapján. Egy költőt kíván meg az, hogy a közönséges embereknek efféle 
bepillantásokat adjon. Szerencsére minden ember költő a szívében. Mélyen a legbelső énjében 
minden ember tudja, hogy a valódi, hiteles énje a szabad én, mely részesedik a nomenálisból, 
az isteniből, a teljesen másból. Ez a részesedése ebben a tisztán transzcendens létezésben 
láttatja meg vele, hogy a költőknek alapjában véve igazuk van, amikor – gyakran kicsavart 
nyelvezettel – minden embert a valódi otthona felé irányítanak, amit a létezésük 
feledékenységében maguk mögött hagytak. 

Látván a költők által látott látomást az emberek vágyakoznak visszatérni eredeti 
otthonukba. Hallván a költők által mondott szavakat, a szeretet és a megértés szavait hallják. 
Megértik a hit, a szeretet és a reménység nyelvét. A valódi, hiteles lényük a jövőbeli lényük. 
Ez a jövőbeli lény a lényük valódi eredete. Amikké majd válnak, most azért azok, amik. S 
azok, amiknek lenniük kell. 

Heidegger a Vom Wesen des Grundes című munkájában (1929) vizsgálja az ember 
élete céljának kérdését (Ermöglichung der Warumfrage überhaupt).25 Amikor megkérdezzük, 
hogy miért létezik bármi inkább, mint a semmi, akkor közvetve azt is megkérdezzük, hogy 
mit kezdhetünk a cél elképzelésével. Ezt az elképzelést használjuk a mindennapi életben. De 
beszélhetünk a létezés céljáról? A válasz az, hogy ezt kell tennünk. Meg kell hagyni, nem 
beszélhetünk célról az alany-tárgy viszonyából, azaz a tér és az idő felszíni-fenomenális 
világából kiindulva. A költők azonban elvezetnek minket a fenomenális felett álló 
transzcendencia világába. S teszik ezt annak a megértési módszernek a megtanításával, mely 
messze a fogalmi manipuláció módszere felett áll. A célról nem mint az empirikus 
megtapasztaláson alapuló fogalomról kell gondolkodnunk, ami a természeti teológia módján 
az abszolút célhoz vezet minket. Inkább úgy kell gondolkodnunk a célról, mint minden létezés 
eredetéről, alapjáról és rendeltetéséről. 

Természetesen a létezések eme valódi eredete és célja, vagy rendeltetése mindig rejtve 
marad. Semmit sem lehet mondani róla fogalmilag. Mindaddig, amíg megpróbálsz róla bármit 
is mondani fogalmilag, bele vagy veszve a létezés feledékenységébe. Ahhoz, hogy helyesen 
értelmezhessük a létezést, annak a létezésnek a fényében kell élnünk (der Helle des 
Seinsverständnisses).26 
                                                
24 A szerző nézeteiről Heidegger későbbi munkásságáról lásd a The Later Heidegger and Theology című 
munkáját (Philadelphia: Westminster Theological Seminary. 1964.) 
25 Martin Heidegger, Vom Wesen Des Grundes (Frankfort: Vittorio Klostermann, 1929). 48. oldal 
26 Ugyanott, 49. oldal 
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1946-ban Heidegger megírta az Über den Humanismus című művét. Benne még 
jobban kimunkálja azt az elképzelést, mely szerint az ember valódi önismerete azonos a 
létezés általa történő helyes értelmezésével (Seinsverständniss). Az embert annak kell látni, 
ami ő a létezés igazságában állva.27 Az ember azért az, ami, mert belevettetett a létezés 
igazságába. Ebbéli minőségében a létezés őrének kell lennie. Egy őr lehet hűtlen. Ha tehát ő 
az, akkor hűtlen a létezés igazságához, melyben emberként áll. 

A Was Heißt Denken című munkájában Heidegger átfogó módon foglalkozik a 
tudomány és a metafizika által a múltban használt, valamint az általa javasolt 
gondolkodásmódok közötti különbséggel. Parmenidesz nem tévedett, mikor úgy vélte, hogy a 
gondolkodás és a létezés egymásban foglaltatnak. A tévedése abban a tényben rejlik, hogy 
nem látta a valódi transzcendenciát, így nem látta azt a tényt sem, hogy a létezés valódi 
értelme most és mindig is a teljesen transzcendens, tehát mindenütt jelenvaló létezésben való 
szupra-koncepcionális részvétel dolga. Parmenidesz nem vette észre, hogy az egynek ahhoz, 
hogy valóban egy lehessen, soha nem szabad fogalmilag elérhetőnek lennie, s a soknak, 
ahhoz, hogy valóban sok lehessen, soha nem szabad empirikusan azonosíthatónak lennie. 
Önismerettel rendelkezni annyi, mint költői tudomással bírni arról a tényről, hogy a létezés 
valamiképpen szól hozzá és rajta keresztül. Így válik az illető a létezés csendes 
harangzúgásának hangszórójává. 

D. Önismeret 
 
Fuchs azon a véleményen van, hogy Bultmann nem juttatta kellőképpen érvényre az 

önismeret fogalmát. Bultmann nem aknázta ki Heidegger későbbi gondolkodását a teológia 
javára. Bizonyos, hogy a teológusok gondatlanul látják el a feladatukat, ha nem mutatják meg, 
hogy Heidegger Létezése valójában miképpen a keresztyénség Istene, s a Krisztusba vetett hit 
miképpen azonos az ember igazi önismeretével. 

Már láttuk, miképpen végzi el Fuchs János evangéliuma bevezetőjének az exegézisét e 
cél elérése érdekében. Most megnézzük az egyik, 1951-ben írott cikkét, melynek címe: „Miért 
követeli meg a Jézus Krisztusba vetett hit az önismeretet”. 

(1) A húsvéti hit 
 
Ebben a cikkben Fuchs főleg a húsvéti hit kérdésével foglalkozik. Bultmann, állítja 

ismét, képtelen volt teljes mértékben érvényre juttatni a Krisztus feltámadásába vetett hit 
elképzelését, mert nem ragadta meg a lehetőséget arra, hogy krisztológiai magyarázatát adja 
annak az elképzelésnek, amit Heideggernek az önismeretről alkotott. 

(2) Vergangenheit de Todes 
 
Hinni Krisztus feltámadásában annyi, mint helyes önismerettel rendelkezni, s helyes 

önismerettel rendelkezni annyi, mint hinni Krisztus feltámadásában.28 
Heideggernek igaza volt, amikor azt mondta, hogy az ember létezése létezés a halálra. 

De, mint azt hallottuk, Fuchs azt mondja, a szeretet nyelvében gyakorolja magát, és a szeretet 
erősebb a halálnál. A Krisztus feltámadásába vetett hiten keresztül a halál múltbeliségében 

                                                
27 Martin Heidegger, Über Den Humanismus (Frankfort: Vittorio Klostermann, 1946). 19. oldal 
28 D. Ernst Fuchs, Zum Hermeneutischen Problem In Der Theologie (Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 
1959, 225. oldal. “Auferstehung ist Auferstehungsgeschenen. Das Auferstehungsgeschehen ist zugleich das 
Geschehen, das als Glaube in der Welt erscheint. Der Glaube wird als Glaube eingeübt. Die Einübung des 
Glaubens ist Einübung der Auferstehung.” 
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(Vergangenheit des Todes) gyakoroljuk magunkat. „Ettől függ minden.”29 Miért követeli meg 
a Jézus Krisztusba vetett hit az önismeretet? Mivel Ő a szőlőtő, mi pedig a vesszők. Ő a Fő, 
mi vagyunk a tagok. Ő az, amivé nekünk válnunk kell, azaz, amivé Isten akart minket tenni 
Ádámban. Ez a feltámadás üzenete a számunkra. Az önismeret úgy az, ami, ahogyan a mi 
valódi énünk is az, ami, mivel azzá válik, amivé majd válik Krisztus feltámadásának örökké 
folytatódó eseményében. 

(3) Krisztus a mi eredetünk és célunk 
 
Az ember biblikus nézete című fejezetben Fuchs ugyanazt az általános dolgot 

hangoztatja annak kimondásával, hogy a mi eredetünk helyesen érteni Krisztust. Vajon 
Krisztus nem győzte le a halált? S vajon nem vagyunk Vele egyek a feltámadásában?30 Vajon 
nem azt mondja nekünk Pál, hogy a Lélekben élünk? Krisztusban, a Lélekben, az Ígében Isten 
kimondja az Igenjét az embernek, s Krisztussal az ember kimondja az Igenjét az 
embertársának. 

Annak a ténynek a fényében, hogy Krisztus a mi eredetünk, megértjük, hogy az ember 
az, ami, ahogyan ez az eredet a végcéljára, a valódi jövőjére elhívja. Az ember akkor valóban 
ember, amikor válaszol az eredetének és a céljának, Jézus Krisztusnak az elhívására. 

Mindezeket a dolgokat fontolóra véve Robinson megint azt mondja, hogy Fuchs 
„hermeneutikája a történelmi Jézushoz igazodó módszer, s a történelmi Jézus az anyagi 
kiindulópont az érvényes hermeneutika visszanyeréséhez”. Fuchs azon a véleményen van sok 
kortársával egyetemben, hogy sem Barth, sem Bultmann nem juttatták érvényre a történelmi – 
vagy történeti – Jézus alapvető jelentőségét. Ennek a ténynek az oka az, hogy nem megfelelő 
hermeneutikai alapelvvel dolgoztak. A pillanat kihívása tehát túllépni ezeken az embereken az 
új hermeneutikai alapelv segítségével. Ennek az új hermeneutikai alapelvnek az újdonsága 
abban a tényben található meg, hogy azért az, ami, mert kölcsönhatásban áll a történelmi 
Jézus elképzelésével, és mert a történelmi Jézus is azért az, ami, mert kölcsönhatásban áll az 
új hermeneutikai alapelvvel. „Ez a hermeneutika a történelmi Jézushoz igazodó módszer, s a 
történelmi Jézus az anyagi kiindulópont az érvényes hermeneutika visszanyeréséhez.”31 

Az új hermeneutika módszere ennek megfelelően minden részletre kiterjedő. A 
keresztyén hit együtt áll, vagy bukik a történelmi Jézussal. De nem ismerhetjük a történelmi 
Jézust, csak mint kölcsönhatásban állót az új hermeneutika módszerével. A történelmi Jézus 
és az Új hermeneutika eme kölcsönös függősége azon az előfeltevésen alapul, hogy az egész 
valóság történelmi (Geschichtlich). Mindezt lehetetlen volt meglátni, amíg a történelmi Jézust 
a hitvallások, különösen a kalcedoni hitvallás dogmatikus Krisztusából kiindulva 
magyarázzák. A reformátorok nem látták a létezés történetiségét, ezért nem látták a történelmi 
Jézust a hermeneutikával kölcsönhatásban állónak, a valóság történetiségét előfeltételezve. 
Csak most, a Kanthoz és Heideggerhez hasonló emberek munkáján láttuk meg, hogy micsoda 
is valójában a történelmi valóság. Csak most értjük meg a történelem Jézusát és üdvözítő 
jelentőségét az emberiség számára. 

B. Gerhard Ebeling 
 
Most rátérünk Gerhard Ebelingre, Fuchs fiatalabb kortársára és barátjára. 
Ebeling általános nézőpontja hasonló Fuchséhoz. Ebelingnél ugyanazt az érdeklődést 

látjuk a történelmi Jézus iránt, mint Fuchsnál. „A viszony kérdése Jézus és a hit között 

                                                
29 Ugyanott, 258. oldal 
30 Ugyanott, 277-278. oldal 
31 Robinson, “Hermeneutic since Barth,” 61. oldal 
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hatással van a krisztológia szívére, s valóban a keresztyén enigmatika legfőbb alapsíkja. 
Sarkalatos pontja az arról szóló egész beszámolónak, hogy valójában mit is jelent a 
keresztyénség. Mert kétségtelen, hogy keresztyénné a Jézus Krisztusba vetett hit tesz, S a 
krisztológia egyik alapproblémája pontosan annak a kijelentésnek a jelentése, hogy hiszek 
Jézusban.” A teológia feladata „számot adni a hiszek Jézusban kijelentésről”.32 

Az ortodox teológia nem tudta helyesen megválaszolni ezt a kérdést, mivel nem 
rendelkezett helyes hermeneutikai alapelvvel. S nem rendelkezve helyes hermeneutikai 
alapelvvel, az ortodoxia félreértelmezte a történelmi Jézust. Az ortodoxia számára a hit „egy 
formális dolog volt (pusztán egy ’szerv’, csak eszköz a végcélhoz), mely a tartalmát és a 
szorosabb meghatározását a pillanat konkrét momentumától kapta.” Ezen az alapon lehetetlen 
volt „azt a döbbenetes kijelentést tenni a hitről, hogy egyedül ez igazít meg”.33 

1. Megigazulás hit által 
 
Ha meg akarjuk látni, hogy a hit és Jézus összetartoznak, a megértés új alapelvére van 

szükségünk. Szükségünk van a hermeneutikának arra az alapelvére, mely világosan 
megmutatja nekünk, „hogy az a kérdés, kicsoda Jézus és mi a hit, nem válaszolható meg 
egymástól elkülönítve, hanem csak egymással kapcsolatban.”34 

Csak „a krisztologikus gondolkodás összpontosításával az összes alapfogalom 
legalapvetőbbjére – tudniillik a hiszek Jézusban kijelentés megértésére – kötjük hozzá egy és 
ugyanazon időpillanatban mindkét ponthoz, melyek egyikétől sem szabad semmi esetre sem 
eloldozni, ha nem akarunk felhagyni a krisztológia témájával. Ezek a pontok a történelmi 
Jézus és a saját valóságunk. A hit ugyanis nyilvánvalóan nem keresztyén hit, ha az alapja nem 
Magában a történelmi Jézusban rejlik. S hasonlóképpen nem keresztyén hit, ha nem mi 
magunk, akik hitben járunk, törődünk Jézussal. Itt is van egy megfelelés: csakis egymás 
mellett juthat kifejeződésre a krisztológiában Jézus valódi emberi mivolta és a mi valódi 
emberi mivoltunk.”35 

Látjuk tehát, hogy Jézusnak nem a hit tárgyának, hanem inkább „a forrásának és az 
alapjának”36 kell lennie. A szinoptikus Jézus „soha nem kapcsolja össze a hit fogalmát a saját 
személyével”. Jézus „nem beszél az Őbelé vetett hitről”.37 Jézusnak „része van abban a 
hitben”, melyről beszél. „Jézus döntő ajándéka a hit, ami bizonyossá teszi a létet, azaz, ami 
rámutat annak alapjára, s ezzel megalapozza azt.”38 A hit „a létezés egészét érinti”. Ez adja 
meg az egész létezésünk „célját, meghatározását és alapját”.39 Számunkra tehát a hit „létezés a 
bizonyosságban”. Hit által rendelkezünk „alappal önmagunk alatt, noha a feneketlen 
mélységbe lépünk”.40 A hit, „amely a létezés koncentrált egésszé teszi, lényegében a jövőre 
vonatkozik…” A hit „hatalom, valójában részvétel Isten mindenhatóságában”.41 A hit tehát 
„részvétel Isten lényegében. Nem látjuk meg, hogy tulajdonképpen micsoda a hit ha nem 
vesszük észre azt a dimenziót, melyre az elhelyezésnek ez a merész módja mutat”.42 Csak így 

                                                
32 Gerhard Ebeling, Word and Faith, ford. James W. Leitch (Philadelphia: Fortress Press. 1963), 201–202. oldal 
33 Ugyanott, 203. oldal 
34 Ugyanott, 202. oldal 
35 Ugyanott, 204. oldal 
36 Ugyanott, 202. oldal 
37 Ugyanott, 235. oldal 
38 Ugyanott, 238. oldal 
39 Ugyanott, 239. oldal 
40 Ugyanott, 240. oldal 
41 Ugyanott, 241. oldal 
42 Ugyanott, 242. oldal 
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beszélhetünk az „üdvözítő hitről”.43 „A hit megvallja, hogy Isten a jövő, és így nem kerüli ki a 
halált. Nem kerüli ki a kísértést. Ha hiszel, nem szaladsz el.”44 

2. Részvétel Isten lényegében 
 
Természetesen amennyiben a hit részvétel Isten lényegében, és amennyiben Jézus hite 

Istenre mutat nekünk, akkor tanulnunk kell Istenről. Egyidejűleg beszélnünk kell az emberről 
is. Isten és ember „nem két téma, hanem egy”. „Ha elválasztják Istent és embert, akkor 
mindkettőt félreértik. Isten és ember csak az egymással való viszonyukban ismerhetők. Csak 
akkor lehetséges az istenismeret, ha  általa az ember ismereteket szerez önmagáról is. S az 
ember csak akkor rendelkezhet önismerettel, ha az által Isten is ismertté válik. A valódi 
istenismeret nem az Isten ismerete Önmagában. A valódi istenismeret ismeret arról az 
Istenről, Aki értünk és velünk van. S hasonlóan, a valódi emberismeret nem az ember 
ismerete önmagában, elvont elszigeteltségben. Végső soron az ember elvont, elszigetelt az őt 
érintő valóságtól, amikor nem az Istennel való viszonyában szemléljük.”45 

3. Istent kérdésként tapasztalják meg 
 
S „Istent kérdésként tapasztalják meg. A valóság kontextusában, ami találkozik velem, 

Isten úgy kerül velem szembe, mint ennek a találkozó valószínűségnek a kérdésessége. Az 
Isten szó jelentése alapesetben, a szerkezetének megfelelően csak kérdésként írható le. A 
kérdésesség, mellyel szembetalálkozunk a találkozó valóság mellett, bármennyire ködösen is, 
de biztosítja annak okát, hogy amit Istenről mondunk, az minden embert érint, s ezért elvileg 
lehet érthető minden ember számára – tudniillik mert olyasvalamire utal, aminek a vele 
találkozó valósághoz van köze.”46 

Ebeling megint biztosra veszi, mint tette a Jézussal kapcsolatos elemzésénél is, hogy a 
nézetét nem szabad összekeverni Isten közvetlen, a természet és a történelem világában, 
valamint az ember öntudatában adott kijelentésének sem hagyományos római katolikus, sem a 
hagyományos protestáns nézetével. Vissza kell mennünk e nézetek mögé, állítja Ebeling, 
ahhoz a személyhez, akinek Isten bármely kijelentése szól. Ez Isten természete ismeretének 
hagyományos nézete nem teszi meg. 

Isten ismeretének ezek a hagyományos nézetei nem fogják fel, hogy ha Isten és embert 
nem elvonatkoztatásoknak veszik, hanem inkább, mivel a kezdetektől fogva kapcsolatban 
állnak egymással, ezért a közös kérdésességből kiindulva öröklötten benne vannak a velünk 
találkozó valóságban. Ennek a kérdésességnek „olyan kérdésességnek kell lennie, melyre 
maga a valóság nem tartalmazza a választ. Nem válaszolható meg valamely elemmel, mely 
egyelőre még kétségkívül nem ismert, hanem végső soron a legvégén kell felfedezni magában 
az engem érintő valóságban. Ezt a kérdésességet inkább – s ez a radikális mivoltának része – 
inkább én magam próbálom megválaszolni, valójában önmagamon keresztül. Ez ugyanis a 
saját kérdésességem része.” A „kérdésesség radikális mivolta csak akkor következik, mikor a 
saját szememben válok kérdésessé, mikor az engem és a saját kérdésességemet érintő valóság 
kérdésessége így azonossá válnak.”47 

                                                
43 Ugyanott, 245. oldal 
44 Gerhard Ebeling, The Nature of Faith, ford. Ronald Gregor Smith (Philadelphia: Fortress Press, 1959), 181. 
oldal 
45 Ugyanott, 108. oldal 
46 Ebeling, Word and Faith, 347. oldal 
47 Ugyanott, 348. oldal 
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4. A valóság radikális kérdésessége 
 
Azaz, „a valóság átfogó elemzésének a feladata” nem más, mint „a valóság radikális 

kérdésességének az észrevétele”. Csak így megfogalmazva a dolgot fogalmazzuk meg az 
istenismeret dolgát valóban személyes módon. Csak így gondoljuk el azt az Istent, Aki 
valóban személyes és a személy-személy szembesítés során találkozik velünk. Csak így 
képzelhetünk el egy valóban transzcendens Istent. Csak így láthatjuk meg, hogy „a valódi 
istenkeresés csak annak az embernek a számára lehetséges, aki megtalálta Őt”.48 

5. Isten a lelkiismeretben található meg 
 
Hol találjuk hát meg Istent? A lelkiismeretünkben. Ott, ahol a lényünk radikális 

kérdésessége ránk sújt. Természetesen nem szabad úgy gondolkodnunk a lelkiismeretünkről, 
mint ami „határozott anyagi tanításokat és utasításokat” ad nekünk. Inkább úgy kell 
gondolkodnunk a lelkiismeretről, mint „az emberről, aki maga is a radikális kérdésességbe 
való belekeveredésének összetevője alatt áll”.49 

6. A hit, mint a teljesség látomása 
 
Csak amikor a teológia ekképpen tisztázza a hit fogalmát és felvállalja „lételmélet” 

feladatát, akkor szerezzük meg „a valóság látomását a maga teljességében”. Az eredmény 
akkor a valóság ama elképzelése lesz, mely támasztékait nem a tárgyiasításra, hanem a 
történelmire, nem a valóság hozzáférhetőségére, hanem a nyelvisségére, nem a létező jelenre, 
hanem a még mindig csak eljövendő jövőre helyezi. Az efféle lételméletet természetesen a 
teológiai bepillantások táplálják, és teológiai használatra való, de mégsem teológiai, hanem 
alapvető lételmélet lesz, nyitott az általános megvitatásra, olyan, melyben a valóság 
származékos módusainak, például a valóság természettudományos elképzelésének is megvan 
a maga helye.”50 

7. Az „objektivitás” csődje 
 
Ebeling számára az új hermeneutika feladata kombinálni egyetlen belsőleg 

következetes nézetben a valóság minden összetevőjét a történelmi Jézusba vetett hitből, mint 
Istenre mutató dologból kiindulva. Ezt csak azért lehet megtenni, mert a hit elképzelésének és 
az Istenre mutató történelmi Jézus elképzelésének nincs anyagi tartalma. Amíg megengedik a 
tárgyiasítás egyetlen morzsájának is, hogy hozzájáruljon az összképhez, az ember és az Isten 
közötti kimerítő kölcsönhatás meg fog semmisülni. Ezáltal Jézus közvetlenül azonosítható 
entitássá válna a tér és az idő személytelen világában. Isten egy fogalmilag manipulálható 
„létezéssé” válna, létezéssé a létezések között, ahelyett, hogy Ő volna a létezés. Maga az 
ember pedig belebonyolódna az oksági kapcsolatokba. 

8. A kritikai-történeti módszer 
 
Ebeling számára a teológia egész programját át kell alakítani a hermeneutika eme új 

alapelvéből kiindulva. A Zeitschrift für Theologie und Kirche-ben (1950) Ebeling felvázolja 
az egész valóság újraértelmezésének eme programját az új hermeneutikából kiindulva. 
                                                
48 Ugyanott, 349. oldal 
49 Ugyanott 
50 Ugyanott, 199. oldal 
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Ebeling itt ezt írja a kritikai-történeti módszer jelentőségéről az egyház és a teológia 
számára a protestantizmusban: „A viszonyulás a gondolkodás alapszerkezetéhez a modern 
korban a döntő dolog a keresztyén hit megértéséhez”. A „modern elme gondolkodási 
alapelvein” keresztül az emberek most először „ébredtek a létezés történelmi jellegének teljes 
tudatára”.51 

Csak miután az emberek megértik a valóság alapjában véve történelmi természetét, 
akkor rendelkeznek majd a helyes hermeneutikai alapelvvel. Másrészt „a magyarázat 
kategóriája felöleli a kijelentés eseménye jelen aktualizálásának történelmi jellegét”.52 

A széles körű érdeklődés az új hermeneutika iránt világosan kiderül abból a tényből is, 
hogy Ebeling az, aki sok oszlopos cikket ír a „Hermeneutik”-ról a Die Religion in Geschichte 
und Gegenwart enciklopédia harmadik kiadásában. E munka előző kiadásában nagyon kis 
teret szenteltek ennek a témának. S mint más írásaiban is, úgy van ebben a cikkben is. Ebeling 
rendkívül kritikus az Újszövetség helyes értelmezésének római katolikus nézetével szemben. 
A római katolikus teológusok egyáltalán nem rendelkeznek helyes nézettel a valóság 
történelmi természetről, s természetesen helyes hermeneutikai alapelvvel. Sajnos a dolgok 
nem változtak meg radikálisan a reformációval sem. Amit Ebeling ebben a témában mond az 
enciklopédia cikkében, az összefoglalható abban, amit a most említett programadó esszében 
mond: „A reformáció felborítja ezt a (katolikus) lételméleti értelmezést, de elvileg nem mond 
le róla. Igaz, hogy a hangsúly áthelyezésével a metafizikai kategóriákról a személyes 
megváltói-történeti kategóriákra megsemmisítette a skolasztikus rendszert, de mindehhez még 
mindig teret engedett a hagyományos gondolkodásmód keretein belül megmaradt metafizikai 
és meta-történelmi józan észnek.”53 

Az olyanok, mint J. A. Ernesti és J. S. Semler értékes munkát végeztek a Szentírás 
megértése érdekében. Ám még így is tény, hogy a hermeneutikai probléma „radikális 
mélysége” a létezés történetiségében (Geschichtlichkeit) „nem jutott el a tudatukig”.54 
Friedrich Schleiermacher volt az első, aki „a megértés elemzéséből” fejlesztett ki 
hermeneutikát. 

Mostanában Barthnak a Róma levélre vonatkozó elemzését uralja a hermeneutika 
problémája. Ami Bultmannt illeti, az ő demitologizáló, valamint az egzisztenciális értelmező 
programja alapvetően fontos, mivel Heidegger filozófiájára alapozva, mélyebb bepillantással 
rendelkezik a hermeneutika és a létezés történetiségének viszonyáról, mint bármely teológus 
őelőtte. Bultmannon túl rámutathatunk Bonhoefferre, s különösen Fuchsra, mint akik 
fejlesztették a hermeneutikának a létezés történetiségében rejlő alapelemét. 

Ezzel lezárjuk Fuchs és Ebeling új hermeneutikájának rövid bemutatását. A 
munkáikban Fuchs és Ebeling, mint említettük, megpróbálnak túllépni a tárgyiasítás ama 
maradványait, amit mind Barthnál, mind Bultmannál megtalálnak. A tárgyiasítás eme 
maradványai Barthnál és Bultmannál eltörölhetők és el is kell azokat törölni a hit „alanya” és 
„tárgya” közötti kölcsönhatás alapelvének fáradhatatlanul következetes alkalmazásával. Barth 
és Bultmann nem rendelkeztek a meggyőződésük bátorságával ebben a dologban. Ők attól 
féltek, hogy a hit „alanya” és „tárgya” közötti kölcsönhatás alapelvének fáradhatatlanul 
következetes alkalmazása teljesen megsemmisíti majd a hitet. Miképpen létezhet bármi, 
amiben hinni kell, ha a hit „tárgyának” nincs saját természete, függetlenül önmagától, s 
függetlenül a hit „alanyával” fennálló viszonyától. 

                                                
51 Ugyanott, 46. oldal 
52 Ugyanott, 38. oldal 
53 Ugyanott, 30-31. oldal 
54 Gerhard Ebeling, “Hermeneutik,” Die Religion in Geschichte und Gefeenwart (Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul 
Siebeck), 1957), 3:254–255. oldal 
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9. A hit „alanyának” és „tárgyának” kölcsönhatása 
 
Ugyanakkor a hit valódi „objektivitása”, állítja mind Fuchs, mind Ebeling, pontosan a 

hívővel fennálló kölcsönhatásában rejlik. Eltekintve a hit „tárgyának” és „alanyának” teljes 
kölcsönhatásától, mindkettő teljes elszigeteltségben működne. Minden gonoszság, mely az 
önmagában vett Isten és az önmagában vett ember mechanikus kapcsolatának a kalcedoni 
hitvallás módszere szerinti elképzeléséből fakad, visszatér, amíg nem posztuláljuk az átfogó, 
Krisztuson keresztüli kölcsönhatást Isten és ember között, mint a történetiség ama alapelvét, 
mely által őseredeti egységben állnak egymással. 
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2. fejezet: Néhány modern teológus reakciója. 
 
Most megvizsgáljuk Fuchs és Ebeling eme erőfeszítését, mellyel megpróbáltak 

túllépni Barthon és Bultmannon a hit tárgya és alanya következetesebb viszonylagosításának 
eszközével. 

Az már említett új hermeneutikai szimpózium második része foglalkozik a téma 
amerikai elemzésével. Ebben a részben John Dillenberger, Robert W. Funk és Amos Wilder 
értékelik Fuchs és Ebeling új hermeneutikáját. 

Én csak John Dillenbergerrel foglalkozom. Ő Fuchs szerint „a legfontosabb 
vitapartnerünk”.55 

A. John Dillenberger 

1. Az új hermeneutika szélesítéséről 
 
Dillenberger ki akarja szélesíteni az új hermeneutika alapelveit. Fuchs és Ebeling 

számára, mondja Dillenberger, „a teológiai hermeneutika azonos a világ eseményeivel, a hit 
történéseivel”. Ezeknek az embereknek a számára ugyanis „a teljes teológiai vállalkozás a hit, 
azaz a valódi létezés megtisztítása”. Mivel ez a helyzet, új krisztológiára van szükség. A 
kalcedoni állásponttal szemben Ebeling „ragaszkodik ahhoz, hogy a krisztológiai kijelentések 
csak Jézus emberi személyiségére, mint a hit emberére vonatkozhatnak. A lényegi és csak 
krisztológiai kijelentés a hiszek Jézusban, melyben a hiszek, a Jézus és a hit azonos 
kifejezések. Azért van ez így, mert Jézus a hit példája, a hit szerzője és tökéletesítője. 
Valóban, ha ezt a szót kipréseljük, akkor világos, hogy a hit, Jézus, Isten, a valódi 
egzisztenciális valóság egymással felcserélhető fogalmak, melyek mind ugyanazt a valóságot 
jelentik.”56 

Ezen a ponton Dillenberger alapvető kritikát fogalmaz meg az új hermeneutika alapját 
képező egzisztenciális teológiával szemben. „Legyőzvén a világ objektív nyelvezetét és a 
világ képét, vajon az egzisztencialista teológusok nem fejlesztették ki az én egyfajta objektív 
tárgyiasító nyelvezetét, egy nyelvezetet mely ugyanolyan elvont? Nemcsak a nyelvezet 
természetét definiálták újra, hanem a közvetlen felhasználhatóságának az emberhez vezető 
sugárútjait is. Ennek eredményeképpen a hit kontúrjai kevés színnel és pulzálással 
rendelkeznek”.57 

2. A túllépésről az új hermeneutikán 
 
Létezik valódi előrelépés, állítja Dillenberger, Bultmannhoz képest az új hermeneutika 

álláspontjában. De ezen is túl kell lépnünk a saját, újabb hermeneutikánkkal. Ki kell 
szélesítenünk Fuchs és Ebeling megközelítését, és ezzel együtt túl is kell lépnünk azon. 

„Mondjuk, hogy a hermeneutika feladata a megértés elősegítése. A nyelvi esemény 
pontosan ezt a célt szolgálja, mert rajta keresztül a valóság és az élet összekapcsolódnak.”58 
Eddig jó. De vajon az új hermeneutika valóban megragadta a hermeneutikai probléma teljes 
szélességét? A hermeneutikai probléma az elmúlt időszakok nyelvi kifejeződésének és a saját 

                                                
55 D. Ernst Fuchs, “Response to the American Discussion”, New Frontiers in Theology, 2, kötet. The New 
Hermeneutic, szerk. James M. Robinson és John B. Cobb, Jr. (New York: Harper & Row, 1964), 2:235. 
56 John Dillenberger, “On Broadening the New Hermeneutic” a New Frontiers in Theology-ban, 2:148. 
57 Ugyanott, 151. oldal 
58 Ugyanott, 152. oldal 
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korunk nyelvi kifejeződésének a viszonyával foglalkozik. Azaz „a teológiai kijelentés 
szándékosságát” a mi kulturális éránkban „lehet, hogy olyan kifejezésekkel kell felvázolni, 
melyek külsőleg ellentmondanak az eredeti megszövegezésnek. Például, a trinitárius 
megszövegezés eredetileg a görög-római világ politeizmusával szemben védte a 
monoteizmust, melyben a teremtés és a megváltás két isten között oszlott meg, s a megváltó 
isten inkább a gnózison, semmint kijelentés által volt ismeretes. A történelem egy későbbi 
fordulatában ugyanezt a monoteista szándékosságot – és ezt a kifejezést szándékosan 
használjuk, mert a monoteizmus nem numerikus probléma – a trinitárius politeizmusokkal 
szemben megnyilvánuló unitárius tiltakozáson keresztül erősítgették.”59 

Miért érveljünk a trinitárianizmus és miért a predesztináció ellen? „A teológiai 
kifejezések elfogadása abszolút igazságokként, és a teológiai kijelentések elvetése, mint 
feltételezetten lényegtelen és hamis állításokét, azonos mentalitást tár fel. A teológiai 
hermeneutika feladata behatolni a teológiai szándékba minden teológiai kijelentésben, akár 
elfogadjuk, akár elvetjük ezeket a kijelentéseket. A dolog tágabb, mint elfogadás, vagy 
elvetés, sőt még az igazságnál és a hamisságnál is tágabb: a világban és a világon keresztül 
ismertek helyes kifejezésének dolga”.60 

Az új hermeneutika népe látszólag nem látja világosan, hogy „a szándékosság és a 
lényeg nem azonosak”. A teológiai dokumentumok értelmezésének problémája az 
Újszövetségtől kezdve „nem a magok és a hüvely problémája”.61 Ez az, ahogyan „a liberális 
protestáns” gondolkodott róla. Luther és Kálvin jobban tudták. 

„Miközben elfogadták a Szentírás szó szerinti pontosságát, az nem volt egy teológiai 
axióma.”62 Mi „csak analógia alapján beszélhetünk Istenről és emberről”.63 A végleges 
teológiai kijelentések „ki vannak zárva”.64 Csak ha megértjük ezt a tényt, akkor mérjük fel „a 
torzítás teljes kiterjedését a hagyományos nézetekben”. „(Isten) mindenhatóságának és 
mindentudóságának hagyományos felfogása a legvilágosabb szemléltető példák egyike arról a 
módszerről, mellyel az ember megalkotta Istent a maga képmására, a bűnös énjének a 
képmására”.65 „A hermeneutika problémáját minden általunk megismert formájában a 
teremtés problémája szemlélteti, de ezzel az egzisztencialisták keveset törődnek”. Isten 
kockázatot vállalt az ember megteremtésével. Az ember elképzelhetően „önmagának akar 
élni”. De „a teremtés kockázata Magának Istennek a szívében volt lefedve. Ebben az 
értelemben beszélhetünk a teremtés krisztológiai alapjáról, arról az elképzelésről, hogy 
minden lehetségesség le van fedve magának a teremtésnek az alapjában.”66 

3. A szupra-lapszariánus ösztön 
 
Ha tehát a történelem menetét „a szupra-lapszariánus ösztönnek” megfelelően nézzük, 

akkor az egység átfogóbb alapelvével rendelkezünk, mint amit az új hermeneutikának alapul 
szolgáló egzisztencialista filozófiában találunk. Egyidejűleg jobban érvényre juttathatjuk a 
történelem minden egyes kulturális korszakának kijelentésszerű egyediségét is. S akkor 
mindennél jobban láthatjuk az ortodox objektivizmus torzításának teljes kiterjedését. Még 
világosabban láthatjuk, mint az egzisztencializmusból kiindulva, „hogy nem létezik olyasmi, 
mint a létezés végső elemzése”.67 Akkor láthatjuk, hogy „Isten abszolút igazsága mindig 
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konkrétan és helyesen ismert a számunkra annak a világnak a formáiban, amelyben élünk”.68 
„Isten igazságával találkozunk a történelmi helyzetünk konkrét mivoltában”. Teljesen 
másképpen tapasztaljuk meg Isten megváltását, mint atyáink, mert másként fogjuk fel a 
megváltásunk szükségességét, mint ők.69 

Ezen a módon fejezi ki Dillenberger először az alapvető egyetértését az új 
hermeneutikával, majd a vágyakozását, hogy túllépjen rajta. Az egyetlen mód, ahogyan 
túlléphet az új hermeneutikán, ha kiterjeszti a folytonossági alapelvét, ezzel formálisabbá 
teszi, eltávolítván belőle mindent, amit az objektivizmus maradékának vél. Az új 
hermeneutikai alapelv formálissá tételével Dillenberger két továbbfejlesztést remél 
megvalósítani. 

4. Dillenberger „továbbfejlesztései” 
 
Először is úgy véli, jobb, sőt abszolút cáfolhatatlan igazolással rendelkezik annak az 

elképzelésnek a kizárásához, mely szerint semmi olyasmi nem található a történelemben, mint 
a történelem végső magyarázata. Mint említettük, teljesen jogosnak érzi annak kijelentését, 
hogy „a mindenhatóság és a mindentudóság hagyományos elgondolásai annak a 
legvilágosabb szemléltetései, ahogyan az ember a megalkotta Istent a maga képmására, a 
bűnös énjének a képmására”.70 

Másodszor, Dillenberger egyetért az új hermeneutika megközelítésével annak 
kimondásában, hogy minden egyes kulturális korszak „Isten igazságát fejezi ki”? sőt, „Isten 
abszolút igazságát”, nevezetesen azt, hogy Isten a szeretet. Fuchs és Ebeling arról 
tájékoztattak minket, hogy Isten a szeretet és a szeretet az Isten. Azért voltak erre képesek, 
vélték, mert először, tagadólag kizárták a kijelentés minden „tárgyiasítását”, másodszor 
helyeslően, erkölcsileg posztulálták azt, amiről intellektuálisan nem lehetett tudomásuk. 
Dillenberger megpróbál tovább is menni, mint Fuchs és Ebeling, megalkotván, ha lehetséges, 
egy még abszolútabb ellentmondást az ember Istennel kapcsolatos „megismerő” és „erkölcsi” 
viszonyai között. Ez az, véli, ami lehetővé teszi a számára, hogy egyrészről jobban érvényre 
juttassa a nyitottságot a jövő vonatkozásában, másrészről a abszolút a priori lehetetlenségét 
Isten bármiféle közvetlen kijelentése fellelésének a történelemben. 

5. Vissza a parmenideszi-hérakleitoszi dilemmához 
 
Mindenben Dillenberger önkéntelenül sugallja nekünk azt az egyetlen módot, melyen 

valaki, az ismeretelmélet és a lételmélet ugyanazon kantiánus alapelveivel dolgozva, 
melyekkel Fuchs és Ebeling is dolgoznak, megpróbálhat „túllépni” rajtuk. Ha túl akarunk 
lépni Fuchson és Ebelingen, akkor először velük együtt túl kell lépnünk Bultmannon, ahogyan 
Bultmann is túllép Heideggeren. Másodszor, Heideggerrel együtt először túl kell lépnünk 
Kanton, majd Kanttal együtt a görög filozófia parmenideszi-hérakleitoszi ellentétén. De 
miképpen képes valaki túllépni a parmenideszi-hérakleitoszi ellentéten? Parmenidesz azt 
mondta, hogy minden dolog egy, és ahhoz, hogy egy lehessen, ennek az egynek statikusnak 
(nyugvónak) kell lennie. Hérakleitosz azt mondta, hogy minden dolog egy, és ahhoz, hogy 
egy lehessen, ennek az egynek áramlásnak kell lennie. Parmenidesz azt mondta, hogy az 
egység tulajdonképpeni, azaz egyetemes alapelvének ki kell zárnia minden változást. 
Hérakleitosz azt mondta, hogy az egység tulajdonképpeni, azaz egyetemes alapelvének ki kell 
zárnia minden változásnélküliséget. 
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A parmenideszi nézettel az embernek a saját tapasztalatában kell egységet, vagy 
összetartást találnia ennek a tapasztalatnak a beleolvasztásával, azaz belevesztésével az 
örökkévaló létezésbe. A hérakleitoszi nézettel az embernek az összetartást a tapasztalatában 
úgy kell megtalálnia, hogy beleolvasztja, s beleveszíti ezt a tapasztalatot a tiszta áramlásba. A 
parmenideszi nézettel az embernek a különbségtételt a tapasztalatban a beleolvasztással, 
következésképpen a belevesztéssel találja meg a tiszta létezésbe. A hérakleitoszi nézettel az 
embernek a különbségtételt a tapasztalatban a beleolvasztással, következésképpen a 
belevesztéssel találja meg a tiszta valamivé válásba. 

Hérakleitosz legyőzéséhez Parmenidesznek meg kellett semmisítenie önmagát. 
Bizonyítania kellett Hérakleitosznak, hogy egyiküknek sincs semmiféle tapasztalatuk a 
történelemről, mint „különbségtevésről az azonosságban”, míg mindkettő bele nem vész a 
tiszta valamivé válásba. Más szóval, ha Parmenidesznek, mint történelmi személyiségnek 
bármit is bizonyítani kell Hérakleitosznak, mint történelmi személyiségnek, akkor a 
történelmet le kell egyszerűsíteni eszkatológiává. Csak a történelem, de nem mint 
Endgeschichte, hanem mint Schlussgeschichte dicsekedhetett Parmenidesz a Hérakleitosz 
feletti győzelmével. 

De akkor ugyanazzal a jellel Hérakleitosz is dicsekedhetett a Parmenidesz feletti 
győzelmével. A történelem újdonság nélkül, nyitottság nélkül az abszolút esetleges jövőre 
ugyanolyan értelmetlen, mint a racionalitás nélküli történelem. 

Azonban sem Parmenidesz, sem Hérakleitosz nézetével nem lesz megkülönböztethető 
egyetlen jövőbeli nap sem az azt megelőzőtől. Az idő múlásának egyikük számára sincs 
semmi jelentősége. Az idő múlása csak kereszt lesz a már teljes örökkévalóság és a soha meg 
nem kezdődő kezdet között. 

Egyetlen emberi lény sem lenne tudatában önmagának a történelem egy adott 
pillanatában, hogy törődjön egy másik emberi lénnyel, aki tudatában van önmagának a 
történelem ugyanazon, vagy másik pillanatában. Ha lenne bármi olyasféle, mint öntudat, az 
örökkévalóan önmaga öntudata lenne az időtől függetlenül – miközben az idő első 
pillanatában ébred még öntudatra. 

Heidegger a korai görög metafizikus filozófusokra hivatkozik, mint háttérre a 
feltételezetten nem metafizikus filozófiájához. Ezt helyesen teszi, A különbség a korai görög 
filozófia és a poszt-kantiánus metafizika-ellenes filozófia között pusztán hangsúlybeli. 
Mindkét álláspont ragaszkodik az ember legteljesebb kérdésességének elképzeléséhez, 
valamint ahhoz az elképzeléshez, mely szerint az összes létezés kölcsönhatásban áll az ember 
abszolút képességének elképzelésével a behatolásra minden létezés legmélyéig. Heidegger, a 
poszt-kantiánus, metafizika-ellenes kiváltképpen a priori gondolkodó bizonyos benne: olyan 
jól ismeri a valóság természetét, hogy Parmenidesszel egyetemben mondhatja, hogy a bibliai 
tanítás Teremtő-teremtmény megkülönböztetése a végletekig értelmetlen. Ugyanakkor 
Heidegger azt is kijelenti, hogy senki sem tudhat semmit a végső valóságról. 

6. A Wesensschau modern elképzelése 
 
Heidegger számára minden a látomás, Wesensschau dolga, a létezés olyan állapotáé, 

melyről a legjobban a költők beszélnek. De akkor ezeknek a költőknek a megfelelő fajtájú 
költőknek kell lenniük. Nekik egy olyan létezés megvilágosodásáról kell beszélniük, melyben 
a létezés és a nemlétezés, az idő és az örökkévalóság, a múlt és a jövő egymásban 
foglaltatnak. Egy általános létezésről kell beszélniük, mely megvilágosít minden egyes emberi 
lényt azáltal, hogy hangosan elmondja nekik a végső csendben: részt vesznek abban, amiről 
meghatározó módon kijelenthető, hogy semmi meghatározó dolog sem mondható el róla. 

Dillenberger azt mondja, hogy az ember csak hasonlatokban beszélhet Istenről. De a 
hasonlatokban szólás, amiről Dillenberger beszél nem más, mint beszélés a meghatározatlan 



 24 

Létezésről a meghatározatlan lényeknek. Mikor Dillenberger látszólag kiszélesíti az új 
hermeneutika problémáját, s ezzel akar túllépni azon, ezt csak azzal tudja megtenni, hogy a 
korábbinál formálisabbá teszi az egységének alapelvét, mint volt, s ezzel kölcsönhatásban, a 
korábbinál tisztábban esetlegessé teszi a sokféleségének elvét. S ezt csak akkor tudta 
megtenni, ha a magyarázat folyamatát kezdeményező embert teljesebben függetlenné tette, 
mint amennyire független Fuchs és Ebeling gondolkodásában. Ezt nem képes megtenni. Egy 
Schritt Zurück vissza a későbbi és a korábbi Heideggeren, valamint Kanton keresztül a korai 
görögökhöz azonos lenne egy lépést tenni a jövő nyitottsága felé. Dillenberger „szupra-
lapszariánus ösztöne” visszavezeti őt az Arisztotelész létanalógia-elképzelésében öröklötten 
benne rejlő homályos, személytelen teleológiához. Szent Tamás géniuszára volt szükség 
ahhoz, hogy „integrálja” ezt a pogány teleológiát a történelemnek a Szentírásban található 
teleológiájával. Ennek a pogány teleológiának az alapján a megtestesülés és az úrvacsora 
folytatódásának mondott egyház elvesztette az erkölcsi jelentőségét, és leegyszerűsödött 
Krisztus keresztjének egyszer, s mindenkori áldozata metafizikai folytatódására. Luther és 
Kálvin géniuszára volt szükség ahhoz, hogy megszabadítsák a Szentírás teleológiáját 
Arisztotelész teleológiájától. 

A liberális protestantizmus azt állította, hogy a reformáció örökségét folytatja. 
Valójában a katolicizmushoz hasonlóan homályos, Arisztotelész teleológiájához hasonló 
teleológiává egyszerűsítette le a keresztyénséget. Az új-ortodoxia nem hozott ebben változást. 
A teleológiája alapvetően nem különbözik Arisztotelészétől. A második vatikáni zsinat óta 
világossá vált, hogy a nagyrészt az erkölcsi, vagy esztétikai gondolkodás kanti elsőségén 
alapuló neo-ortodox protestantizmus ugyanúgy alapszik azon a feltevésen is, hogy az ember 
képes eljutni önmaga megértésére és el is kell jutnia oda az olyan kategóriák segítségével, 
mint az önmaga számára kiagyalt létezés és nemlétezés. Ez az a megközelítés, ami megújított 
kifejeződésre jut az új hermeneutikában. Dillenberger hiába próbálja kiszélesíteni az új 
hermeneutikát és túllépni azon. Már a látókörébe vonja az eget és a földet, és mindent, ami a 
földön, vagy az ég alatt van. Az ember függetlenségét fogadja el az egyetlen előfeltevésnek, 
amelyből kiindulva bármely kijelentés, mely bármely istentől származik, megérthető lesz. Ám 
mégis pont az ember független önismeretének ez a feltevése működik, mint elsődleges 
ábrázolása annak, amiről Pál beszél, mikor azt mondja, hogy „megismervén” Istent, az 
emberek nem tartották Őt meg az emlékezetükben (Rm1.21). Kálvin világosan Pál eme 
nézetét hangsúlyozza nekünk. Az embernek nincsen semmiféle előzetes önismerete Istennek a 
Krisztusban adott kijelentésével történő szembesülésétől függetlenül és azt megelőzően. 
Ebből a kálvinista nézőpontból kell majd végül értékelnünk az új hermeneutikát, valamint a 
modern teológia, filozófia és tudomány minden más formáját. 

B. Fritz Buri 
 
Most rövid összefoglalását adjuk két olyan teológus munkásságának, akik némileg 

eltérő terminológiával foglalkoznak az új hermeneutika problémájával. Fritz Buri és Schubert 
M. Ogden munkáságáról lesz szó. Ezek az emberek Fuchshoz és Ebelinghez hasonlóan túl 
akarnak lépni Barthon és Brunneren. Mindketten azzal akarják azt megtenni, hogy tág 
filozófiai alapot adnak Krisztus evangéliumának. Meg vannak róla győződve, hogy csakis így 
lehet hatékonyan hirdetni az evangéliumot a modern embernek, és megérttetni vele. Fritz Buri 
nem foglalkozik annyit Fuchsszal és Ebelinggel, mint Bultmannal és Barthtal. De 
megválaszolja ugyanazokat a kérdéseket, melyeket Fuchs és Ebeling tesznek fel. Ez értékes 
közvetett bepillantást ad nekünk ezeknek az embereknek a gondolkodásába. 

Buri a Korunk keresztyén hite (Christliche Glaube in Dieser Zeit) című könyvében 
vázolja fel világosan és tömören az álláspontját. 
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1. Korunk ábrázata 
 
Könyve első részében Buri Korunk ábrázatát elemzi. 
Nekünk, mondja, meg kell érteni „korunk vérmérsékletét, s különösen a saját 

ábrázatunk ama új jellemzőit, melyek szembeállíthatók az előző kor jellemzőivel”.71 
A sajátunkat megelőző korban „példátlan bizalommal voltak a tudomány iránt 

válaszképpen arra a kérdésre, hogy mit tudhatok”. Másodszor, a sajátunkat megelőző kort 
„pozitív viszonyulás jellemezte válaszképpen arra a kérdésre, hogy mit kell cselekednem”. 
Végül, a sajátunkat megelőző kort  „a bibliai elképzelés alkalmazása jellemezte a működő hit 
vonatkozásban arra a kérdésre, hogy mit remélhetek”.72 

A saját korunk mindhárom dologban szembeállítható a megelőzővel. Valamennyien 
felfogjuk manapság, hogy „a tudományos ismereteknek is megvannak a maguk korlátai”.73 
Maga a megkülönböztetés, amit manapság sokan megtesznek a Historie és a Geschichte 
között, a tudományos ismeretek eme korlátozottságának az elismerésén alapszik. „A 
relativitás- és a kvantumelmélet aláaknázták a fizikai törvények abszolút bizonyosságát, 
valamint az oksági viszony determinisztikus nézetét.”74 „Többé már nem valószínű, hogy a 
tudomány kifejleszt majd egy abszolút érvényes világnézetet, melyet a teológiának párbajra 
kell majd hívnia.”75 Épp ellenkezőleg, „a természettudomány úton van a vallás felé”.76 

Másodszor, „a hit elvesztése a tudományban megfelel a Jézus személyiségéről alkotott 
nézetünk alapvető módosulásának”. Most már felfogjuk, hogy „nem vagyunk képesek 
közvetlen kijelentést elérni” Jézus „időtlen látomásához”.77 „Az újraértékelés során kiderül, 
hogy a valódi Jézus erőteljes történelmi személyiség volt, de olyan személyiség, aki a modern 
ember számára majdnem teljesen idegen intellektuális környezetben élt és tevékenykedett.” 
„Jézus hitte, hogy Isten jelölte ki Őt az eljövendő Messiás szerepére, aki majd eljön az ég 
felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel!  Csak ebben a mitológiai szövegösszefüggésben 
magyarázhatóak meg kellőképpen Jézus szavai és cselekedetei.”78 

Nos, még ha a tudomány „úton is van a vallás felé”, ez a vallás nem lehet olyan vallás, 
melyben „ez a radikálisan más eszkatológiai Jézus” a központ. Jézus eme primitív 
Weltanschauung-ját „csak néhány homályos vallásos szekta osztották meg”.79 Most már 
látjuk, hogy „az eszkatológiai abszolút idegen fogalmi légköre” radikálisan eltér a miénktől.80 
Az efféle Jézustól nem kaphatunk választ a „Mit cselekedjünk?” kérdésre. 

Harmadszor, ahogyan bekövetkezett a „válság a tudományban”, és módosult „a 
személyiségről alkotott nézetünk”, úgy következett be „a modern fejlődésben levő hit 
összeomlása korunk kulturális válságában”.Oscar Spendler The Decline of the West (A Nyugat 
hanyatlása) című könyve korunk szállóigéjévé vált.81 A mi korunk „apokaliptikus 
színárnyalatot öltött magára”. Manapság sok ember „’az eszkatológiai ama ismerős érzésével’ 
ismét olvassa a Bibliát”.82 

Nekünk, mondja Buri, meg kell találnunk a helyes reakciót a jelen helyzetre. 

                                                
71 Fritz Buri, Christian Faith in Our Time, ford. Edward Allen Kent (New York: Macmillan Co., 1966), 19–20. 
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2. Van ma helye a hitnek? 
 
Vessünk egy pillantást a tudományra. Vajon örülünk azoknak a korlátozásoknak, 

melyeket önmagára szab? A tudomány többé nem szólal fel Isten elképzelése ellen. De azt 
jelenti ez vajon, hogy Isten mellett beszél? Nem inkább azt jelenti ez, hogy egyáltalában 
semmit nem mond Istenről? Beszélhetünk „manapság egyáltalában Istenről?” Mindenesetre, 
beszélhet bárki értelmesen másvalakinek Istenről? Lehet-e „bárki bármely helyzetben, 
melyben meggyőző beszámolóját adhatja a saját hitének, nem beszélve másokéról?”83 Ez az a 
probléma, amit az új hermeneutika górcső alá vesz. 

Sokak számára tehát úgy tűnik, hogy az ateizmus a modern ember kulturális tudatában 
rejlik. De akkor „a másik végletet” jelentik azok, kik a „megváltói történelem” elképzelését 
hirdetik tisztán irracionális stílusban. De „sem a naturalizmus, sem a megváltói történelem 
teológiája nem volt képes pozitív jelentést adni a történelemnek”. A naturalizmus „átadja a 
történelmet a természetnek, következésképpen magát a lényegét tagadja. A másik úgy 
értelmezi a történelmet, mint a gonosz birodalmát, és egy illuzórikus ’csodálatos történettel’ 
vigasztalja magát. Milyen messzire távolodott el mindkettő attól, amit Jézus akart elérni az 
Isten országáról szóló híreivel! ’Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa.’ 
(Mt4:17)”84 

Ennek megfelelően újra meg kell kérdeznünk, miképpen beszélhetünk Istenről, mit 
jelent Krisztus a számunkra, és mi a történelem, valamint Isten országának a jelentése. Jobb 
válaszokat kell adnunk, mint akár a naturalizmus, akár „a megváltói történelem teológiája” 
adhatnak. 

Mikor feltesszük újra ezeket a kérdéseket, fel kell fognunk, hogy „korunk ábrázata a 
mi ábrázatunk”, és „a hitünknek a korhoz igazodó hitnek kell lennie… Az ábrázatunk az, amit 
a hitnek újra kell alkotnia, az ábrázatunkat újfent el kell pecsételnie az új belső lénynek.” 
Mikor elkezdjük az új válaszok keresését, legyünk mélyen a tudatában annak, hogy „semmit 
sem tudhatunk a korlátozott történelmi szövegkörnyezetünktől elkülönítve”.85 

Ennek „a történelmi szövegkörnyezetnek” a tutaján merészkedik ki Buri annak 
érdekében, hogy felfedezze, amit tudhatok, amit tennem kellene, és amiben reménykedhetek. 
Mindhárom kérdést a saját szónoki kérdésével válaszolja meg: „Meg kell kérdeznünk, mi 
történt a teremtő Isten elképzelésével, a megváltó Krisztus valódiságával, Isten országának a 
megvalósításával?”86 

3. Beszélhetünk Istenről? 
 
„Miképpen kell Istenről beszélnünk?” Ez az első kérdésünk. Legyünk mértékletesek a 

válaszadásban. Adjuk meg az ateistának, ami megilleti. Nem beszélhetünk „kellőképpen 
Istenről, még Krisztus megújított jelentősége alapján sem…”87 

Vágjunk bele mégis, még ha ez is a helyzet. Megjegyezzük, hogy az ateista „attól a 
valóságtól függ, amit tagad”.88 Sőt, az ateistának teljesen igaza van, ha elutasít „minden 
igényt annak a teológiának az abszolút érvényességére, ami gyakran a saját nézeteihez 
kötődik…”89 

                                                
83 Ugyanott, 34. oldal 
84 Ugyanott, 42. oldal 
85 Ugyanott, 43. oldal 
86 Ugyanott, 47. oldal 
87 Ugyanott, 48-49. oldal 
88 Ugyanott, 49. oldal 
89 Ugyanott, 50. oldal 



 27 

Bárki mindig „észreveheti a kijelentéseiben a feltétel nélküli őszinteség akaratát, s így 
hallgatólagosan a hallgatás alapvető tiszteletét a kifejezhetetlent illetően”.90 

Másodszor, adjuk meg a kijelentés-teológiájának is azt, ami megilleti. Nem érthetünk 
egyet a kijelentés-teológiával, amikor az a mitológiára egyszerűsíti le a kijelentést. Még így is 
szükségünk van valamennyi mitológiára. Mi más módon fordulhatnánk a Szentírás 
beszámolójához a teremtésről? Vagy mi más módon fordulhatnánk a Bibliának az 
eszkatológiáról alkotott elképzeléséhez? A kijelentés „megőrizte a számunkra a bibliai 
szimbolizmus nagyon valóságos világát”.91 

Nekünk, mondhatni, demitologizálni kell mind az ateizmust, mind a kijelentés-
teológiát. Mindkettő hibája, állítja valójában Buri, abban a tényben rejlik, hogy minden, az 
önálló Isten a természetben, a történelemben, és az emberben közvetlenül jelen levő, 
megállapítható kijelentésének hagyományos nézetével szembeni ellenkezésük ellenére még 
mindig „abszolutizálják a nem abszolutizálható dolgokat”. Az ateizmus abszolutizálja az 
értelmet, a kijelentés-teológia pedig abszolutizálja „a hitet az értelem kárára”.92 

Az értelem abszolutizálásával az ateizmus „a babonaság táborába tereli magát…”93 
Buri Karl Jaspersre hivatkozik ezen a ponton a lényegében parmenideszi elképzeléssel 
szemben, mely szerint a létezés az, és annak is kell lennie, aminek az értelem logikusan 
gondolkodva mondja. Ezt érti alatta, azzal az elképzeléssel, hogy a gondolkodás elégséges a 
létezéshez. A Felfoghatatlanról, mindent Felölelőről alkotott nézetében Jaspers igyekszik 
teljesen kimunkálni Kant elképzelését a tisztán lehetséges létezésről. 

Jaspers, és Jaspersszel együtt Kant követésével Buri nem szándékozik visszatérni 
ahhoz a történelmi protestáns nézethez, mely szerint az ember Isten képmására alkotott 
teremtmény. A történelmi protestáns teológia azt vallja, hogy Isten teremtményeként az ember 
gondolkodása előfeltételezi Isten közvetlen kijelentését a történelemben. Ezzel a nézettel a 
gondolkodásának megfelelőségéről alkotott parmenideszi nézet a teremtménynek a Teremtője 
iránti viselkedése hitehagyott természetének bizonyítéka. A tiszta lehetségesség és az 
irracionalizmus modern fogalma ebben a vonatkozásban nem jobban fogadható el, mint 
Parmenideszé. Mindkét esetben eltörlődik az Isten, mint az ember Teremtője, és az ember, 
mint az Isten teremtménye közötti megkülönböztetés. Buri a teremtésről alkotott 
elképzelésére hivatkozik, mint alapra, melyre feláll, miközben keresi a válaszokat Kant három 
kérdésére. A kiindulópontja azonban egyáltalában nem a teremtésé. Platonhoz hasonlóan ő is 
az ember, de nem mint teremtett, hanem mint alapvető lény képességeivel kezdi. Ő az emberi 
függetlenséggel kezdi, s minden, a gondolkodás korlátozására irányuló erőfeszítésében – 
Jaspersnek a mindent felölelő, felfoghatatlan végsőről alkotott fogalma elismerésének 
eszközével – ő ugyanolyan racionalista és determinista, mint amilyen Parmenidesz volt. A 
gondolkodásának hatósugara ugyanolyan tág, mint Parmenideszé. Buri ugyanúgy „tudja”, 
ahogyan Kant is „tudja”, hogy mi nem lehet az ember végső környezete. Buri tisztán a priori 
stílusban feltételezi, hogy Isten nem lehet az ember teremtője a szó bibliai értelmében. A 
teremtést a szó református értelmében demitologizálni kell. Ha úgy vesszük, mint Historie-t, 
akkor a teremtés elképzelése teljességgel elfogadhatatlan Buri számára. Csak akkor képezhet 
a teremtés alapot a tudomány, a filozófia és a vallás számára, ha demitologizálták. 

4. Mélyebb de-objektiválás 
 
E dolog megértése nélkül nem érthetjük meg, miképpen akarja mind Buri, mind 

Dillenberger kitágítani az új hermeneutikát, majd túl is lépni azon. Ha ki akarjuk tágítani az új 
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hermeneutikát, állítja Buri, akkor először egyet kell értenünk a demitologizáló programjával. 
Ha túl akarunk lépni Fuchson és Ebelingen, akkor először könyörtelenebbül kell de-
objektiválnunk Isten kijelentését, amit az embernek adott, mint ahogyan ők tették. Nem lehet 
olyan Istenünk, és nem lehet olyan Krisztusunk, akik mondhatjuk képesek bármikor 
„objektív” bizonyítékát adni a jelenlétüknek. 

Ha mindezt észbe tartjuk, akkor megérthetjük Burinak a kijelentés-teológiával 
szemben megfogalmazott kritikájának a természetét. A kijelentés-teológia alatt Buri semmi 
olyasfajta teológiára nem gondol, mint amilyet a reformátorok vallottak. Elsősorban Barth 
Károly teológiájára utal. Egyetért Barthtal annyiban, amennyire leredukálta a reformátorok 
„objektív” teológiáját a projekció-teológiára. Buri kritikájának az a lényege, hogy Barth nem 
demitologizálta a reformáció teológiáját kellő alapossággal. Barth szerint, mondja Buri, „az 
abszolút szakadék az Isten világa és az ember világa között csak egyetlen ponton hidalható át, 
nevezetesek Jézus Krisztusban”.94 De ez az egy pont is túl sok. Barth végső soron 
abszolutizálja Krisztus jelenlétét a történelemben. Ő nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy a 
gondolkodás felelőssége Isten Krisztusban, a történelemben adott kijelentésének kiértékelése. 
Egyes teológusok „úgy beszélnek, mintha egyenesen a mennyországból tartanának nekünk 
előadásokat…”95 

5. Kant három kérdése 
 
Ha tehát válaszolni akarunk Kant három, s különösen az első kérdésére: „Mit 

tudhatunk?”, akkor a „hívő értelemhez” (galubige Vernunft) kell fordulnunk.96 
A hívő értelem segítségével „eljuthatunk a teremtés bibliai elképzelésének új, és 

valóban tartható magyarázatához, az Istenbe, a Teremtőbe vetett hozzáférhető és valóban 
elfogadható hithez”.97 

A hívő értelem használatával Ádám példáját követhetjük, amikor megnevezéssel 
kezdett minden emberi ismeretet. A valóban tudományos eljárás Ádám példáját követi. 
„Minden tudomány a megnevezéstől, meghatározás folyamatától függ. A fogalmak törzsének 
segítségével vagyunk képesek egymást megérteni és egymással beszélni, s önmagunkat, 
valamint egymást felfogni.”98 Természetesen „a fogalmak birodalma, melyen keresztül 
kommunikálunk egymással nem olyan világ, amelyik tőlünk függetlenül létezne – 
önmagában, ahogyan a filozófia mondja. Ez inkább a teremtésünk második világa, a mentális 
objektumok teremtett világa.”99 Ennek megfelelően „a gondolatainkat mindig újjá kell 
szerveznünk a tapasztalatban, abban a tapasztalatban, melyből a tartalmuk származik. Az 
értelemnek a meghatározás és a következtetés-levonás folyamataiban szorosan kell 
kapcsolódnia a valósághoz. Nem válthat szabadon folyó spekulációvá.”100 

Buri hívő értelmére „nehéz feladat vár. Fel kell építeni a gondolkodásnak azt a világát, 
mely belsőleg következetes és mindent magába foglaló. De ahhoz, hogy ilyen módon legyen 
belsőleg következetes és mindent magában foglaló, tisztán a priorinak kell lennie. Semmilyen 
értelemben és egyetlen ponton sem kapcsolódhat a valósághoz. A valóság ugyanis tisztán 
esetleges,, és egyáltalában nem engedi meg, hogy kategorizálják. 

Az ember istenismeretének problémájára vonatkoztatva Buri így fejezi ki a 
problémáját: „Amit a gondolkodásunkban lerögzítünk, az a mi termékünk, és az is marad – s 
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ennél a folyamatnál olyan vallást alkotunk, mely nyíltan ellentétes azzal, amit Isten akar. Ha 
kitartunk abban, hogy Istenről efféle korlátozott fogalmakkal beszélünk, akkor csak egy 
’bálványgyár’ munkásai vagyunk.”101 

6. Vissza a parmenideszi-hérakleitoszi dilemmához 
 
Buri nézetével az embernek egyrészről Parmenidesszel együtt ismeretekkel kell 

rendelkeznie, s ahhoz, hogy ismeretekkel rendelkezzen, az egész létezést kell felügyelnie. 
Ahhoz, hogy valaki bármit ismerhessen, az illetőnek Spinozával együtt képesnek kell lennie 
azt mondani, hogy az eszmék rendje és kapcsolata azonos a dolgok rendjével és 
kapcsolatával. Buri nézetével az illetőnek egy és ugyanazon pillanatban kell a végletekig 
irracionalistának és a végletekig racionalistának lennie. 

A megoldás, amit Buri kínál a problémára az, hogy a tiszta racionalizmus és a tiszta 
irracionalizmus egymással kölcsönhatásban állnak. Heideggerrel együtt Buri is azzal a híres 
kérdéssel kezdi, miszerint miért kell lennie valaminek a semmi helyett? Ez a kérdés kifejezi a 
valóság teljesen esetleges természetét. Buri mondja: „Ez a kérdés radikálisan próbára teszi az 
összes ismerős fogalmunkat és tételünket, melyek a kifürkészhetetlen semmi jelenlétében 
szertefoszlanak…”102 

Hamarosan látni fogjuk, miképpen változtatja át ezt a „kifürkészhetetlen semmit” Buri 
Istenné, mint az emberiség Atyjává. Most csak annyit jegyzünk meg, hogy az ő teljes 
esetlegessége és teljes irracionalitása kölcsönhatásban lépnek az ugyanolyan teljes 
determinizmusával és racionalizmusával. Buri a determinizmusát és a racionalizmusát a 
teremtési tantételének eszközével fejezi ki. De aztán, hogy a folytonosság helyes alapelve 
lehessen, a teremtés tantételét nem szabad „mitologikusan” venni úgy, ahogyan a 
hagyományos protestantizmus teszi. A teremtés hagyományos tantételét demitologizálni kell, 
majd egzisztenciálisan értelmezni ahhoz, hogy az egység helyes alapelve lehessen a modern 
ember számára. Azaz, a teremtés tantétele mondhatni csak akkor szolgálhat a folytonosság 
helyes alapelveként a modern ember értelme számára, ha úgy tekintjük, mint a lehetségesség 
elképzelésével, mint a szakaszosság általa alkotott alapelvével kölcsönhatásban állót. Az 
ember képtelen kifejezni, még kevésbé bármiféle értelmet adni minden létezés abszolút 
vitathatóságának – mind az Isten, mind az ember létezésének, hacsak az illető nem azért teszi 
ezt meg, mert az ember Istenhez hasonlóan rendelkezik önmagában az abszolút válasszal. Az 
ember önismerete megköveteli – s ezt előfeltételezi is – a metafizikai determinizmus és a 
metafizikai indeterminizmus, következésképpen az ismeretelméleti racionalizmus és az 
ismeretelméleti irracionalizmus teljes kölcsönhatásban állóságát. 

Buri hívő értelme a létrehozása során előfeltételez új metafizikát és új 
ismeretelméletet. Mindez az alábbi szavakban van összefoglalva: „Az értelemnek fel kell 
fognia a teremtettségének mind a korlátait, mind a lehetőségeit, azaz úgy kell felfognia magát, 
mint az ismeret soha véget nem érő, tárgyiasító folyamatát, mely mindazonáltal minden 
pillanatban képes továbblépni a valóság teremtő titokzatossága felé.”103 

Buri nyilvánvalóan úgy véli, hogy új metafizikát és új ismeretelméletet kínál. Az 
valóság értelmezésének új, a teremtés új elképzelésén alapuló megközelítésének segítségével 
új hermeneutikát kínál, olyan hermeneutikát, mely Barth Károly hermeneutikájának hibáit 
véli kiküszöbölni. A modern hermeneutika alapkérdése az, hogy miképpen viszonyítsa 
Istennek a Krisztusban elvégzett üdvözítő munkáját, amiről az újszövetség beszél, a modern 
ember önismeretéhez. Barth hermeneutikája, véli Buri, túlságosan egyoldalasan volt 
krisztologikus. Barth nem juttatta érvényre a teremtés tantételén alapuló gondolkodás 
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törvényes követeléseit. Ennek következtében Barth teológiájában senki „sem mondhatja meg 
biztosan”, hol érnek véget Isten szavai és hol kezdődnek az emberéi. „S ebben rejlik annak 
veszélye, hogy Isten Ígéje emberi szavakká silányul, s az emberi szavakat nyilatkoztatják ki 
Isten Ígéjeként.”104 Nem csoda, ha a Barthéhoz hasonló kijelentés-teológia nem képes 
helyesen megjelölni a hit és az értelem kapcsolatának okát, s nem képes világosan 
megmutatni, miképpen „prédikálható Isten Ígéje a hitetlen embernek úgy, hogy az 
elfogadható legyen a számára”.105 

Csak a hívő értelem segítségével tudunk „racionálisan beszélni Istenről, de a teremtés 
bibliai elképzelésének megfelelő értelemben”.106 

Sőt, a helyes beszéd Istenről magában foglalja azt, hogy képesek vagyunk helyesen 
beszélni Jézusról, mint a Krisztusról is. Buri felvállalja a kettő közötti kapcsolat bemutatását. 
Felteszi a kérdést: „Mit jelent Krisztus a számunkra?” 

7. Buri új Krisztusa 
 
Először is olyan alaposan kell demitologizálnunk a megtestesülés ortodox nézetét, 

amilyen alaposan demitologizáltuk a teremtés ortodox nézetét is. Buri kétségtelenül a 
tudatában van annak, hogy Barth „aktualizálta” a megtestesülést. S Barth annak érdekében 
„aktualizálta” a megtestesülést, megszabadítsa a teológiát Isten Önmagában vett és az ember 
önmagában vett „ortodox” eszméitől. Barth Istene az, ami Ő az ember számára Krisztusban, 
és Krisztus az, ami Ő az emberiséget megváltó munkájában. A megtestesülés ortodox 
tantételének aktualizálásával Barth egyidejűleg egyetemesítette az engesztelés ortodox 
tantételét is. S Barth az ő szuverén, egyetemes kegyelme érdekében aktualizálta a 
megtestesülés ortodox tantételét, és egyetemesítette az engesztelés ortodox tantételét. 
Egyrészről Barthnak az Isten kegyelmének szuverenitásáról, s azzal együtt az ember 
szabadságától alkotott nézete fejezi ki a valóság alapvetően véletlen természetéről alkotott 
nézetét. Barth, mondja G. C. Berkouwer, nominalistább, mint Platon volt. Másrészről 
Barthnak az Isten kegyelmének egyetemességéről, s azzal együtt az ember racionalitásáról 
alkotott nézete a valóságról alkotott alapvetően determinisztikus nézetén alapulnak. Barth, 
amellett, amit Berkouwer mondott róla, realistább, mint Platon volt. 

Emlékszünk, Barth krisztológiájának és az engesztelésről alkotott tantételének jelentős 
pontja az, hogy a tiszta esetlegességet és a tiszta determinizmust, valamint a tiszta 
nominalizmust és a tiszta realizmust egymással kölcsönhatásban állóknak veszi. Sőt, amiatt a 
tény miatt tekinti ezeket egymással kölcsönhatásban állóknak, mert együtt alkotják az 
állítólag független ember kivetítését. A folytonosság tisztén determinisztikus alapelvének és a 
szakaszosság tisztán indeterminisztikus alapelvének teljes kölcsönhatásba hozatalával Barth 
olyan Krisztus alkot meg, akiben Isten, a teljesen más Isten teljesen ki van jelentve az ember 
számára, s mikor teljességgel ki van jelentve ebben az abszolút világos kijelentésben, még 
akkor is teljességgel rejtett. 

Istennek ezzel az elképzelésével, miszerint Ő teljességgel kijelentett, de egyidejűleg 
teljességgel rejtett is, alkot meg Barth egy olyan teológiát, ami teljes összhangban áll a 
modern tudomány és filozófia alapelveivel. A tudománynak, mondja, a valóság olyan 
nézetére van szüksége, melyben a kimerítő determinizmus és az abszolút determinizmus 
elképzeléseit egymással kölcsönhatásban állóknak tekintik. A tudománynak olyan rendszerre 
van szüksége, amelyben az egész valóság már az örökkévalóságtól fogva értelmezett. A 
tudományos eljárásban benne foglalt fogalomalkotó tevékenység semmi kevesebbel nem 
elégíthető ki. A tudománynak szüksége van a valóság abszolút nyitottságának elképzelésére 
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is. Az új tényszerű anyag felfedezése semmi kevesebbel nem elégíthető ki. De a tudománynak 
erre a kettőre egymással kölcsönhatásban állva van szüksége. Csak amennyiben ezeket 
egymással kölcsönhatásban állóknak tekintjük, akkor lehet biztos az ember abban, hogy 
helyes önismerettel, ezzel együtt helyes ismeretekkel rendelkezik a természetről és a 
történelemről, a múlt és a jövő viszonyáról. Valaki csak így demitologizálhatja helyesen – 
mivel kimerítően teszi – az ortodox fogalmakat, például az Isten mindenre kiterjedő 
gondviseléséről alkotottat. 

Barthnak az Isten embernek adott kijelentésének teljesen kijelentett és teljesen rejtett 
jellegéről alkotott nézete emellett összhangban van a modern filozófia alapelveivel is. Barth 
azt állítja, hogy közönyös a tudomány követeléseivel szemben, és tagadja, hogy ennek a 
teológiának az elképzelése bármilyen fokban is az egzisztencialista filozófián alapulna. De 
Barth teológiája, Bultmannéval egyetemben összhangban áll a valóság természetének ama 
megközelítésével, melyet a Heideggeréhez hasonló egzisztencialista filozófiában találunk. 
Heinrich Ottal egyetemben nekünk sem kell különbséget tennünk a késői és a korai Heidegger 
között azért, hogy kapcsolatot találjuk az ő, valamint Barth nézetei között. Mindkét emberben 
a valóság teljességgel véletlen jellegének határtalan kihangsúlyozását találjuk. Mindkét 
emberben megtaláljuk az egység ama alapelvét, mely kölcsönhatásban áll a tiszta esetlegesség 
elképzelésével. Barth csak próbál túllépni az egzisztencialista filozófián. Ebben a 
vonatkozásban emlékeztet Bultmannra. 

Most azonban Buri próbál meg túllépni Barthon. Miképpen képes ezt megtenni? 
Vajon képes abszolútabban bensőségesíteni az emberi ént, mint Barth? S miután Barthnál 
irgalmatlanabbul bensőségesítette, ezzel abszolutizálta az emberi ént, képes-e kölcsönhatásba 
hozni az egység és a sokféleség alapelveit Barthnál abszolútabb módon? Talán Barthnál 
abszolútabb módon fogja formába önteni az egység alapelvét anélkül, hogy egyidejűleg 
Barthnál abszolútabb módón abszolutizálná a lehetségesség alapelvét. 

Ezekre a kérdésekre gondolva vizsgáljuk meg, mit mond Buri Krisztusról. Először is 
Barthnál alaposabban próbálja meg demitologizálni a kalcedoni hitvallást. De vajon 
alaposabban teszi ezt meg, mint Barth tette ennek a hitvallásnak az aktualizálásával? Majd 
meglátjuk. Buri mondja: „Először is, Krisztus alakja teljes mértékben a történelemhez tartozik 
annak minden eshetőségével egyetemben: egyetlen, az ember számára látható tünemény sem 
képes lekerülni a történelmi dimenziókat.” A lehetségesség e tényére kell alapoznunk „a 
történelmi Jézus elismerten problematikus kérdését…” A második kijelentés is hasonlít az 
elsőre, miszerint „a történelmi relativizmus fenyegetése ellenére – a Krisztus alakjában 
megtestesülő hatalom megmutatkozik a történelemben mindvégig.”107 

„A történelmi Jézus elismerten problematikus kérdéséről beszélve” Buri nem 
egyszerűen csak úgy érti, hogy a kritikai kutatás feltételezhetően szembetalálja magát a 
mindenféle állítólagos történelmi ellentmondással az Újszövetség evangéliumaiban. Ő ennél 
valami sokkalta alapvetőbb dologra gondol. Számára ez elsősorban inkább a Geschichte, 
mintsem a Historie kérdése. Ez nem a felszíni tényszerűség kérdése az én-az dimenzióban. Ez 
a bármi afféle dolog létezése lehetetlenségének kérdése, mint az önálló Isten abszolút 
kijelentése a történelemben. Röviden, Buri számára egy olyan valóságról beszélni, amilyennel 
a reformátorok rendelkeztek, s megpróbálni egy efféle valósággal fogalmilag foglalkozni nem 
más, mint egy „bálványgyárban” dolgozni. 

A hívő értelem többet tud, semhogy megpróbálna ilyesmit. A valóság tisztán 
esetleges. E tény miatt az ember nyitott a jövőre. Az Isten képmására történt teremtése 
magában foglalja, hogy ő Istenben van, és Istennel nyitott a jövőre. A megtestesülés során 
Isten valódi emberré válik. Az embernek önmagában nincsen jövője. Emberré válva Istennek 
Krisztusban sincs jövője. Mind Isten, mind az ember a múltat jelentik. Mind Isten, mind az 
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ember azért a múlt, mert mindketten a naptári kapcsolatok felszíni világához tartoznak. 
Mégis, Isten belépése az emberrel együtt a múltba nem jelenti azt, hogy elveszítette a jövő 
iránti nyitottságát. Isten nem veszítheti el a jövő iránti nyitottságát. S mivel Isten nem 
veszítheti el a jövő iránti nyitottságát, ezért az ember, aki Isten képmására lett megalkotva, 
sem veszítheti el a jövő iránti nyitottságát. Mert Istennek a Krisztuson keresztül a 
történelemben adott közvetlenül megfigyelhető kijelentése minden elképzelésének 
demitologizálása számára jelenti ki Buri: „a Krisztus alakjában megtestesülő erő világosan 
látszik a történelmen keresztül”.108 Barthtal egyetért Buri abban, hogy ez az erő a názáreti 
Jézusban mutatkozik meg. De mivel Barth ellenében gondolkodik, Buri azt vallja, hogy ami 
igaz Krisztusra, az igaz minden emberre is. Amíg ezt nem valljuk, érvel Buri, addig a 
doketizmusba esünk. A „mostani ortodoxia”, azaz a neo-ortodoxia nem hisz abban, hogy 
„Krisztus alapvetően az emberi szférához tartozik”.109 S akkor, mirabile dictu, ez a mostani 
ortodoxia kozmikus változásokat vár a szupra-történelmi Krisztusától. 

A gyógyír a régi ortodoxia eme maradványaira Barth új ortodoxiájában, érvel 
valójában Buri, a tiszta esetlegesség és a formális racionalitás alapelveinek abszolút 
viszonylagosításában rejlik. Csak ezzel az eszközzel érhetjük el mind Isten, az Atya, mind 
Krisztus hagyományos tantételeinek teljes demitologizálását. Csak ezzel az eszközzel 
juttatjuk érvényre mind János, mind Pál apostolok tanítását, aki számára „Krisztus el van 
rejtve az örökkévalóságban: bizonyos, hirdetik, hogy Ő már létezett a világ teremtésekor”. 
„Azaz, Krisztus elképzelése a Bibliában Isten speciális teremtő beavatkozásának jelképe, 
melyen keresztül az első, befejezetlen teremtést és annak erőit megdönti az új, tökéletesített 
teremtés Isten szuverén tekintélye alatt”.110 

Ily módon „válhat Krisztus mítosza az üdvösség jelképéve a mi világunkban abban a 
formában, amelyben Jézus, majd utána az Ő követői közreadták azt, de a Krisztus 
megértésének kulcsa végső soron bennünk rejlik”.111 

Mikor felfogjuk, hogy Krisztus megértése végső soron bennünk rejlik, akkor vagyunk 
képesek demitologizálni a Szentírás történeteit megkötések nélkül, és olyan egzisztenciális 
értelmezést adni azoknak, mely teljesen elfogadható a modern ember számára. Akkor 
megválaszoltuk Kant három kérdését: mit tudhatok, mit kell tennem, és mit remélhetek? Már 
látjuk, hogy „csak Krisztuson keresztül vesszük észre a teremtés vágyakozását a megváltás 
után”, és „vesszük egyáltalán észre az eszkatológiai válságot és az üdvösségünket ígérő, 
válaszoló kegyelmet – azt a kegyelmet, mely a teremtő titokzatosságban ered, és amely 
Krisztuson keresztül átalakul az Atya gyermekei iránti szeretetévé”.112 

Most már felfogjuk, hogy Isten titka nem „legyőzetik”, hanem „mélységesebbé tétetik 
a szemünkben”. Miképpen alakulhatnak át a számunkra a tiszta metafizikai lehetségesség és a 
végső irracionalitás alapelvei a mi mennyei Atyánkká, Akin keresztül az egyetemesen jelen 
lévő Fiú, Aki a Lélek, most kegyelmet és erőt, valamint értelmet ad nekünk? A válasz az, 
hogy Isten többé nem pusztán „a létezés alapja”, hanem „a létezésünk értelme” is egyben.113 
„Az eszkatológiai Krisztusban, főleg amiképpen Jézus és Pál, az Ő apostola értették, 
megtaláljuk azoknak a speciális lehetőségeknek a jelképét, melyek öröklötten benne rejlenek 
az emberekben az Isten és az ember közötti szeretet ingyenes ajándékában. S Isten országában 
felfedezzük azt a birodalmat, melyben Isten teremtése úgy valósul meg, mint történelem a 
maga valódi értelmében – a történelem mindig önmagán túlra mutat.”114 
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Befejezvén Buri érvelésének áttekintését, megjegyezzük a következőket: 
Buri nem viszonyítja közvetlenül a munkáját Fuchs és Ebeling munkájához, de 

ugyanazzal a problémával foglalkozik, mint ők. 
Az ő problémájuk, mint Burié is, hogy miképpen lehet a legjobban kinyilatkoztatni az 

Újszövetség kérügmáját olyan nyelven, amit a modern ember képes megérteni. A válasz 
megkereséséhez erre a problémára mindketten egyetértenek Burival abban, hogy először azt 
kell kikutatnunk, miképpen értelmezi a modern ember önmagát. A modern filozófia, 
konkrétabban az egzisztenciális filozófia megtanította az embernek, miképpen értelmezze 
önmagát. A modern filozófia Kant óta különbséget tesz a valóság Én-az és Én-te dimenziói 
között. Az ember e dimenzióknak a határvonalán él. Ez a tiszta szabadság dimenziója. Ebben 
a dimenzióban találkozik az ember az embertársával és az Istenével. Itt az Én-az dimenzió 
múltja és jövője olyanok, mintha nem is léteznének: ezek csak mutatók, melyek a mindent 
felölelő jelenre mutatnak. Itt az Én-az dimenzió fogalomalkotásának folyamata elnyelődik a 
hit-megértésben. Az Én-az dimenzió minden ellenmondásos fogalma egymással kölcsönös 
függőségbe kerülnek, kiegészítő fogalmakként és ideálokként. Az Én-te dimenzió tagjaként 
Jézus Krisztussal együtt rendelkezünk hittel, mely szerint a filozófia nemlétezése, vagy 
semmije Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, Akiben, és Akin keresztül a szeretet és a 
világosság birodalma mindenütt működő az emberek szívében és végül minden ellenállással 
szemben győztesnek is kell majd lennie. 

Buri Fuchshoz és Ebelinghez hasonlóan meg akarja mutatni, mennyire összhangban 
áll mindennek az elfogadása a legjobb és legutóbbi filozófiai ismeretelmélettel. Buri úgy véli, 
hogy a „mostani ortodoxia” nem tette ezt a dolgot kellően világossá. S hogy világossá tegyük, 
érvel Buri, olyan hermeneutikára van szükségünk, mely túllép ezen a „mostani ortodoxián”, 
konkrétabban Barth teológiáján. Barth tévedett, mikor elvetette, hogy a teológiáját a tág 
filozófiai ismeretelméletre alapozza. E tény miatt Barth nem dolgozott ki egy, a korunk 
számára is megfelelő hermeneutikát. Barth valóban képtelen volt megmutatni a modern 
embernek, hogy az önismerete, a hiteles ön-létezése számára szüksége van erre az eszmére – 
az Újszövetség Krisztusára, mint mutatóra a szeretet mindent felölelő alapelvére. 

Fuchs és Ebeling is megpróbálják a hermenutikai problémát a mindent magában 
foglaló filozófiai kontextusba. Ők közvetlenebbül foglalkoznak Bultmannal, mint Barthtal. De 
a Bultmannon túllépő hermeneutika kidolgozására tett erőfeszítéseik nagyon hasonlítanak 
Buri módszerére, ahogyan ő Barthon igyekszik túllépni. 

C. Schubert M. Ogden 
 
Most megvizsgálunk még egy erőfeszítést a kérügma bemutatása új módszerének 

kidolgozására. Schubert M. Ogden a Christ Without Myth (Krisztus mítosz nélkül) című 
könyvében úgy próbál meg túllépni Bultmannon, mint ahogyan Buri Barthon. Ez teszi a 
munkáját különösen érdekessé a számunkra. 

Ogden először is felvázolja Bultmann általános álláspontját a demitologizálásról és az 
egzisztenciális magyarázatról. Az első dologról itt nem kell mondani semmit. Ogden 
felvázolja a Bultmann teljes nézetéről alkotott felfogását. Így foglalja össze: „Megpróbáltuk 
megmutatni, hogy Bultmann gondolkodásának belső egysége az ő állításában rejlik, mely 
szerint az Újszövetségnek a modern ember helyzetéből szükségszerűen eredő kritikája azonos 
magának az Újszövetségnek az üzenete által szentesített kritikával, valamint abban, hogy 
ennek a kritikának a kivitelezésére tett erőfeszítésében Bultmann sikeresen mutatta be a 
teljesen konstruktív teológia fő összetevőit.”115 
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Ennek kimondása után Ogden annak megmutatásával folytatja, hogy „(Bultmann) 
következetlensége ajánlotta a megoldást”. Bultmann sok kritikusa állítja, hogy „az ő 
teológiája szerkezetileg következetlen”.116 Meg kell vizsgálnunk ennek a vélekedésnek az 
okát. Ez majd tág és időszerű jelentőséget kölcsönöz majd az elemzésünknek. 

Általánosságban háromféle nézet létezik Bultmann demitologizáló programjának 
értékéről. 

(1) Először is az, amelyet a középső társaságnak nevezhetünk. Ez a társaság szorosan 
követi Bultmannt. Ebbe a társaságba sorolható Hans Werner Bartsch, a Kérügma és mítosz 
kiadványsorozat szerkesztője.117 

(2) Másodszor ott vannak a „jobboldaliak”. Közöttük van Barth Károly, „és azok, akik 
osztják az ő általános álláspontját”.118 

(3) Végül ott vannak a „baloldaliak”. A legérhetőbb szóvivője ennek az álláspontnak a 
bázeli dogmatikus, Fritz Buri.119  

Érdekes megjegyezni, mondja Ogden, hogy „a felelős kritikusok mind balról, mind 
jobbról azt állították, hogy Bultmann nézete két különböző és végül összeegyeztethetetlen 
álláspont nem könnyű keveréke”.120 

Az Ogden eddig mondottakból kiindulva kíváncsiak vagyunk, vajon képes lesz-e egy 
szerkezetileg Bultmannénál erősebb teológiát kínálni. Van-e olyan hermeneutikája, amely 
bármely jelentős módon különbözik Bultmannétól? S miben különbözik Bultmann 
teológiájának általa elvégzett átformálása Fuchsétól és Ebelingétől? 

1. Ogden Barthnak a Bultmannra vonatkozó kritikájáról 
 
Ogden érvelését csak egy pontig követhetjük könnyen. Ogden először Barthnak a 

Bultmann megértésére tett erőfeszítését taglalja. Bultmann azt állítja, hogy a valóságot a 
Krisztus-esemény elsőségéből kiindulva értelmezi. Ez rendben van, mondja Barth. De a 
tényleges gyakorlatban vajon nem egy egzisztencialista filozófia elsőségével tevékenykedik? 
Miképpen képes Bultmann érvényre juttatni Krisztus feltámadását, mint a hitének alapját? 
Vajon Bultmann nem inkább a hit szűznemzését vallja? Az ehhez hasonló vonalak mentén 
kritizálta Barth Bultmannt, mondja Ogden. Barthnak a Bultmannal szemben tanúsított 
viselkedését így írja le: „Az egyetlen tartható alternatívája Bultmann álláspontjának tehát az a 
teológia, mely elveti, vagy legalábbis korlátozza az ő módszerét a speciális bibliai 
hermeneutika érdekében, s ezt cselekedve szabaddá válik arra, hogy igazolja a Krisztus-
eseményre helyezett hangsúlyát azoknak a kijelentéseknek a segítségével, melyek (Bultmann 
nézőpontjából kiindulva) lényegében mitológiaiak és felelőtlenek az egzisztenciális 
magyarázat számára.”121 

Ogden nem ért egyet Barth Bultmannra vonatkozó kritikájával. Barth nem tisztult meg 
teljesen a tárgyiasítás folyamatától. Barth még mindig egy „objektív” alapot keres a Krisztus 
feltámadásába vetett hite számára. Miért nincs Barthnak bátorsága a meggyőződéséhez, és 
miért nem értelmezi a Krisztus-esemény egészét inkább a Geschichte-ből kiindulva ahelyett, 
hogy a kritikus pontokon visszaesne a Historie fogalmába? 
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2. Ogden saját, Bultmannra vonatkozó kritikája 
 
Ám ha nem vagyunk képesek Barthot követni, akkor Burit sem.122 „Buri azt vallja, 

hogy Krisztus Bultmann általi bemutatása a maga ’egzisztenciális jelentőségéből’ kiindulva 
magában foglalja a teljes dehistorizálást, melyben az Újszövetség kijelentései a keresztről és a 
feltámadásról a hiteles önismeret nélkülözhető mitológiai kifejezéseivé silányulnak.”123 

Bultmann mégis megpróbálja „megőrizni az Újszövetség nyilatkozatának ’kérügma-
jellegét’ a ’Jézus Krisztus mitológiai üdvözítő eseményének’ segítségével”.124 

Buri szerint, mondja Ogden, „az egyetlen tartható alternatíva Bultmann álláspontjával 
szemben az ő odafordulásának elvetése a mitológiai üdvözítő eseményhez, mint 
összeegyeztethetetlenhez a modern ember önmagáról és a világról alkotott képével, s ezt 
cselekedve ennek végigvitele a logikai következményéig, az általa javasolt demitologizáló 
program ’kérügma-mentesítési’ pontjáig”.125 

Úgy tűnik, hogy Barth és Buri, akik Bultmannhoz viszonyítva jobb- és baloldali 
álláspontokon vannak, egyetértenek annak kimondásában, hogy ha Bultmann következetesen 
keresztülvitte volna a demitologizáló programját, akkor leegyszerűsítette volna a kérügmát 
valami öröklötten lehetségesre az ember önismeretéhez. 

A vélemények eme „konszenzusa” Bultmann teológiáját illetően lényegesnek 
mutatható ki például abból a módból kiindulva, ahogyan Bultmann „kivitelezi a 
hermeneutikai programját”. Bultmann szerint „az élet a hitben egyszerűen csak az ember 
hiteles önismerete eredeti lehetőségeinek pillanatról pillanatra történő megvalósítása”.126 

Bármennyire is tagadja Bultmann, hogy a filozófia és a teológia azonosak, és 
bármennyire ragaszkodik is „Jézus Krisztus eseményének független létezéséhez, 
mindazonáltal mégis oly módon értelmezi ezt az eseményt, hogy a belé vetett hit 
megkülönböztethetetlen valaki, mint személy létezésének hiteles ismeretétől.” Az 
álláspontjának megerősítése végett Ogden idézi Bultmannt azt illetően, hogy „a világ 
megértésének lehetségessége egybeesik az ember önismeretének lehetségességével”.127 

Bármely ezen kívüli álláspont, mondja Ogden, Bultmann szemszögéből visszaesés a 
mitológiába. Pontosan ezen a ponton mondott Barth csődöt. Barth ragaszkodása egy 
„objektív” alaphoz a feltámadás számára jelzi: képtelen fontossá tenni az evangéliumot a 
modern ember számára. Másrészről az első tézis, amit Bultmann kínál, ez: „A keresztyén hitet 
kimerítően és maradék nélkül kell magyarázni, mint az ember eredeti lehetőségét a hiteles 
történelmi (Geschichtlich) létezésre, amiképpen azt többé-kevésbé kielégítően 
megvilágosította és fogalmasította a megfelelő filozófiai elemzés”.128 Bultmann a 
hagyományos keresztyén hitvallás egész tartalmát egyetlen alapvető kijelentésre egyszerűsíti 
le: „Mostantól fogva nem a múltamból kiindulva ismerem magam, hanem kizárólagosan 
abból a jövőből kiindulva, mely itt és most tárul fel előttem, mint kegyelem az egyház 
kinyilatkoztatásával találkozva”.129 

Ha a modern embernek el kell fogadni a teremtés, a bukás és a Krisztuson keresztüli 
megváltás bibliai történetét, akkor ezt a történetet teljes mértékben demitologizálni kell. 
Azután a demitologizálás magának a hitnek is a követelménye. Bultmann ragaszkodik ahhoz, 
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hogy „a keresztyén hit valódi jellege, ahogyan az Újszövetség értelmezi, csak akkor válik 
világossá, amikor az ember hiteles létezésének eredeti lehetőségéből kiindulva magyarázzák.” 
„A hit a kezdetektől fogva az ember lételméleti lehetősége, ami a kétségbeesés feloldásában 
rejlik. Ez az, ami lehetővé teszi az ember számára, hogy megértse, amikor a kérügmával 
találkozik.” „Ha a keresztyén létezés lehetségessége bármi más, mint lehetőség, ami az 
emberhez, mint emberhez tartozik, amelynek a megvalósításáért ő a kezdetektől fogva felelős, 
akkor aligha vonható felelősségre, ha mégsem tudja megvalósítani.”130 

Bultmann számára, mondja Buri, „ami kockán forog, az nem pusztán az egyház egész 
evangelizációs programjának folytatódása a mi korunkban, hanem magának a keresztyén 
hitnek a megfelelő kifejezése is.”131 

3. Bultmann és Parmenidesz 
 
Befejezzük Ogden nézetének bemutatását, melyet elég hosszan tettünk annak 

megmutatásához, hogy az egzisztenciális magyarázat programjával Bultmann valójában nem 
tesz mást, mint amit Parmenidesz tett a maga korában. Parmenidesz azt állította, hogy a 
létezés és a gondolkodás azonosak. Ennek kimondásával feltételezte, hogy nincs különbség 
Istennek, mint az ember Teremtőjének és az embernek, mint az Isten teremtményének a 
gondolkodása között. Parmenidesz teljesen következetes volt, amikor tehát ekképpen tagadta 
a változás lehetségességét. Semmi sem ismerhető el valóságosnak, amíg ki nem mutatható 
róla, hogy teljes mértékben áthatolható az ember logikai áthatoló-képességével. 

Nos, a modern gondolkodás, főleg Kant óta látszólag elhagyta ezt a parmenideszi 
fogalmat a tiszta lehetségesség alapelve, mint a végső létezés összetevője elfogadásával. 
Valójában a modern gondolkodás formái – beleértve az összes modern folyamat-filozófiát, s 
kiemelten beleértve Heidegger egzisztencialista filozófiáját is – nem vetik el a tiszta 
mozdulatlanság parmenideszi alapelvét, hanem kölcsönhatásba hozták azt a tiszta, mindent 
felölelő változás alapelvével. Más szóval, az emberi fogalmi tudás parmenideszi fogalma, 
mint bármely létezés bármely formája lehetségességének elégséges, azaz kimerítő ismérve, 
alkotóból korlátozó fogalommá csökkent. Ez engedmény az ember véges mivoltának. Az 
ember tudja, hogy soha, egyetlen időpillanatban – bármilyen messzire is vetítjük ki ezt az 
időpillanatot a jövőbe – sem lesz képes kimerítően behatolni minden valóságba. Még a görög 
gondolkodás is tett engedményt ezen a ponton annak kimondásával, hogy az ember nem 
teljesen önmaga ebben a világban. Csak részt vesz az isteni tudásban és létezésben. Volt a 
nemlétezés, a my on, amiben az ember szintén részt vett. A my on eme görög fogalma az, amit 
a modern filozófia Kant óta kifejlesztett. Az ember a létezésének tisztán esetleges összetevőjét 
ebből a nemlétezésből származtatja. Ha nem vett részt ebben a Semmiben, ebben a tiszta 
lehetségességben, akkor az ember nem volt szabad: ha nem vett részt a tiszta, időtlen 
létezésben, akkor nem ismerte volna magát szabadnak. 

Az ember tehát a modern nézetben egy útkereszteződés egyrészről a tiszta 
racionalizmus és determinizmus eszméje, másrészről a tiszta irracionalizmus és 
indeteminizmus között. A kozmikus valóság az egyén nagyban. Így kell lennie, vagy 
mondhatjuk, hogy az egyén a kozmosz kicsiben. Ahogyan a nominalizmus és a realizmus 
közötti teljes kölcsönhatásból kiindulva kell látni kozmikus valóságot, úgy kell az egyént 
ebben a kozmikus dialektikában résztvevőnek látni. 

Annak megmutatásával, hogy a parmenideszi racionalizmus képezi az alapját 
Bultmann egzisztencialista értelmezésének, Ogden a teljes képnek csak az egyik összetevőjét 
mutatta meg. Bultmann nézetének második összetevője a korlátlan esetlegesség és 
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irracionalizmus. Ha Bultmannak kellene teljesen demitologizálni a történelmi teleológiának a 
teremtéssel kezdődő és a végítélettel befejeződő hagyományos bibliai képét, akkor 
nyilvánvalóan megsemmisítené a történelmi keresztyénség álláspontjával együtt a saját 
magáét is. Akkor visszatérne az öreg racionalistákhoz, akik minden tényt fogalmakra, s 
minden fogalmat egyetlen üres azonosságra csökkentettek le, melyben az én önmagát 
kijelentve maradék nélkül elvész. 

Pontosan ennek az önmegsemmisítésnek az elkerülése érdekében vezette be Kant a 
tiszta determinizmussal kölcsönhatásban álló tiszta lehetségesség fogalmát. Kantot követve, 
és megpróbálva túllépni rajta, Heidegger a csodálkozás kifejezésével attól a ténytől, hogy 
egyáltalán bármi létezik, beszél valaki önmegismerése folyamatának kezdetéről. De minden 
dolog végső megkérdőjelezhetősége ugyanolyan értelmetlen, mint az az elképzelés, hogy 
minden valóság megvilágosodik az embernek, aki megvilágosodik önmagának. Az ember 
nem tudhatja, hogy létezik anélkül, hogy tudná, micsoda ő valójában. Így a csodálkozás a 
tényen, hogy bármi létezik anélkül, hogy tudná, mi az, amin csodálkozik, értelmetlen. Sőt, 
Heidegger elképzelése az egész valóság megkérdőjelezhetőségéről valójában a világ 
milyenségére vonatkozó hagyományos keresztyén nézet elvetését jelenti. Az összes valóság 
megkérdőjelezhetőségéről alkotott elképzelésében öröklötten benne rejlő irracionalizmus és 
esetlegességi elképzelések nem jelentenek támadást a demitologizálás saját (heideggeri) 
parmenideszi alapelve ellen. Heidegger nézeteiben nincs meg az a szerkezeti 
következetlenség, melyről Ogden azt állítja, hogy igenis van. Bultmann irracionalizmusa 
önmagában véve is ugyanolyan romboló a hagyományos keresztyénség számára, mint a 
racionalizmusa. Az irracionalizmus és a racionalizmus azonban soha nem működnek 
egymástól függetlenül, s természetesen a poszt-kantiánus időkben sincs ez másképp. Mivel 
dialektikus feszültségben működnek egymással, megtévesztik a modern embert, hogy azt 
gondolja, ezek a segítségére lehetnek önmaga és a környezete megértésében. 

4. A modern ember önbecsapása 
 
A modern ember úgy gondolja, hogy megérti önmagát. Ez napjaink legnagyobb 

becsapása. Goethe jól kifejezte ennek a becsapásnak a természetét, amikor azt mondta, hogy 
amikor az egyén beszél, akkor ó jaj, már nem az az egyén, aki beszél. Az egyéniesítésnek a 
modern emberben rejlő alapelve, és ami azt illeti, az ókori filozófiában is a tiszta véletlenség 
alapelve. Ez az éjszaka, melyben minden tehén fekete, vagy feketeség. A beszéd, az 
egyetemesség, az egység, a világosság alapelvei a modern filozófiában, s ami azt illeti, az 
ókori filozófiában is az elvont racionalitás alapelvei. Ez a nap, amikor minden tehén fehér, 
vagy fehérség. 

Elfogadván a dialektikus nézetet, mely öröklötten benne rejlik a tiszta racionalizmus 
és a tiszta irracionalizmus e kölcsönhatásában, a modern tudós és a modern filozófus nem 
képesek a természet, vagy a történelem egyetlen tényét sem azonosítani a természet, vagy a 
történelem bármely más tényéhez viszonyítva. Egyrészről minden ténynek ugyanolyannak 
kell lenni, mint minden más ténynek. Csakis ekkor ismerhető, mert ahhoz, hogy egy tény 
ismerhető legyen, teljes mértékben, azaz kimerítően kell azt ismerni. Másrészről minden 
ténynek abszolút különbözőnek kell lennie minden más ténytől. Csakis ekkor ismerhető 
különbözőnek minden más ténytől, mert ahhoz, hogy különbözőnek ismerjük, kellőképpen, 
azaz kimerítően tudnunk kell, miben különbözik. Így kell a teljes determinizmusnak és a teljes 
indeterminizmusnak, vagy a teljes racionalitásnak és a teljes irracionalitásnak, mint barátkozó 
ellenségeknek, teljesen megsemmisítővé lennie egymás számára, hogy szembeszállhassanak a 
közös, valóságos ellenséggel, nevezetesen a keresztyénséggel. 
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Nos a modern idők legnagyobb önbecsapásával azok között a keresztyén teológusok 
között találkozunk, akik a teológiai szerkezetüket a modern tudomány is filozófia süllyedő 
szerkezetére építik fel. Bultmann teológiája ennek valóban az egyik példája. 

Bultmann azt feltételezi, hogy a modern filozófia és tudomány ellátták őt egy értelmes 
alappal az ember önmegismeréséhez. Ogden rámutat, hogy Bultmann elképzelése az 
önmegismerésről tiszta racionalizmus foglal magában. Azt állítja, hogy ennek a 
racionalizmusnak az erejével – mely öröklötten benne rejlik az egzisztenciális értelmezése 
alapelvében – demitologizálja Bultmann a keresztyénség hagyományos nézetét. Ez nagyon 
igaz, de az is igaz, sőt alapvetőbben igaz, hogy ez Bultmann totális álláspontja, melyből 
kiindulva veti el a történelmi keresztyénséget. Ez a totális álláspont ugyanúgy magában 
foglalja az irracionalizmusát, mint a racionalizmusát. Lássuk, mit készít Ogden ebből a totális 
álláspontból. 

Ogden egésze helyesen jelenti ki, hogy Bultmann totális álláspontját nem fejezi ki 
egyedül az ő racionalizmusa. Mert „minden, a korlátlan demitologizálásra helyezett 
hangsúlya” a racionalizmusából kiindulva „ugyanúgy ragaszkodik ahhoz is, hogy egyedül és 
kizárólag a názáreti Jézus eseménye miatt lehetséges tényszerűen a keresztyén hit, vagy a 
hiteles történelmi létezés”.132 

Bultmann annak kimondásával különbözteti meg a teológiáját a filozófiájától, hogy a 
filozófiája nem, de a teológiája igenis megadja a szükséges helyet „egy konkrét történelmi 
eseménynek”. Konkrétabban szólva Bultmann szerint a teológiának nemcsak pusztán a 
konkrét történelmi ténnyel, hanem „Isten egyedi cselekedetével a názáreti Jézusban” kell 
foglalkoznia.133 

5. Ogden a túllépésről Bultmannon 
 
Ogden nem teszi meg az általunk épp az imént megtett megkülönböztetést. Őt annak 

kimutatása érdekli, hogy Bultmann teljes álláspontja belsőleg következetlen. Ha „a keresztyén 
hitet kizárólag egzisztenciális fogalmakkal magyarázzuk az ember eredendő lehetőségeként a 
hiteles önismeretre, akkor ebből nyilvánvalóan következik, hogy függetlennek kell lennie 
bármely konkrét történelmi eseménytől. Másrészről, ha a második állítás igaz, és a keresztyén 
hit rendelkezik szükségszerű kapcsolattal bármely konkrét történelmi eseménnyel, akkor 
világosan nem lehet maradék nélkül magyarázni az ember eredendő lehetőségeként a hiteles 
történetiségre. 

Röviden, ami velejáró, mikor ezt a két állítást együttesen bizonygatják, az nem más, 
mint az önellentmondó kijelentés, miszerint a keresztyén létezés egy történelmi 
(geschichtlich) lehetőség, mely nyitott az ember számára, de mégis egy konkrét történelmi 
(historisch) esemény folytán vélik először lehetségessé a számára.”134 

Erre azt válaszoljuk, hogy Bultmann álláspontja nem azon a módon belsőleg 
önellentmondásos, ahogyan Ogden állítja. Bultmann teljesen következetes önmagával 
mindaddig, amíg a racionalizmusát és az irracionalizmusát tökéletes dialektikus egyensúlyban 
tartja egymással. Valójában csak akkor következetlen önmagával és „gyengíti” az 
álláspontját, ha ezeket nem tartja meg agymással tiszta kölcsönhatásban. Amíg tökéletes 
egyensúlyban vannak, addig megsemmisítik egymást. De Bultmann mégsem lehet 
következetlen. Ha következetlen lenne, akkor azért lenne az, mert nem éri el a tökéletes 
kölcsönhatást a racionalizmus és az irracionalizmus között, melyeknek ahhoz, hogy 
létezhessenek, a kölcsönös megsemmisítésből kiindulva kell létezniük. 
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A helyzet jelentősége Bultmannak a Historie Jézusa és a Geschichte Krisztusa közötti 
viszonyról alkotott nézete számára hamarosan kiderül.  Most azonban tovább kell lépnünk és 
meg kell figyelnünk a módszert, ahogyan Ogden megpróbál egy olyan álláspontot bemutatni, 
mely nincs megterhelve semmi afféle szerkezeti következetlenséggel, mint amilyet 
Bultmannál talál. 

Ogden egy „kielégítő poszt-liberális teológiát”135 akar felépíteni. E cél elérése végett 
természetesen a Bultmann teológiája által felmutatottnál teljesebb kölcsönhatást keres a 
racionalizmus és az irracionalizmus között. 

Ehhez két fő tézist szögez le és fejt ki. Az első tézis így szól: „A keresztyén hitet 
kimerítően és maradék nélkül úgy kell magyarázni, mint az ember eredendő lehetőségét a 
hiteles létezésre, amiképpen ezt a megfelelő filozófiai elemzés megvilágosítja és 
megfogalmazza.”136 

S ennek a kijelentésnek a segítségével próbál meg Ogden túllépni Bultmannon a 
demitologizálásra vonatkozó követelményében. Ennek megtételéhez a Charles Hartsonhoz 
hasonló emberek folyamat-filozófiáját adja hozzá Heidegger egzisztencializmusához.137 Ez, 
úgy véli, olyan filozófiát ad neki, mely helyesen fogalmazza meg a valóságot. 

A második tézis így szól: „A keresztyén hit valójában mindig egy ’lehetőség’ a feltétel 
nélküli ajándék és Isten szeretetének igénye miatt, ami mindig jelenlevő alap és minden 
teremtett dolog végcélja. Viszont ennek az isteni szeretetnek a döntő megnyilatkozása a 
názáreti Jézus eseménye, ami beteljesíti és helyesbíti az összes többi megnyilatkozást, és 
eredeti eseménye az egyháznak, illetve a megkülönböztető Ígéjének és sákramentumainak.”138 

6. Ogden módszere és tartalma 
 
A kettő közül az első foglalja össze Ogden „lényegi módszerét”,139 míg a második 

foglalja össze az általa fejlesztett álláspont „lényegi tartalmát”.140 A két tézis nagyon 
erőteljesen hasonlítanak Bultmann két tézisére, de van egy „alapvető” különbség. Ogden 
tézisei, mondja ő, „úgy vannak kijelenve, hogy az felülkerekedik Bultmann álláspontjának 
szerkezeti következetlenségén”.141 

Számunkra különösen érdekes Ogden ama kijelentése, miszerint az ő tézisei jobban 
érvényre juttatják „az isteni megnyilatkozás döntő eseményét”.142 Ez természetesen Jézus 
jelentőségének a kérdésére vonatkozik. Jézus valódi jelentőségének a jelzéséhez, állítja 
Ogden, csak az Újszövetségbe kell belenéznünk. Ennek legalapvetőbb tanítása az, hogy „az 
ember ténylegesen szabad és felelős lény, következésképpen az üdvössége olyasvalami, mint 
a coram deo, önmagának kell eldöntenie a létezésének megértésével”.143 S egyben pontosan 
az előtétel is, melyre a modern ember támaszkodik, amikor a evangélium állításait vizsgálja. 
A modern embernek tehát a legcsekélyebb kifogása sincs az efféle evangélium elfogadásával 
szemben. De miért kell a modern embernek „pontosan ezt a konkrét evangéliumot” elfogadni, 
azt az evangéliumot, melynek Jézus a középpontja?144 A válasz az, hogy ez a konkrét 
evangélium az, amelyik pontosan megfelel a modern embert felvidító szabadság 
elképzelésének, Jézus evangéliuma Isten szabadságának evangéliuma. Emil Brunner teljesen 
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helyesen mondja, hogy „maga ’a Szentírás tartalma’ ez ’a személyes megfelelés’, melyben 
Isten szabadságát és az ember szabadságát teljes mértékben komolyan veszik”.145 

Ogden ebben a vonatkozásban a Rm1:20-ra utal. Itt az eredeti embereket 
„menthetetleneknek” mondja, mert „a mi az Isten felől tudható nyilván van ő bennök”. Ez 
„nem hagy kételyt afelől, hogy ennek az ősi kijelentésnek a tartalmas pontosan azonos az ’új’ 
ismerettel, melyet most ’a hit engedelmességében’ kell megragadni”. Az emberek „teljes 
mértékben és radikálisan felelősek, mivel Isten mindig nagylelkű Atyaként ismertette meg 
Önmagát, s ezzel megfosztotta őket minden mentségtől, amiért önszántukból elidegenedtek az 
Ő szent jelenlététől”.146 

Ogden másodjára az 1Kor15:28-re ural, melyben Pál azt mondja, hogy a Fiú 
alávettetik majd az Atyának, „hogy az Isten legyen minden mindenben”. Kételkedhetünk-e 
abban, hogy „a sajátosan keresztyén üdvökonómiának határozott alárendelt szerepe van Isten 
céljainak végső kimunkálásában?” „Ezért megismételjük, hogy az egyetlen alapja az 
üdvösségnek, amelyről az Újszövetség bármit is tud, az nem más, mint Isten őseredeti 
szeretete, mely valóban döntő módon tárult fel Jézus Krisztusban, ám semmiképpen sem 
szabad egyszerűen csak Ővele azonosítani.” Ogden továbbá a Mt25:31-46-ra is hivatkozik. Ez 
az igeszakasz megmutatja, mondja Ogden, hogy „az egyetlen végső állapot a hiteles élet 
megosztásához az az állapot, mely a teljes elvonatkoztatásban foglalható szabályba a názáreti 
Jézus eseményétől, valamint mindattól, amit az konkrétan jelent”. Azaz, „a Jézus Krisztusba 
vetett hit igénye – távol attól, hogy valami függetlenül jelentős dolog legyen – helyesen 
értelmezve egyszerűen csak a transzparens eszköz ennek az eredetiségnek a kifejezésére, 
mely mindig szemben áll az életünkkel.”147 

Csak így vagyunk felkészülve „a Jézus Krisztusba vetett hit magának a legbelső 
jelentésének megértésére”.148 Ezzel elértük azt az állapotot, ahogy rendelkezünk a mítosz 
nélküli Krisztussal. 

Most elértük azt az állapotot, ahol végül teljes mértékben érvényre tudjuk juttatni a 
protestantizmus alapelvét, mármint a cselekedetek nélküli üdvösség elképzelését. „Ritkán 
látszott meg, hogy Isten az embert kegyelem által üdvözíti, teljesen szabadon minden 
üdvözítő ’cselekedettől’, melyek hagyományosan a Krisztus személyével és munkájával 
kapcsolatos tanításokban vannak lefestve.”149 

S elértük azt az állapotot is, ahol a valóban „református krisztológiát és szoteriológiát” 
fejezzük ki.150 

Most beteljesíthetjük a „protestantizmus történelmi elhívását a cselekedeti 
megigazulás eretnekségének ellenzésével minden formában, amit csak ölt a keresztyén egyház 
életében és tanításában”.151 

7. Ogden „szuverén kegyelme” 
 
Tehát a cselekedeti megigazulás minden formájának eltörlése érdekében beszél Ogden 

Isten szeretete Krisztusban történő kijelentésének döntő természetéről. Isten eme kijelentése 
Krisztusban nem lesz döntő Ogden számára, ha a protestáns hitvallások tanításait Krisztus 
személyének és munkájának vonatkozásának igazaknak kell elfogadni. Meg kell hagyni ezek 
a tanítások összhangban vannak a Szentírás mitológiai értelmezésével. De amikor teljes 
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mértékben demitologizáltuk a teremtés, a bűn és az engesztelés biblikus nyelvezetét, akkor 
megtisztítottuk magunkat a keresztyénség történelmi hitvallásaitól is. 

Ogden alaposabban végezte el az Újszövetség demitologizálásának feladatát, mint 
Bultmann, mivel nála következetesebben vitte keresztül azt az elképzelést, miszerint Isten 
öröklötten, a kezdetektől fogva abszolút kegyelmes minden emberhez. Amíg „a 
’krisztocentrizmus’ theocentrikus alapját és megerősítését konkrétan el nem fogadjuk, a Jézus 
Krisztusra helyezett hangsúly lehet csapda, és megtévesztés, és puszta paródiája a hiteles 
apostoli hitnek’… Bultmannal szemben… az Újszövetség nem állítja, hogy Krisztusban az 
üdvösségünk ’lehetségessé válik’. Inkább azt jelenti ki, hogy Őbenne az, ami mindig is 
lehetséges volt, most ’láthatóvá válik’ abban az értelemben, hogy döntő módon jelenik meg a 
bizonyságtétel emberi szavában. Ennek az üzenete nem az, hogy Isten ’az, Akit ki kell 
engesztelni’, ami, ahogyan Tillich joggal állította, az első állítás elkerülhetetlen 
következménye, hanem az, hogy ’Isten az, Aki örökre megbékélt, azt akarja, hogy mi is 
békülünk meg Vele’.”152 

Ogden úgy véli, hogy most elért egy olyan teológiai álláspontot, amely túllépett 
Bultmann teológiájának szerkezeti következetlenségén. Bultmann teljesen jogosan vallotta, 
hogy a hiteles emberi létezés elképzelését maga az ember világosan meglátja bármiféle 
kapcsolatot megelőzően, melybe Jézussal léphet. Még a megvalósításának lehetősége, 
legalábbis elviekben, megtalálható minden emberben. Bultmann azonban ahhoz is 
ragaszkodik, hogy a hiteles emberi élet ideáljának tényszerű megvalósítása a Jézus Krisztusba 
vetett hittől függ. A két állítás belsőleg összeegyeztethetetlen. „Mikor Bultmann azt állítja, 
hogy a hiteles történelmi létezés ténylegesen csak a Jézus Krisztusba vetett hitként lehetséges, 
azzal teljesen meghiúsítja legalább az egyik indítékát annak bizonygatásához, hogy a 
keresztyén hit nem más, mint egy hiteles önismeret.”153 

Ogden úgy véli, felülkerekedett Bultmann teológiájának ezen a szerkezeti 
következetlenségén azáltal, hogy alaposabban demitologizálta az Újszövetség Krisztusát, mint 
Bultmann. Ezt azzal tette meg, hogy megmutatta: az Újszövetségben, s főleg Pálnál az ember 
természetesen tudja „ami Istenről tudható”. Jézus Krisztus nem nélkülözhetetlen az ember 
hiteles létezéséhez. Az „egyedüli” alap az üdvösséghez, amelyről az Újszövetség bármit tud, 
az Isten őseredeti szeretete, mely valóban döntő módon jelent meg Jézusban, a Krisztusban, 
de semmiképpen sem szabad egyszerűen csak azonosítani Vele.”154 

8. Ogden „szerkezeti következetlensége” 
 

Ogden Bultmannal kapcsolatos kritikájára reagálva megjegyezzük, hogy a saját 
álláspontjára is jellemző ugyanaz a „szerkezeti következetlenség”, amit Bultmannál fedezett 
fel. Ez elkerülhetetlen volt. Ogden a hermeneutikának ugyanazokkal az alapelveivel dolgozik, 
amiket Bultmannál fedez fel. Lényegében ugyanazt a fogalmat alkotta meg az emberi 
önismeretről, mint Bultmann. Ez a független emberi szabadság elképzelése. Ogden alapelvei 
az egyesítésről és a megkülönböztetésről ugyanazok, mint Bultmanné, tudniillik az egymással 
teljes kölcsönhatásban álló abszolút racionalizmus és abszolút irracionalizmus. A modern 
ember önmagát és a környezetének egészét önmagából, mint autonómból, vagy függetlenből 
kiindulva, továbbá mint az őt körülvevő tisztán esetleges létezés kategorizálásának végső 
forrásaként magyarázza. 

A modern ember, mondja Richard Kroner, eljutott a tiszta bensőségesség alapelvéhez. 
Ez az alapelv megtalálható volt elvileg már a görög filozófiában is, főleg Szókratésznél. A c 
csúcsát Kant filozófiájában érte el. A poszt-kantiánus gondolkodók egymással versengve 
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próbálják megtenni az én kanti elképzelését a végső viszonyítási pontnak minden állításban 
önmagánál is következetesebben. Az egzisztenciális filozófia és az egzisztenciális teológia 
pont ugyanazt próbálják megtenni az emberről és a kozmoszról alkotott saját egzisztenciális 
magyarázatukkal. Ennek megtételéhez egymással versengve próbálják eltávolítani az 
„objektivizmus” utolsó maradványait is a gondolkodásukból. Főleg az Istennek „a teremtés és 
a megváltás cselekedeteiben” adott közvetlen kijelentéséről, a teremtésről, az engesztelésről 
és az ítéletről szóló hagyományos tanításokat szükséges demitologizálni. 

De milyen messzire juthat valaki a demitologizálás folyamatával? Ha végigviszi, 
akkor, ahogyan Parmenidesz követelte, elvezet az összes történelmi létezés teljes 
megsemmisítéséhez. Az énnek úgy kell magyaráznia önmagát, hogy beleolvad a tiszta 
azonosság alapelvéve. Ez olyan, mintha valamiképpen egy fizetős útra tévedtél volna, de 
sehol nem leled a kijáratot, sem semmiféle bevásárlóközpontot, ahol ehetnél, és szervizbe 
vihetnéd az autódat. 

Megkérdezzük tehát, miféle jogon beszél Ogden az ember iránti isteni kegyelem 
őseredeti viszonyának döntő kijelentéséről. Az ő alapelveivel nem lesz képes kimutatni, 
miképpen lehetséges Isten kijelentése, még kevésbé bármiféle döntő kijelentése bárkinek, 
bárhol a történelemben. 

Ennek kimondásával nem feledkezünk meg arról, hogy Ogden úgy hivatkozik a 
teremtés elképzelésére, mint ami az Isten kegyelmének meglétét jelzi az embernél. Ahhoz, 
hogy Isten őseredeti kegyelme meglétének jele lehessen az embernél, a teremtés elképzelését 
Ogden számára először helyesen demitologizálni, majd helyesen remitologizálni szükséges. 

Bultmann elvégezte a demitologizálást, és Barth a remitologizálást. Leszámoltunk az 
olyan elképzelésekkel, melyekkel Luther és Kálvin rendelkezett egy Istenről, Aki a világtól 
függetlenül, már azt megelőzően létezett, s Aki a teremtés parancsával hozta létezésre a 
világot. Ehelyett az egész modern tudomány és filozófia alapját képező tiszta lehetségesség 
fogalmával rendelkezünk a teremtésről alkotott elképzelésünkhöz. A tiszta esetlegesség eme 
fogalma úgy szolgálja Ogdent, ahogyan általánosságban szolgálja a modern teológusokat: a 
szabadság és a döntés atmoszférájaként az ember számára. Sajnos a szabadság eme forrása, 
amiatt a tény miatt, hogy ez az abszolút forrás, egyben a szabadság sírja is. Általa az ember 
létezése Heidegger nyelvezetével létezés a halálra. Abban a pillanatban, hogy az ember 
valóban a determinizmustól elmenekülő egyénné válik, egyénként azonnal meg is hal. A 
születése a halála. A feltámasztására tett minden erőfeszítést a tiszta racionalizmus és 
determinizmus gépezetével kell elvégezni. Amint feltámadt a tiszta esetlegesség feneketlen 
óceánjából kimenekülve, egyénként ismét meghal. Az első lélegzetvétele megint a legutolsó 
lesz. Vagy inkább az Ogden, valamint Bultmann által vallott nézettel az embernek az 
ellentétes irányokban egyszerre kell meghalnia ahhoz, hogy élhessen. Beszélni a tiszta 
esetlegesség eme Istene őseredeti kegyelmének elképzeléséről, mint az embernél meglevőnél 
valójában nem más, mint a teológia emberének azonosítása a modern filozófia és tudomány 
emberével, de ezzel egyidejűleg elszabadul Istentől és a Szentírás Krisztusától is, Akiben él, 
mozog és létezik. 

9. Vissza Ogdentől Fuchshoz és Ebelinghez, Burin és Dillenbergeren 
keresztül 

 
Most visszalépünk Ogdentől Burin és Dillenbergeren át Fuchshoz és Ebelinghez. 

Jézus Krisztus természetét vizsgáljuk, miképpen gondolkodnak róla az egyes esetekben. 
Ezen emberek mindegyikének a gondolkodásában alapvető a vágy annak megmutatása 

a modern ember számára, hogy – Fuchs szavaival kifejezve – „értelmes dolog” a modern 
embernek „hinni Jézusban”. A modern ember nem hibáztatható, ha nem fogadja el akár Barth, 
akár Brunner Jézus Krisztusát. Egyikük sem demitologizálta kellőképpen a kalcedoni 
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hitvallást, valamint mindazt, amit az előfeltételez, és ami belőle következik, mert egyikük sem 
ragadta meg teljesen az ember s a kozmosz történetiségének forradalmi jelentőségét. 
Bultmann eredményesebb volt ezen az alapon, mint Barth, de még ő is csak a valóság 
valamiféle végső kijelentésére hivatkozott a tér-idő világban. 

Vajon Kant nem mondta meg nekünk, hogy semmit sem tudunk a noména világáról? 
De pont ezen a ponton mondanak csődöt valamennyien az erőfeszítéseikben, melyek 

arra irányulnak, hogy túllépjenek Barthon és Bultmannon. Nem képesek következetesen 
alkalmazni Kant merev, a fenoména és a noména világa közötti különbségtételét, mint 
amennyire Barth, vagy Bultmann, vagy akár Kant képes volt ezt megtenni. Ha Kant fenn 
akarta tartani az abszolút dualizmusát e két világ között, akkor olyasféle abszolút monistának 
kellett lennie, mint amilyen Parmenidesz próbált meg lenni. Kantnak nincs értelmesebb oka 
azt mondani, hogy az ember ismeri a fenomenális világot, mint azt mondani, hogy az ember 
nem ismeri a nomenális világot. Kantnak nincs értelmes oka azt mondai, hogy a fogalmak 
segítségével ismeri az ember a fenomenális világot, és az alkotó képzelgés segítségével van 
tudomása a nomenális világról, valamint annak a fenomenális világgal fennálló viszonyáról. 

Kant gondolkodásában a tiszta lehetségesség elképzelése átjárja mind a nomenális, 
mind a fenomenális világát. Mikor az ember ismeri, azaz fogalmilag viszonyítja a „tényeket” 
egymáshoz, akkor átfogó módon kell ismernie. Ha nem tartja kimerítően a teljes valóságot 
annak minden alapvető esetlegességével a felügyelete alatt, az egész rendszere össze fog 
omlani. Az embernek teljes válasszal kell rendelkeznie arra a kérdésre, hogy ő maga micsoda, 
és mi a környezetének a természete, vagy semmi értelme sincs, hogy feltegye ezt a kérdést. 
Másrészt viszont, ha az ember számára rendelkezésre áll bármely kérdésre bármely válasz 
akár a fenomenális, akár a nomenális világban, bármely témában, akkor nincs értelmes 
lehetőség akárhol, akármelyik kérdés feltételére. 

Ebben rejlik az a monizmus, mely Kant „dualizmusának” az alapja. Ez a monizmus a 
tiszta mozdulatlanság és a tiszta áramlás teljes kölcsönhatása elképzeléséből van összeállítva. 
S a kölcsönhatásnak ez az elképzelése az ember bensősége teljes önállóságának feltételezésén 
alapszik. 

Heidegger következik az emberi bensőségesség kanti alapelvének sorában azzal, hogy 
az ember és a kozmosz létezése végső kérdésességéről alkotott alapelvét kölcsönhatásba 
hozza az ebben a kérdésességben rejlő fogalommal, tudniillik hogy a végső létezés a 
világosság, és nincsen benne semmiféle sötétség. Heidegger teljes elképedéssel áll az előtt a 
tény előtt, hogy bármi létezik, s ez az elképedése abban az elképzelésben jut kifejeződésre, 
hogy a végső valóság semmi olyasmi nem lehet, aminek a reformátorok mondják. 

Barth és Bultmann a Jézus Krisztusról alkotott nézeteiket gyakorlatilag ugyanazokra a 
hermeneutikai alapelvekből kiindulva alkotják meg, amelyeket Heidegger használ. Heidegger 
minden egzisztencializmusának „elutasítása” Barth részéről és „módosítása” Bultmann 
részéről egyformán számol az emberi bensőségesség alapelvének továbbvitelével annak 
végeredménye felé. 

Ahogyan Fuchs és Ebeling, úgy Dillenger, Buri és Ogden túllépnek Barthon és/vagy 
Bultmannon, s teszik ezt annak érdekében, hogy megmutassák a modern embernek: az Ó- és 
az Újszövetség elbeszélésében abszolút semmi sem található, aminek elfogadhatatlannak 
kellene lenni a számára. Manapság mindenki, a tudós, a filozófus, valamint a vallás embere 
elfogadja a végső valóság végletekig titokzatos természetét. Az eset természeténél fogva azt 
mondják, hogy egyetlen emberi lény sem tud, vagy akár csak tudhat bármit a végső valóság 
természetéről. 

Mikor Szentírás különböző írásainak szerzői Istenről, mint az ember Teremtőjéről, 
Krisztusról, mint az ember Megváltójáról, és a Szentlélekről, mint az ember megszentelőjéről 
beszélnek, akkor természetesen a maguk kifejezésmódjával ennek a végső valóságnak a 
természetét tárták fel. Ők velünk együtt tudtak erről a végső valóságról. 
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Mikor a názáreti Jézus azt mondta, hogy „én és az Atya egy vagyunk”, akkor – 
mondhatják egyesek – szembeötlő, döntő bizonyítékát adta a létezés eme végső 
titokzatosságába vetett hitének. Mikor Jézus felfedi nekünk az Atyát az Ő mindenki iránt 
érzett feltétel nélküli szeretetében, akkor a legtöbbünknél, ha ugyan nem mindannyiunknál 
élénkebben szólaltatja meg ennek a létezésnek a csendes hangját. 

Mikor Isten, az Atya megteremt minket, mikor az Isten, a Fiú megvált minket, s mikor 
Isten, a Szentlélek megszentel minket, akkor a lelki tökéletesség egyik alapelve az, ami 
előttünk áll, mint ideál, valamennyiünk számára. Mikor az ember kezdetének és végének 
története kerül elénk a napok, a hónapok és az évek egymásutániságából kiindulva, akkor ez 
nem más, mint eszköz, ami betekintésre csábíthat minket Istennek az ember iránti mindent 
felölelő szeretete szívébe. A temporalista eszkatológia, mely látszólag még Jézust is 
elámította, különösen az Ő esetében csak egy mutató a valódi eszkatológia felé, ami benne 
foglaltatik Isten szabadságában az ember számára és az ember szabadságában Isten számára. 

Ne fordulj el az Újszövetség üzenetétől amiatt a dogmatikus, objektivista mód miatt, 
ahogyan eljut hozzád. Ahogyan nekik, úgy nekünk is napvilágra kell hozni, azaz ki kell 
mutatni a szeretet világosságát, mely valamennyiünk szívéből fakad fel az Én-az dimenzió 
nyelvezetében, melyben valamennyien élünk. Vajon nem valamennyien abban a paradox 
helyzetben vagyunk, hogy fel kell szállnunk a fenomenális világból a nomenális világra 
feltételezetten szabályszerűen alkalmazható fogalmak tagadásának szárnyain, majd miután 
elértük, amit a nomenális világnak reméltünk, vissza kell térnünk a fenomenális világba, mely 
a reményeink szerint legfeljebb „alávetettje” a nomenális világnak? Látod tehát, hogy Jézus 
nem a hit tárgya, amint azt a mindent szó szerint vevő, félrevezetett emberek vélik, hanem 
annak alapja. Ő „a hitünk szerzője és bevégzője”. Valódi emberként velünk együtt, minden 
korlátozottságunkban mindannyiunknál erősebben érzi a nomenális jelenlétét. Az, hogy miért 
érzi mindannyiunknál jobban ezt a jelenlétet, az természetesen a végletekig titokzatos. Annak 
megértéséhez, hogy Jézus mire gondol, meg kell értenünk, hogy a filozófia végső 
esetlegessége egyidejűleg az egyetemes kegyelem Istene minden ember számára. Annak 
megértéséhez, hogy Jézus mire gondol, rendelkeznünk kell önmagunkban a behatolás öröklött 
képességével nemcsak abba, amit mond, hanem abba is, hogy miért igaz az, amit mond. Ez 
az, amire Parmenidesz tanított minket, s amit Kant értetett meg velünk jobban, mind addig 
bárki annak megmutatásával, hogy minden megértés magán az emberen alapszik és őrajta is 
kell alapulnia, amiképpen előlépett a tiszta esetlegességből. 

De amikor megértjük a saját önismeretünk természetét, mint ami a feneketlen és 
parttalan esetlegesség óceánjában működik, az segít nekünk azt is meglátni, hogy ahhoz, hogy 
valódi ember lehessen, Jézusnak velünk együtt korlátozottnak kellett tekintenie Magát, 
amiképpen mi is korlátozottak vagyunk, következésképpen képtelenek akár csak egyetlen szót 
is mondani arról a birodalomról. 

Mindez közel hozza Jézust mihozzánk. Amit mond, az nem más, mint amit 
valamennyien mindig is mondtunk, vagy legalábbis mondani akartunk. Mondta, amit 
mondott, mert nem tudott semmi újat, vagy mást mondani ahhoz képest, amit valamennyien 
mindig is mondtunk. Egyidejűleg amit mondott, az teljesen új és abszolút különböző volt 
attól, amit minden ember mindig mondott, sőt amit bárki bárhol, bármikor mondott, az szintén 
abszolút eltérő volt attól, amit bárki más bárhol és bármikor mondott. 

A létezés „nyelviségének” elképzelése, melyről Fuchs és Ebeling beszélnek, így az új 
eszköznek tűnik, ám mégsem az új eszköz, mellyel ők, mint modern teológusok 
összekapcsolják a modern filozófusokat és a modern tudósokat annak érdekében, hogy 
elnyomják azt az igazságot, melyről a Szentírás Krisztusa beszél. 

A Szentírás Krisztusa valódi Istenként és valódi emberként azonosítja Magát. Mikor 
azt mondja, hogy Ő és az Atya egyek, ez magában foglal egy Lichtungsgeschichte-t, 
Heideggerének pont a fordítottját. Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség. Isten 
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minden cselekedete világosan kimutatják az Ő jelenlétét. Az ember pedig, aki Isten 
képmására és hasonlóságára teremtetett, természetesen ismeri Istent (Róma 1). Minden mást 
azért ismer, mert alapvetőbben ismeri Istent. A világegyetem minden ténye a világegyetem és 
az emberiség történelmében végső soron Isten terve miatt az, ami. A világban levő gonoszság 
végső soron azért az, ami, mert az ember akarattal volt engedetlen Istennel szemben a 
történelem kezdetén, s továbbra is engedetlen Istennek a teremtése világában kifejeződő 
akaratával szemben. Emiatt a bűn miatt az ember Isten haragjának célpontja. Jézus Krisztus, 
az Isten Fia és az Emberfia meghalt a bűnös emberekért, hogy ők megszabadulhassanak a bűn 
rabszolgaságából, és élhessenek a feltámadott Krisztusban és Krisztussal. A Szentlélek fejezi 
be a hármas Isten munkáját teremtésben és a bűnös emberek megváltásában, kimunkálván a 
hitet s a szívükben, hogy elfogadják Istennek a Krisztusban nekik megadott kegyelmét. 

Vázlatosan szólva ez az egész Szentírás, és konkrétan az Újszövetség üzenete. Ennek 
az üzenetnek az elnyomására ösztönözte a Sátán a bűnös embereket. Ennek az üzenetnek a 
leghatékonyabb elnyomása az, amikor újraértelmezik, ártalmatlanná téve azt, A modern 
tudomány, a modern filozófia és a modern teológia ezt egy olyan ismeretelmélettel teszi, 
melyben Isten az embernek adott kijelentése átváltozik az ember önmagának adott 
kijelentésévé. Abbéli vágyában, hogy valóságosan tudományos és filozofikus legyen, minden 
általa használt szót belesző a kijelentés és válasz egy olyan mintájába, mely hasbeszélésnek 
felel meg. Az új hermeneutika most a legnépszerűbb módszer Jézus, a Krisztus 
jelentőségének újraértékelésére úgy, hogy az teljes mértékben elfogadható legyen a természeti 
ember számára. 
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3. fejezet: Egyes ortodox teológusok reakciója 
 
Most rátérünk az új hermeneutika egyes értékeléseinek elemzésére, ortodox, 

konkrétabban református teológusok részéről. Közülük hárommal foglalkozunk majd. Az első 
A. D. R. Polman Kampenből. Dr. Polman speciális segítség a számunkra, mert ő az új 
hermeneutikai mozgalmat a történelmi háttere összefüggésébe állítja. A második H. M. 
Kuitert értékelése az Amszterdami Szabadegyetemről. Dr. Kuitert megpróbálja helyreállítani 
a református teológiát, hogy az képes legyen a történelmi megértés saját területén 
szembeszegülni a modern mozgalmakkal, például az új hermeneutikával anélkül, hogy 
elveszítené a kiindulópontját a történelmi keresztyén hit hagyományában. A harmadik 
értékelés dr. S. U. Zuidema nevéhez fűződik, szintén az Amszterdami Szabadegyetemről. Dr. 
Zuidema megpróbálja a szigorúan biblikus és történelmileg református elemzését és kritikáját 
adni olyanoknak, mint Bultmann, Fuchs és Ebeling. 

A. A. D. R. Polman 
 
Dr. Polman egy monográfia-sorozatot ír Református Katolikus Dogmatika 

(Gereformeerd Katholieke Dogmatiek) általános címmel. E monográfiák közül az elsőnek a 
címe A hermeneutika varázsigéje alatt (In de Ban der Hermeneutiek). Most ez a monográfia 
érdekel minket. 

Polman a tizenkilencedik és a huszadik század teológiája egészének áttekintésével 
kezdi. Sok vezető teológus, például Bultmann, Tillich, Fuchs, Ebeling és mások szerint, 
mondja Polman, a korábbi teológia dogmatikai procedúrája „lehetetlenné” vált. A Szentírás 
kutatása perdöntő módon bizonyította, hogy a Biblia nem kínál egységes doktrínális 
igazságot.155 

Másodszor azt mondja, hogy a dogmatikus teológia törvénytelen. „Minden dogmatika 
a tárgyiasító gondolkodás gyümölcse.”156 

Harmadszor, a dogmatikus teológia semmitmondó (onzakelyk). Nem válaszol az isteni 
kijelentés és az igazság bibliai nézetének tényeire. Ennek megfelelően nincs összhangban az 
emberi létezéssel és az értelem természetével. 

Negyedszer, a teológia dogmatikus megközelítésének nincs gyakorlati célja 
(ondoelmatig) a modern világban minden idegenkedésével együtt az összes metafizikától és 
az elvont fogalomalkotástól.157 

1. A hermeneutika varázsigéjével 
 
Ezt a négy dolgot észben tartva felvázoljuk a kortárs teológiai mozgalom, az új 

hermeneutika hátterét, ahogyan Polman látja azt. 

A. Az Aufklärung (1650-1780) 
 
Az Aufklärung a reneszánsz és a humanizmus veszélye volt. Mindent összevetve 

jellemezhető (1) a gondolkodás alany-tárgy sémájával, (2) a felszabadítással minden tekintély 
alól és a függetlenség kihirdetésével, (3) a valóság minden történelmi alapot nélkülöző 
                                                
155 A. D. R. Polman, “In de Ban der Hermeneutiek,” Gereformeerd Katholieke Dogmatiek, 1. kötet (Kampen: J. 
H. Kok, 1969), 7. oldal 
156 Ugyanott, 8. oldal 
157 Ugyanott, 9. oldal 
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megközelítésével. Descartes nem hagyott helyet a történelemnek, mert adott pontos tudást és 
Lessing egy hatalmas és szörnyű árkot talált a racionális igazság és az ortodox keresztyénség 
tényei között. 

B. Kant egyetemes megközelítése 
 
Ami Kantot illeti, mondja Polman, aligha tudjuk túlértékelni az ő fontosságát, mint 

háttérét a kortárs hermeneutika megértéséhez. 
Kant azt mondja, hogy az Aufklärung joggal szabadította fel az embert minden 

tekintély alól és juttatta el a felnőtt korba. Az ember csak azt képes igaznak elfogadni – és 
csak azt szabad neki igaznak elfogadni – amit az észlelés és az értelem saját kategóriáival 
képes volt egy logikailag következetes egésszé szervezni. Azaz, maga az emberi teremti meg 
a világot. Természetesen nem úgy, mintha ő hozta volna létre a tapasztalatának nyersanyagát. 
De az ember saját, ehhez a nyersanyaghoz kapcsolódó szervező tevékenységét megelőzően ez 
a nyersanyag formátlan. Tudományosan szólva csak az a valóságos és igaz a számomra, amit 
én magam olvasztottam össze a megfigyeléseimmel és a fogalomalkotó tevékenységemmel. 
Nem ismerek tehát olyan valóságot, melyen túl én, mint a tudás alanya elnyelődnék a saját 
befolyásom területén. 

Mi a helyzet akkor Istennel, velem, mint szabad emberrel, s a halál utáni életemmel? 
Beszélhetünk akár ezekről a dolgokról? Igen, beszélhetünk róluk, de nem a fogalmi, elméleti 
tudás segítségével. Nem lehet információnk Istenről és a szabad emberi énről azon a módon, 
ahogyan rendelkezünk információkkal a tér-idő világ tényeiről. Viszont hihetünk bennük. 
Valójában ahhoz ragaszkodva, hogy a tudás kizárólagosan fogalmi, korlátoztuk a hatókörét. 
Miképpen lenne képes Isten, mint abszolút transzcendens az ember felett, következésképpen 
abszolút szabad kijelenteni Önmagát nekünk a fogalmi tudás sugárútján? Ha Isten képes lenne 
így kijelenteni Magát, többé nem lenne Isten. De mégis beszélhetünk, és beszélnünk is kell 
Istenről, de ezt nem a fogalmak, mint a tudás alkotóelemei, hanem a fogalmak, mint mutatók 
segítségével kell megtennünk. Azaz, még ha fogalmilag abszolút ellentétet is kell 
létrehoznunk a tudomány világa, a tünemények világa és a vallás világa, azaz a noména világa 
között, akkor is hinnünk kell abban, hogy a noména világa éreztetni fogja a jelenlétét a 
tünemények világában. Valójában pontosan azért kell korlátoznunk a tudást, hogy helyet 
készítsünk a hitnek. 

(1) Kant elképzelései a függetlenségről, az elvont racionalitásról és az 
esetlegességről 

 
Kant filozófiájának ebben a Polman által adott nagyon rövid ismertetőjében 

megtaláljuk a korábban tárgyalt három dolgot. 
(a) Minden másnak az alapja az emberi autonómia, vagy szabadság elképzelése. Pál 

azt mondja, hogy Ádám bukása után az ember alkot Istent a saját képmására. Elnyomja a rá, 
mint Isten teremtményére vonatkozó igazságot. 

Mind Ádám lázadásának felelős örökösei, minden ember, a legkorábbi időktől fogva 
egészen mostanáig az ember függetlenségének ezzel a feltételezésével kezdik. Nem Kant 
találta ki a függetlenség, vagy az önálló bensőségesség eme alapelvét. Ő csak az elődeinél 
következetesebben fejezte azt ki. 

(b) Az ember függetlenségének alapelve megköveteli a fenntartásához a kozmosz, 
mint az ember környezete bizonyos nézetét. Megköveteli a világ mindaddig teljes 
jellegtelenségének elképzelését, amíg az ember el nem kezd munkálkodni azon az ő eredeti 
szervező tevékenységével. Azaz mondhatni megköveteli a tényleges létezés minden olyan 
típusának teljes, kimerítő kitisztítását, mely a jellegét nem kizárólagosan az ember eredeti 
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szervező tevékenységének köszönheti. Csak amikor a világegyetem teljesen nyitott, azaz 
mentes Isten felügyeletétől, akkor lesz képes a független ember hitelesen élni. Azaz, ebben a 
tiszta esetlegesség elképzelése foglaltatik benne Kant számára úgy, ahogyan az magában 
foglalja a tiszta emberi függetlenség elképzelését. 

Megint el kell mondani, hogy nem Kant találta ki ezt az elképzelést. Ez akkor jött be a 
világba, amikor Ádám kihirdette a függetlenségét. Miképpen lehetne szabad, ha létezne a 
teremtő Isten, Aki végtére is felügyelte a környezetét, és ezzel gátolta a mozgását? Miképpen 
reagálhatna felelősen a világra, ha másvalaki nála alapvetőbben irányítja annak menetét? Még 
a görögök is azt állították, hogy a nemlétezés, azaz a tiszta esetlegesség nélkül az ember 
elnyelődne a determinizmusban. Kant pusztán a görögöknél következetesebben fejezte ki a 
független ember szükségét a tiszta esetlegességre. 

(c) Végül, ahogyan a független embernek szüksége van a tiszta esetlegesség világára, 
úgy van szüksége az ezzel kölcsönhatásban álló tiszta racionalitás és tiszta determinizmus 
világára is. Képesnek kell lennie, és egyedül neki kell képesnek lenni meghatározni, hogy mi 
létezhet, és minek kell léteznie. Miképpen lehet szabad önmagát fejlesztendő a saját 
ideáljainak megfelelően, ha valami függetlenül létező hatalom, valami Isten önkényesen 
megszabhatja az élet és a halál dolgait a számára? A racionalitás kategóriáinak nem Istenben, 
hanem az emberben kell rejleni. 

Még egyszer: Kant nem maga alkotta a tiszta racionalizmus és determinizmus eme 
elképzelését. Ő pusztán csak következetesebb kifejezését adta annak, mint bárki őelőtte. 
Miképpen érthetné meg az ember önmagát a világegyetemével fennálló viszonyában, ha 
létezik egy Isten, Akinek van egy „racionális” terve az embert megelőzően, s tőle függetlenül? 

Kant eredetisége abban a világos meglátásban rejlik, mely szerint az emberi 
szabadságról, mint a történelmi keresztyénség Istenétől való függetlenségről alkotott 
elképzelése megkövetel egy kölcsönhatásban álló, Istentől szintén szabad világegyetemet. 
Kant azt is minden elődénél világosabban látta az egymással kölcsönhatásban álló tiszta 
determinizmus és tiszta indeterminizmus (következésképpen a tiszta racionalizmus és a tiszta 
irracionalizmus) szükségességét. 

Az úgynevezett autonóm embernek mindkettőre szükség van. A tiszta racionalizmus 
és a tiszta determinizmus nélkül semmit sem fog megérteni. Kant a felszínen látszólag elveti 
az igazság fogalmának, mint az „adaequatio rei et intellectus”-nak a törvényét. Vajon nem 
korlátozza az értelem hozzáférését a fenomenális világhoz? Vajon nem ragaszkodik ahhoz, 
hogy az ember semmiféle ismerettel sem rendelkezik a nomenális világról? A válasz az, hogy 
a tiszta racionalitással és a tiszta irracionalitással (melyek egymással is kölcsönhatásban 
állnak) kölcsönhatásban álló emberi szabadság elképzelésével Kant nemcsak annak az 
Istennek a tényleges létezése, de még a lehetséges létezése elképzelését is kizárja, Aki teremti 
és irányítja a világot. Kant úgy véli: tudja, hogy ilyen Isten nem létezhet. Tudja, hogy 
milyennek kell lenni a végső valóság természetének azt megelőzően, hogy bármiféle 
ismeretre tenne szert bármely tér-idő tény megkülönböztető jellegéről. Kant tudja, mi nem 
lehet a végső valóság, mivel tudja, minek kell lennie. Amit a teológus igehirdető mond a 
valóságról, az nem lehet igaz. Nem lehetséges a teremtés Isten által, és nem lehetséges Isten 
Fiának a megtestesülése sem. Az ember nem születhet újjá Isten Lelke által. A valóságnak 
olyannak kell lennie, hogy ezeket a „tényeket” az önbecsülő szabad ember nem ismerheti el. 

(2) Kant négy hermeneutikai szabálya 
 
Itt megláthatjuk, miképpen fogja fel a modern ember önmagát és a világát. A három 

Kritikájában Kant nagy gondossággal munkálta ki a dolgot. Már csak azt kell megvizsgálni, 
miképpen foglalkozott Kant a Szentírással és annak tanításaival. Kant természetesen 
újraértelmezte azokat. Ismét Polmanra figyelünk. 
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Először is, az emberi tudat – mint önmagában elégséges, és így azoknak a 
kategóriáknak a forrása, melyeket annak meghatározására használunk, hogy mi lehetséges, és 
mi nem – elképzelését kell alapul venni a Szentírás bármely tanításának újraértelmezéséhez. 
A Szentírás tartalmaz néhány tanítást, melyek a végletekig meghaladják az ember gyakorlati 
gondolkodását, mások pedig közvetlenül ellentétesek azzal. Senki sem érhet semmit a bibliai 
tanításokból Isten hármas természetéről, vagy a Szentháromság egyik személyének a 
megtestesüléséről. Ezeket a tanításokat objektív tényekként el kell vetni, de újraértelmezés 
után talán elfogadhatók lesznek. Így a megtestesülés is elfogadható, ha úgy tekintjük, hogy a 
racionális embernek a jóságról alkotott ideálját jelenti. 

Másrészt az afféle tanítás, mint a predesztináció pontosan ellentétes azzal, amiképpen 
a szabad ember alapjában véve értelmezi a szabadságot és a felelősséget. Az efféle tanítást az 
Istennel kapcsolatos össze antropomorf kijelentéssel együtt el kell vetni. 

Másodszor, semmit sem szabad elhinni a Szentírás tekintélye alapján, a hit mértékének 
annak kell lennie, amit az ember gyakorlati gondolkodása erkölcsileg hasznosnak tart. 

Harmadszor, ahogyan az ember erkölcsi érzékének kell felállítani a saját ideáljait, úgy 
kell gondolnunk önmagában öröklöttként benne rejlőnek a kényszerítő erőre is, mely ezeknek 
az ideáloknak az elérése felé hajtja őt. A magasabb rendű engedélyező hatalom elképzelését el 
kell vetni. 

Végül, miután az ember nyilvánvalóan képtelen elérni az erkölcsi ideáljainak 
megvalósulását, hitben várhatja azok megvalósulását a következő életében. 

Az, aki betartja ezt a négy hermeneutikai szabályt, elfogadhatóvá teheti az 
Újszövetség üzenetét a modern ember számára. Értelmezheti úgy a keresztyénséget, hogy az 
gyakorolhatóvá és hasznossá váljon. Magyarázhatja úgy, hogy segítséget jelenthessen a 
számára abbéli vágyakozásában, hogy igazi erkölcsös életet éljen. Szert tett egy kijelentésre, 
mely az értelmünk fogalmain keresztül szól hozzánk. Hivatkozott az abszolút erkölcsi 
képességünkre annak megtételére, amit tennünk kell. Felmutatott egy reménységet, mely nem 
végződhet csalódással. 

Kant hermeneutikájának ez a négy szabálya nem tartalmaz semmi jelentősen 
különbözőt attól, amit kifejeztünk az emberi autonómia, vagy szabadság, az egymással 
kölcsönhatásban álló tiszta esetlegesség és tiszta determinizmus elképzeléseivel. A történelmi 
keresztyénség újraértelmezése, amit Kant kínál az ő hermeneutikai szabályaiból kiindulva, 
ennek megfelelően nagymértékben hasonlít ahhoz, amit a kortárs vallásfilozófusok és a 
kortárs teológusok kínálnak. Egy pillantás Barth, Bultmann és a követőik tanításaira (akik 
megpróbálnak túllépni rajtuk) megmutatja, hogy a programjuk a Szentírás egzisztenciális 
magyarázatára szorosan követi a Kant által javasolt irányt. 

Ebben a pillanatban a hasonlóság fokát kell követnünk Polman elemzésének 
vizsgálatával a modern teológusok atyjáról, Friedrich Schleiermacherről és a lelki követőiről. 

C. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1839) 
 
Friedrich Schleiermacher, akit a modern teológia atyjának neveznek, tulajdonképpen 

nevezhető a modern hermeneutika atyjának is. „Sokan, például Gadamer, Fuchs, Ebeling 
odáig mennek el, hogy Schleiermachert mint az új hermeneutika nagy bevezetőjét tisztelik a 
miatt a tény miatt, mert ő vonta azt a transzcendentális problematika horizontján belülre.” 
Schleiermacher egy kopernikuszi forradalmat robbantott ki, mondja Polman, a megértés 
problémáját téve alapvetővé az értelmezés minden egyes cselekedetéhez. „Minden 
magyarázat előtt az alábbi kérdéseket tette fel: Micsoda valójában a megértés? Miképpen 
vagyok képes megérteni? Mit vagyok képes megérteni? Azaz transzcendentalizálja a 
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hermeneutikát, és megpróbálja meghatározni a megértés lehetőségeit az általános 
transzcendentális megfontolásokból kiindulva.” 158 

Nem szükségszerűen kell odahelyeznünk Schleiermachert, ahová ezek az emberek 
helyezik őt, mondja Polman, de azt kijelenthetjük, hogy Schleiermacher útja a megigézés útja 
a hermeneutikával. 

A hermeneutika kiindulópontja, állítja Schleiermacher, az abszolút függőség emberi 
érzésében keresendő. Az ember önmaga és a világa értelmezését nem a megfigyelés alapján, 
vagy bármely tér-idő tény, vagy tények fogalmi értelmezésének alapján kezdi, hanem az 
abszolút függőségre vonatkozó saját érzésével (schlechthinneges Abhängigkeitsgefühl). 

Ennek megfelelően a dogmaszerkesztés hagyományos módszerét el kell vetni. Inkább 
az emberi, mintsem az isteni alany kell tekinteni a végső viszonyítási pontnak a 
kijelentésekben. Csak ha ezt megtesszük, akkor lehetséges a kijelentés megértése, és őszintén 
felelős cselekedet válaszképpen arra.159 

Az egység alapelvének, amelyre az embernek szüksége van az értelmező 
tevékenységéhez, teljesen tartalommentesnek kell lennie. Ha bármi tartalma lenne, az ember 
elveszítené a szabadsággal kapcsolatos önismeretét. „Minden gondolkodási forma, melyek 
végső soron nem a belső megtapasztaláson alapulnak, értéktelenek a teológiában.”160 

Mondani sem kell, hogy az egyéniesítés tisztán esetleges alapelve, mely 
kölcsönhatásban áll az egyesítés tisztán formális alapelvével, része Schleiermacher totális 
hermeneutikájának. 

Jó, ha észben tartjuk Schleiermacher teljesen emberközpontú jellegét. Amíg ezt meg 
nem tesszük, könnyedén megtéveszthetnek minket az ortodox hangzású szavak, melyeket A 
keresztyén hit című munkájában használ. A szavak hangzása alapján valaki azt hiheti, hogy 
Schleiermacher teológiája a református szemléletmódon alapszik. Meg kell hagyni, 
Schleiermacher azt mondja, hogy nem képes Krisztus feltámadását és mennybemenetelét 
beleilleszteni az ő teológiai „rendszerébe”.161 Ám még így is elfogadja a feltámadást és a 
mennybemenetelt, mint „tényeket”. S azért fogadja el azoknak, mert a Biblia feljegyzi őket. 
De a rendszerem alkotóelemeiként elfogadni, mondja Schleiermacher, valójában azt jelentené 
a számomra, hogy a Krisztusban megélt életem iránti segítségként fogjam fel ezeket. Ez nem 
tehetem meg. 

A Krisztus iránti eme viselkedésből megláthatjuk, mire gondol Schleiermacher, mikor 
azt mondja, hogy a keresztyénségben „minden a názáreti Jézus által elvégzett megváltáshoz 
viszonyul”.162 Schleiermacher szerint Jézus az, aminek lennie kell a saját hermeneutikai 
követelményeinek megfelelően. Ezek a követelmények az embernek az Istentől való abszolút 
függőségéről alkotott fogalmán alapulnak, attól az Istentől, Aki „elsősorban egyszerűen az, 
ami az abszolút függősége érzésének társmeghatározója”.163 

A bűn ennek megfelelően nem Isten „pozitív” törvényének a megszegése, hanem 
inkább annak tudata, hogy a jó öröklötten benne rejlik az emberben, és ideálisan korábban az 
ember sem fenn nem tartotta, sem el nem érte. Az emberi gonoszság „csak a jóhoz tapadva, a 
bűn pedig csak a kegyelemhez tapadva” létezik.164 A bűn „csak a megváltásra tekintettel 
rendeltetett el”.165 
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159 Ugyanott, 23. oldal 
160 Ugyanott 
161 Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, The Christian Faith, szerk. H. R. Mackintosh és J. S. Stewart 
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Ezekből az alapelvekből kiindulva éri el Jézus az egyetemes jelentőségét az 
egyediségén keresztül. Jézusnak csodálatos megjelenésűnek kell lennie (eine wunderbare 
Erscheinung). Miképpen lehet bevezetni az új közösségi életet az emberek között? 
Másrészről, mint csodálatos megjelenés, a természetének harmóniában kell lenni az emberi 
természet analógiájával. Az emberi természetnek lehetősége van az isteni befogadására 
önmagába, s Jézusban ez a lehetőség megvalósult. Azaz, „az emberi természet azonossága… 
magában foglalja azt, hogy amiben Krisztus mindenki mástól különbözik, annak is megvan a 
helye ebben az azonosságban.”166 

Schleiermacher hermeneutikájának ez a rövid áttekintése lehetővé teszi a számunkra 
annak meglátását, hogy Fuchs jó okkal nevezte őt a modern hermeneutika atyjának. Viszont a 
megfontolandó kérdés az, hogy vajon ez az új hermeneutika valóban nagyon új-e. Ez nem a 
kíváncsiság, vagy az eredetiség kérdése. Ez a megértés kérdése. Az új hermeneutikát tágabb 
kortárs szövegkörnyezetbe és tágabb történelmi szövegkörnyezetbe állítása jobb helyzetbe 
hoz minket az értékeléséhez. 

Az új hermeneutika, mondja James M. Robinson Barthnak a Róma levélhez írott 
kommentárjával kezdődött.167 Ebben a munkában, mondja, „a téma hermeneutikai 
jelentősége” első ízben valósult meg teljes mértékben.168 De láttuk, hogy amint Fuchs mondja, 
Schleiermacher mindig megkérdezte, mit jelent a megértés. Azt is láttuk, hogy Kant volt az, 
aki valóban olyan messzire ment, amennyire csak ember elmehet annak kijelentésével, hogy 
az embernek meg kell értenie önmagát, s önmagát megértve meg kell értenie a világot a 
bensőségesség alapelvéből kiindulva. Azt is láttuk, hogy a bensőségesség, következésképpen 
az ember és világa kizárólagosan immanentista magyarázatának eme alapelve már irányította 
a görögök módszertanát. Végül láttuk, hogy a bensőségességnek ezt az alapelvét Ádám 
vezette be a világba a történelem kezdetén. De ezt mondani ugyanannyi, mint a történelmi 
protestantizmus szempontjából beszélni. Ez annak kimondása Kálvinnal együtt, hogy az 
ember önismerete tényszerű származék egy mélyebb istenismeretből. Nem lehet értelmes 
párbeszéd Kálvin egyik követője – aki úgy követi Kálvint, mint ahogyan Kálvin Pál apostolt – 
valamint a modern ember között, csak amennyiben a kezdetektől fogva számításba vesszük a 
kiindulópontjaik közötti különbséget. 

A történelmi római katolicizmus a filozófiáját és a természeti teológiáját a görögök, s 
főleg Arisztotelész metafizikai és ismeretelméleti nézeteire alapozta. A hagyományos római 
katolikus gondolkodás teológiája megpróbál Istennek a Bibliában adott kijelentésére építeni. 
Mikor azután ez a kijelentésen alapuló természetfeletti teológiát hozzáteszik a 
„gondolkodáson” alapuló természeti teológiához, az eredmény kompromisszum és zűrzavar. 

Senki nem várhat tehát mást, mint azt, hogy a római katolikus teológia szövetséget köt 
a modern poszt-kantiánus teológiával és az új hermeneutikával. Az Arisztotelész analógia-
elképzelésén alapuló teológia hermeneutikai alapelvei és a Kant analógia-elképzelésén 
alapuló teológia hermeneutikai alapelvei természetesen egyesítik erőiket a reformáció 
hermeneutikai alapelvein alapuló teológiával szemben. 

D. Albrect Benjamin Ritschl (1822-1889) 
 
Továbbra is Polmant követjük, amint továbblép Schleiermachertől Ritschlhez. Ritschl 

gondolkodásában Kant filozófiájának „kopernikuszi forradalma” még szembeötlőbb 
kifejeződésre jut, mint Schleiermacher gondolkodásában. Ritschl teológiája Schleiermacher 
teológiájánál nyilvánvalóbban kantiánus. Igaz, Ritschl nem követi Kantot a vallásnak az 
                                                
166 Ugyanott, 386. oldal 
167 James M. Robinson, “Hermeneutic Since Barth,” a New Frontiers in Theology-ban, 2. kötet The New 
Hermeneutic, szerk. James M. Robinson és John B. Cobb, Jr. (New York: Harper & Row, 1964), 2:22. 
168 Ugyanott, 23. oldal 



 52 

erkölcsre történő leegyszerűsítésében. Ezen a ponton túl akar lépni Kanton. De túllépvén 
Kanton, ő, véli, hűségesebb Kant forradalmának valódi jelentőségéhez. Minket természetesen 
ez a „teológiai különbség” érdekel. Ez a teológiai különbség főleg Ritschlnek a történelmi 
Jézusról alkotott nézetében mutatkozik meg. 

Annak megragadása, hogy mit ért Ritschl a történelmi Jézus alatt, számunkra annak 
megértéséhez értékes, hogy mit értenek a dialektikus teológusok „a régi liberalizmusra” adott 
válaszreakciójukban, illetve az új hermeneutikának és „a történelmi Jézus új keresésének” 
emberei a történelmi Jézus alatt. 

Polman rámutat a tényre, hogy Ritschl Platonnak és Arisztotelésznek „az igazságról 
alkotott transzcendens nézetével” szemben Kant kritikai filozófiáját annak transzcendentális 
módszertanával egyetemben fogadja el. Ritschl igyekszik Kant kritikai filozófiájának 
alapelveit gyümölcsözővé tenni az evangélium magyarázatához a modern ember számára. A 
római katolikus és a protestáns skolasztika a görögöknek az igazságról alkotott transzcendens 
nézetén alapult. „Ebből kiindulva Istent és embert tárgyakra, objektív igazságokra 
egyszerűsítették le, melyek ismerhetők voltak önmagukban, mindenféle kijelentés nélkül is. 
Az Istennel kapcsolatos tanításukban úgy beszélnek Istenről, mint ens realissimum, summum 
bonum, ens absolutum-ról, s így jutottak el a boldogtalan megkülönböztetésre az önmagában 
vett Isten és a számunkra létező Isten között.”169 

Kant, állítja Ritschl, segített nekünk elkerülni ezt a végzetes kettéágazódást. Ezt azzal 
tette meg, hogy a tudást a fenoména világára korlátozta, s így készített helyet a hitnek. 
Semmit sem tudunk Istenről, de micsoda öröm ez, hisz most hihetünk Istenben. Végre a 
tudomány is lehet valódi tudomány és a vallás is lehet valódi vallás. A tudomány a tények 
megítélésével, a vallás pedig az értékek megítélésével foglalkozik. Végre a modern embernek 
is lehet valódi alapja a tudomány számára Kantnak A tiszta ész kritikája, illetve valódi alapja a 
vallás számára A gyakorlati ész kritikája című műveiben. A fő dolog természetesen az, hogy 
az ember most végre felfogja a saját belső szabadságát, s ezt cselekedve megérti önmagát 
anélkül is, hogy külső, meghatározó befolyásokra hivatkozna. „A transzcendentális 
hermeneutikai módszer, amit a teológiájához alkalmaz, a filozófiától kölcsönzi az emberi 
szubjektivitás címezhetőségének leírását, amit a gyakorlati gondolkodás fedezett fel és hozott 
napvilágra.”170 

Istennek az ember számára Krisztusban adott kijelentésének értéke Ritschl számára 
ennek a „szabad” embernek a vonatkozásában van meghatározva. Így mérvén a kijelentés 
jelentőségét az ember számára, aki szabad és Isten által megszólíthat, Ritschl nem egy Istent 
önmagában és egy embert önmagában, hanem egy Istent az ember számára és embert az Isten 
számára fedez fel.171 

Saját szavainkkal megfogalmazva megjegyezzük, hogy Kanttal együtt Ritschl is 
tulajdonképpen az emberrel, a teremtménnyel foglaltatja el a történelmi keresztyénség 
Istenének a helyét. Semmi létezőnek sincs semmi jelentősége az ember számára, csak 
amennyiben az ember használni képes azt a saját fejlődéséhez autonóm, vagyis szabad 
erkölcsi és lelki énként. Az ember magyarázó kategóriáinak transzcendentális levezetésével 
Kant lehetővé tette a számunkra, hogy valóban megértsük azt, amiről azt állítottuk, hogy 
értjük. Ennek következtében semminek, ami „kívülről” jut el hozzánk, nincs semmiféle 
jelentősége a számunkra, amíg nem válik az önmegvalósításunk programjának részéve. Az 
egységről alkotott alapelvünk segítségével képesek vagyunk kizárni a dualizmust aközött az 
Isten között, akinek a létezése és a tudása önmagától van, és aközött az ember között, akinek a 
létezése és a tudása szintén önmagától van. Az egyéniesítésről alkotott alapelvünkkel abban a 
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helyzetben vagyunk, hogy kizárhatjuk azt a monizmus, melyben az ember gondolkodását és 
cselekvését az Isten gondolkodása és cselekvése határozza meg. 

(1) Ritschl a történelmi Jézusról 
 
Úgy tűnik tehát, hogy Ritschl úgy véli: képes megadni azt, amit ma az ember és világa 

egzisztenciális értelmezésének neveznek, és annak alapján képes „demitologizálni” a 
hagyományos keresztyén álláspontot. Úton vagyunk Kanttól és Schleiermachertől Fuchs és 
Ebeling felé. 

Már csak annyit kell megemlíteni, milyen messzire lépett túl Ritschl Schleiermacheren 
a kortárs dialektikus haladás irányába. Ezért megkérdezzük Ritschlt: mit ért a történelem 
Jézusa alatt? Biztos, hogy ez a történelmi Jézus nem lehet a kalcedoni hitvallás Jézus 
Krisztusa. A kalcedoni hitvallás Krisztusa Ritschl nézete szerint annak az erőfeszítésnek a 
terméke, mellyel megpróbálják egybefonni az önmagában vett Istent és az önmagában vett 
embert. A Kalcedon Krisztusába vetett hit tulajdonképpen egyáltalában nem hit, hanem 
önkényesen adott regeneráció elfogult emberek szívében. Bizonyos, hogy Krisztusnak teljes 
mértékben ismertnek kell lennie a számunkra ahhoz, hogy egyáltalában ismerhessük, de 
Krisztusnak egyidejűleg azt az Istent is ki kell jelenteni, Aki teljességgel ismeretlen és annak 
is kell lennie ahhoz, hogy az Istenünk lehessen. Ez nyilvánvalóan benne foglaltatik abban a 
kanti ismeretelméletben, amely Ritschl teológiájának is nagy fokban az alapját képezi. De ez 
elvileg megtalálható Schleiermachernél is. Miben különbözik akkor Ritschl Krisztusa 
Schleiermacher Krisztusától? 

Ritschl maga mondja nekünk, hogy az ő teológiájának egésze abban különbözik 
Schleiermacherétől, hogy ő a történelmi Krisztustól kezdi a teológiáját, nem az emberi 
tudattal. Ez, mondjuk spontán módon, biztosan nagy előny. Hugh Ross Mackintosh mondja: 
„Annak kijelentésével, hogy a keresztyén elmét a vallásos hit minden pontját csak Istennek a 
Krisztusban adott kijelentésének szabad vezetnie, Ritschl a tőle telhető mindent megtett, hogy 
kiűzze a spekulatív racionalizmus összes vakmerő formáját, s nagyon helyes lehet, ha egy 
jövőbeli történész ezt tekinti majd az általa a teológiának nyújtott legjobb szolgálatnak.”172 

Még egy, Mackintoshnál konzervatívabb teológus, James Orr mondja Ritschlről: 
„Biztosan helyen és fontos arra a nézetre helyezkedni, hogy a teológiának az élő és történelmi 
Krisztussal kell kezdenie.”173 

Ám ha nem pusztán a szavak hangjától, hanem a jelentésüktől is függeni akarunk, 
akkor kérdéseket kell feltenni a vonatkoztatási keretről, mellyel kapcsolatosan Ritschl 
szavainak van értelme. Erre gondolva Orr nyíltan elismeri, hogy „az evangélikus egyház célja 
számára Ritschl teológiája lehetetlenség”.174 Ritschl kijelentései, mondja Orr, „gyakran 
evangélikus hangzásúak”, miközben „valami egészen mást közvetítenek”.175 „Vissza az 
Újszövetséghez” a reformáció útján – ez volt Ritschl mottója, de, tesszük hozzá, ő valójában a 
Kanttól a dialektika felé vezető utat járta. 

De miképpen volt képes előrejutni? Neki a huszadik századi gondolkodás forradalma 
felé kellett előrelépnie a tizenkilencedik század gondolkodásának forradalmától. Neki tehát 
következetesebben kantiánusnak kellett lennie, mint amennyire maga Kant volt az. A teológia 
számára ez azt jelentette, hogy következetesebbnek hűnek kellett lennie Schleiermacher 
alapelveihez, mint amennyire maga Schleiermacher volt. Ez alapjában véve azt jelentette, 
hogy következetesebben református-ellenesnek kellett lennie, mint amennyire Schleiermacher 
az volt. Ennek elsősorban a bensőségesség alapelvében kellett megmutatkoznia, s az ember 
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belső önállóságának alapelvét nagyobb elhatározottsággal, és nagyobb intellektuális 
megértéssel kellett kijelenteni, mint tette azt maga Schleiermacher. Ez viszont magában 
foglalja azt, hogy a Szentírás Önmagáról bizonyságot tevő Krisztusának bibliai, tehát 
református tanítását, annak minden következményével az ember számára, következetesebben 
kell elvetni, mint azt maga Schleiermacher tette. Ritschl történelmi Krisztusának világosabban 
és kizárólagosabban az ember önálló erkölcsi és vallási tudata kivetítésének kell lennie, mint 
amennyire Schleiermacher történelmi Krisztusa volt az. 

Ritschl történelmi Krisztusa azonban nem lehetett kizárólagosabban az ember vallásos 
tudatának kivetítése, mint amennyire Schleiermacher történelmi Krisztusa volt az, amíg nem 
kimerítőbben magyarázható meg az időtlen egységből kiindulva, de egyidejűleg, ezzel 
kölcsönhatásban, nem lehet abszolútabban megismerhetetlen az egyéni jelleg tisztán esetleges 
alapelvéből kiindulva. 

Még továbblépve, ha Ritschl következetesebben munkálkodik Kant hermeneutikai 
alapelveivel, mint tette azt Schleiermacher, akkor Schleiermachernél következetesebben kell 
ragaszkodnia mind az összes ember abszolút azonosságához Krisztussal, mind az abszolút 
különbséghez az összes ember és Krisztus között. Ennek megtételéhez azonban ragaszkodnia 
kell ahhoz, hogy minden ember abszolút azonossága Krisztussal és az abszolút 
különbözőségük Tőle azonos az elvont létezés abszolút azonosságával, és az elvont 
nemlétezés abszolút azonosságával, amiket önmagában talál meg. Röviden, Ritschl történelmi 
Krisztusának következetesebben kell alkalmaznia Kantnak az emberről alkotott nézetében 
benne rejlő bensőségességet, így tehát következetesebben kell bemutatnia Szentírás Krisztusa 
helyén ülő Antikrisztus képét. 

Természetesen nem lehet Ritschl írásaiból kimutatni, hogy ő Schleiermachernél 
következetesebb volt ezekben a dolgokban. Nem tudott következetesebben abszolút lenni a 
Szentírás Önmagáról bizonyságot tevő Krisztusának tagadásában, mint amennyire abszolút 
volt a történelmi keresztyénség tagadása Kant és Schleiermacher részéről. Ritschl mindössze 
annyit tehetett, és tett, amit bárki megtett őutána: különböző módon rendezték el az abszolút 
tagadásaikat, s tették lehetővé, hogy következetlenségek lopakodjanak be különböző 
mértékben és különböző módokon a nézeteikbe. Ezek a modern poszt-kantiánus 
hermeneutikai gondolkodók részéről megmutatkozó belső következetlenségek mutatnak rá a 
tényre: minden erőfeszítésük arra irányul, hogy elnyomják a saját teremtményi mivoltuk és 
bűnösségük igazságát, amiképpen Pál (és őt követve Kálvin) beszél arról. 

Ilyen komoly kritikát megfogalmazva Ritschl teológiájáról biztosaknak kell abban 
lennünk, hogy nem tüntetjük őt fel hamis színben. Ritschl az egész teológiáját a történelmi 
Krisztus tényétől akarja kezdeni. Schleiermacher miszticizmusával ellentétben ő szilárdan 
megveti a lábát Jézus Krisztus, az Atya Kijelentőjének személyében, ahogyan megjelenik az 
Újszövetségben. Ritschl számára „az élő hit a múltbeli események termőtalaján sarjad”.176 
Miképpen mondhatjuk hát korrekten Ritschlről, hogy az ő Krisztusa ellentétes Luther és 
Kálvin Krisztusával? 

Ennek az oka az ő ismeretének kantiánus alapelveiben rejlik, melyben az alany teljes 
mértékben meghatározója a valóság természetének. Mert minden arra irányuló erőfeszítése 
ellenére, hogy objektív, történelmi alapot találjon a hite számára a történelmi Jézusából 
kiindulva, igaz marad, hogy az ő mindent felügyelő alanya határozza meg ennek a történelmi 
objektumnak a természetét.  Dr. G. C. Berkouwer fejezi ki jól ezt a dolgot, amikor ezt mondja 
Ritschl nézetéről: „Bármi, aminek nincs közvetlen jelentősége a lelki személyiségünk számára 
az őt körülvevő természettel folytatott küzdelmében, lemorzsolódik, és nem tekinthető 
kijelentésnek”.177 
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Berkouwer professzor úgy beszél Ritschl teológiájáról, mint Bedürfnistheologie-ról. 
Maga az ember az, aki meghatározza, mik a lelki, valamint a fizikai szükségletei. Ez az 
alapelv uralja a történelmi Krisztusról alkotott nézetét. A Heidelbergi Káté azzal a kérdéssel 
kezdi, hogy mit szükséges tudnod neked, mit embernek ahhoz, hogy életedben és halálodban 
vigasztalásod legyen. A válasz az, hogy tudnom kell (a) milyen nagy az én bűnöm és a 
nyomorúságom, (b) mi módon leszek megváltva a bűneimből és a nyomorúságaimból, (c) 
miképpen vagyok képes kifejezni a hálámat ezért a szabadításért. 

A káté azonban nem abból az elképzelésből indul ki, hogy az ember önmagában képes 
akár egyetlen értelmes kérdést is feltenni, vagy megválaszolni önmagáról, vagy a világról. 
Mindvégig azt feltételezi, hogy a Szentírás Önmagát hitelesítő Krisztusa az, Aki lehetővé 
teszi a számára a helyes válasz megadását a helyes kérdésre. Egyedül a Szentírás Krisztusa az, 
Aki képes megmondani és meg is mondja az embernek, hogy mit tudhat, mit kell cselekednie, 
és miben reménykedhet a jövőt illetően. 

Ritschl számára maga az ember az, aki a gyakorlati gondolkodás kanti elsőségével 
megalkotja a maga történelmi Jézusát, mint létrát, melyen felmászhat az Atyához, Aki a 
szeretet. Ritschl tudja, hogy efféle Krisztusra van szüksége, hogy megmondja neki, mit 
tudhat, mit kell tennie, és miben reménykedhet. Igen, valóban, érvel Ritschl, tudnom kell, 
milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom. A káténak abban is igaza van, hogy feltételezi: 
ezt egyedül Krisztus képes megmondani nekem. De aztán ennek a Krisztusnak nem szabad a 
káté Krisztusának lennie, és nem is lehet az. A káté Krisztusa azt mondja nekem, hogy én 
Isten teremtménye vagyok. De a creatio ex nihilo elképzelése egy irracionális elképzelés. Ez 
dualizmust alakít ki Isten között és közöttem. Nekem viszont egységre van szükségem. Olyan 
Krisztusra van szükségem, Aki képes megadni nekem ezt az egységet. A káté Krisztusa a 
kalcedoni hitvallás Krisztusát követve maga is két elemből áll, melyek intelligens módon nem 
köthetők egymáshoz. Nekem olyan Krisztusra van szükségem, aki a görögök Logosz 
elképzelése után lett megmintázva, és Kant három Kritikája alapelveinek megfelelően lett 
újramodellezve. Olyan Krisztusra van szükségem, akin keresztül hit által „tudom”, azt, ami 
ellentmond annak, amit a logika által „tudok” – nevezetesen hogy a személyes szabadságom 
magasabbrendű a sorsomnál! Olyan Krisztusra van szükségem, aki az erkölcsi ideálomként 
parancsolja nekem, mit kell tennem, mert parancsolván én parancsolok magamnak. Olyan 
Krisztusra van szükségem, aki biztosít engem arról, hogy nyílt és nyilvános győzelemre viszi 
a jóság és az igazság alapelveit, melyek minden ember szívében benne lakoznak. 

E. A régi liberalizmus Krisztusa 
 
Ez az a Krisztus, aki Ritschl számára egyszerre az egység alapelve és a különbözőség 

alapelve. Ez a fajta Krisztus az, aki példázza a tökéletes kölcsönhatást az összes valóság 
végső, kimerítő megérthetősége megvalósításának elképzelése, valamint ennek a valóságnak 
az abszolút, végtelen nyitottsága között a tudásban és a tökéletességben való további 
növekedés irányába. 

A Justification and Reconciliation (Megigazulás és kibékülés) című munkájának 
nagyon rövid áttekintése megmutatja majd, hogy erre a szerkezetre épül. 

Ritschl az értekezését ezekről a témákról a keresztyén élet belső megérthetőségének 
elképzelésétől kezdi. A keresztyén tudja, hogy olyasmi, mint büntetés a bűnért nem létezik. 
Az ember érzi önmagában, hogy a bűn nem olyasvalami, ami megköveteli a büntetést. A 
keresztyén tudja, hogy az őt ért gonoszságok csak nevelési célokat szolgálnak.178 Az 
embernek erkölcsi és lelki fejlődésre van szüksége. Ha Isten országának valódi polgáraivá 
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akarunk válni, akkor a vétkünket el kell venni. De a vétkeket nem az Isten törvényének 
megszegése okozza. Nem létezik törvényeket előíró Isten. Minden törvény végső soron az 
embertől származik. A tények világához – Kant fenomenális világához – tartozó törvények az 
ember értelmének a priori kategóriáiból származnak. Az értékek világához – Kant nomenális 
világához – tartozó törvények pedig az emberi szabadság a priori követelményeiből 
származnak. Az ember vétkeinek eltörlése tehát nem történhet meg semmi olyasmivel, mint 
Krisztus keresztre feszítése és feltámadása. Ahhoz, hogy valóban „objektív” alapunk legyen a 
vétkeink eltörléséhez, olyan megbocsátásra van szükségünk, mely bele van építve magába az 
ember szabadságának az elképzelése. „A vétek erkölcsi értelemben kifejezi az erkölcsi 
törvény és a szabadság közötti helyes, kölcsönös viszony zavarát, mely a szabadság 
törvényszegő téves használatából származik, s a vétkesség érzésének kísérő fájdalma jellemzi. 
A vétek így az állandó ellentmondás az objektív és a szubjektív tény, vagy az erkölcsi akarat 
között, melyet a szabadsággal való visszaélés hoz létre a törvény ki nem elégítése során, és 
amelynek méltatlansága az erkölcsi alany számára a vétkességének tudatában fejeződik ki.”179 

A bensőségesítés és az ember teremtése, bukása és Krisztuson keresztüli megváltása 
bibliai történetének azt kísérő elnyomása aligha képes ennél sokkal messzebbre menni. 
Ritschl történelmi objektivitást keres Krisztus megváltói munkájában Schleiermacher 
szubjektivizmusával szemben. De ő Schleiermacherhez hasonlóan egy lényegében kanti nézet 
mellett teszi le a garast azt illetően, hogy mi alkotja a történelmi objektivitást. Mert a 
történelmi objektivitásnak annak kell lennie, és csakis az lehet, ami kimerítően megérthető az 
ember számára a fogalmi manipulációja segítségével, de egyidejűleg kifejezi az abszolút, 
végtelen lelki növekedésről alkotott ideálját is. 

A személyiségnek ez a feltételezett egysége az, amely megköveteli a káté 
Krisztusának elvetését. A káté történetének hamis objektivitása Ritschl nézete szerint 
megsemmisíti a gyakorlati gondolkodás elsőségének valódi objektivitását. 

Így tehát az ember szabad, feltételezetten egyesített autonóm személyiségéből 
kiindulva „demitologizálja” Ritschl a Szentírás történetének egészét. Az ember önismerete az, 
melyből kiindulva a mítosz nélküli Krisztust megalkotja. Az önálló ember kategóriáiból 
kiindulva azonosítja és magyarázza Ritschl a Krisztusának jelentését. 

Ez nem Luther példájának követése és nem visszatérés a Bibliához. Ritschl 
hermeneutikai alapelve nem a Bibliából származik, hanem Kant Kritikáiból. Az ő hivatkozása 
a történelmi Krisztusra Schleiermacherrel szemben olyan mozgalom, mely továbbvezet egy 
még következetesebb korrelativizmushoz a hit és a „tárgya” közé, mint amilyet a modern 
teológia atyjánál találunk. Kant megadta Ritschlnek a hermeneutikai kulcsot a Szentíráshoz. 
Ez a kulcs nyitotta meg a végső, tisztán esetleges valóságot, amiről az eset természeténél 
fogva az ember nem tudhat semmit, ezért csak posztulálhatja szeretetként, tiszta, feltétel 
nélküli szeretetként. A történelmi Krisztusra úgy kell gondolni, mint aki bizonyos okokból 
nem ismert senki, a legkevésbé önmaga számára, de megtestesíti az „Atya” szeretetét a 
világtörténelemben.180 

Gyorsan közeledünk Barth és Bultmann, Fuchs és Ebeling világhoz. Az Isten és az 
emberi közötti szövetségi viszony bibliai elképzelését a feje tetejére állították a modern 
teológusok. Ádám példáját követve a modern teológusok demitologizálják Isten hangját, és 
hasbeszélésre redukálják le. Polman segített meglátnunk ezt a tényt. 

F. Új irányok a hermeneutikában (Barth Károly) 
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Korai munkáiban, mondja Polman, s különösen a Róma levélhez írott 
kommentárjában Barth Károly jelezte azt az új irányt, melybe a teológia fordul a 
hermeneutika varázsigéjével. Négy mozgalom létezett, melyekkel szemben Barth 
kifejlesztette az új, kijelentésszerű megközelítését a teológiában, s ezzel együtt az új irányt a 
hermeneutikai módszertanban. Létezett ortodoxia, mely a tekintélyét a Szentírás tévedhetetlen 
Ígéiben találja meg. Létezett pietizmus, amely kivonta magát Isten Ígéje alól a tapasztalat 
szűk birodalmában. Létezett az Aufklärung a maga „historizmusával, ethicizmusával és 
racionalizmusával”. S létezett szubjektivizmus, mely rajta keresztül képes volt „kivonni a 
végső igazságot az ember közvetlen öntudatából”.181 Ez a négy mozgalom harcolt egymással 
Isten Ígéje hangjának elnyomásában. Nyilvánvalóan, állítja Barth, pont itt az idő, amikor Isten 
Ígéjét újra meg kell hallanunk. 

Istent újnak kell látni a maga szabadságában és az ember feletti szuverenitásában. Az 
embernek szembesülnie kell az apostolok, a próféták és a mártírok élő Istenével. 

Az embernek tudatára kell ébrednie Istennek, „mint a lehetetlennek a lehetségessel 
szemben, mint a halálnak az élettel szemben, mint az örökkévalóságnak az idővel 
szemben.”182 Csak így képes az ember megtanulni, mi ő valójában, és mire van szüksége 
valójában. Csak így, a létezés valódi szükségességének, s egyidejűleg a céljának 
megértésében abban az új eseményben, melyben a lehetetlen lehetségessé lesz, válik a halál 
életté és az örökkévalóság idővé. 

Az ember nem kezdheti alulról és nem mozoghat ennek a teljesen más, teljesen 
ismeretlen Istennek az eszméje felé, aki rejtve marad a kijelentésében. Ennek az Istennek a 
kijelentése kizárólag felülről érkezhet. Mindazok a szavak, melyeket Isten egyháza kimond a 
kijelentés alapján, kizárólagosan tagadóak. Isten valóban kijelentette Magát Krisztusban, de 
Róla csak annyit mondhatunk, hogy itt találjuk az idő és az örökkévalóság rejtett találkozási 
pontját, a célt és az eredetét, ahol ember és Isten láthatóvá válik. S mivel ez a helyzet, 
semmiféle történelmi-pszichológiai dolog nem mondható kijelentésszerűnek. Nem található 
kijelentésszerű érték az úgynevezett történelmi Jézusban. 

Amire szükség van, az nem más, mint a teológia abszolút eszkatologizálása. Barth 
mondja: „Annak a keresztyénségnek, mely nem teljesen és maradék nélkül azonos az 
eszkatológiával, teljesen és maradék nélkül nincs semmi köze Krisztushoz.”183 Sören 
Kierkegaard kijelentését háttérként használva az idő és az örökkévalóság abszolút minőségi 
különbözőségéről, Barth azt mondja, hogy a kijelentés soha nem folytonos a történelem 
menetében. A kijelentés úgy sújt bele a történelembe, ahogyan a villám sújt le a földre. „Isten 
a mennyben van, de te a Földön”, mondja Barth, majd hozzáteszi: „Ennek az Istennek a 
viszonya ezzel az emberrel, ennek az embernek a viszonya ezzel az Istennel a Biblia témája a 
számomra, s egyidejűleg a filozófia summája is.”184 

A tizenkilencedik századi teológia nem vette észre a határt Isten és ember között. Nem 
vette észre az ember számára megfelelő mottót: Isten legyen Isten. 

Mikor elkezdte megírni a Keresztyén Dogmatika című művét 1932-ben, Barth Isten 
szabadsága eme elképzelésének alapján dolgozta ki a teológiáját. Megpróbálta elvágni magát 
a filozófia minden formájától, még az egzisztencializmustól is. Biztos volt abban, hogy a 
barátai, például Bultmann és Brunner visszacsúsztak a tizenkilencedik századi tudat-teológia 
gonoszságába. Az ember nem ismerheti először önmagát, azután, az önismeretből kiindulva 
nem elemezheti a kijelentés természetét. Nincs „második feladat”, a kijelentés értelmessé 
tételének feladata az ember számára a teológiához. A teológia feladata mindössze az első 
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parancsola igazságának kimondása: „Én, az Úr, vagyok a te Istened, ne legyenek néked 
idegen isteneid én előttem.”. 

G. Rudolf Bultmann egzisztencialista-kérügmatikus hermeneutikája 
 
Polman Barth teológiájára vonatkozó áttekintéséből rátérünk a fő dolgokra, amiket 

Bultmannal kapcsolatosan említ. 
(1) Először is, Bultmann egzisztencialista magyarázó módszere lányegében ugyanaz, 

mint „Kant, Schleiermacher és Ritschl transzcendens hermeneutikai módszere”.185 Polman 
ehhez Barthot is hozzátehette volna. 

Alapelvének gyakorlati alkalmazása során Bultmann Heidegger filozófiáját használja, 
amiképpen az kifejeződik a korai, Sein und Zeit című munkájában. Bultmann ebből a 
filozófiából kiindulva foglalkozik (a) a megismerés kérdésével, (b) a magyarázat kérdésével 
és a Geschichtlichkeit kérdésével. 

(2) Nem lehetséges egzisztenciális magyarázat, ami egyben nem demitologizálás is. 
A magyarázat egész folyamata magában foglalja a Szentírás története 

eszkatologizálásának elképzelését. „Amint ténykérdés, hogy Pál története elnyelődött az 
eszkatológiában”. Ez a helyzet még határozottabban Jánosnál, aki számára a történelem vége, 
mint a jövő valósága, felmorzsolódik. Számára a vég most kezdődik, így az eszkatológia a 
jelenben valósul meg. 

Ez az Újszövetség hívő bizonyságtevőinek üzenete a Világeseménnyel kapcsolatos 
magyarázatukban, ami Jézus Krisztusban kezdődik, alapszik, hitelesedik és törvényesedik. 
Természetesen koruk embereiként ők (a hívő bizonyságtevők) a mitológia tárgyiasító 
nyelvezetével írtak erről, de aki meg akarja érteni a valódi szándékukat, annak ezt a 
mitológiailag leírt egészet úgy kell magyaráznia, mint a nagy eszkatológiai eseményt. 
Bultmann úgy magyarázza ezt az eseményt, mint amely a történelmen túlról jön, s az fejezi 
be, rákényszerítvén az embereket a döntéshozatalra az utolsó órában.186 

Úgy tűnik tehát, hogy a „nagy fordulópont”, mely a dialektikus teológia eljövetelével 
következik be, jórészt az ahhoz való ragaszkodásban foglaltatik, hogy a Szentírás történeteit 
teljes mértékben eszkatologizálni szükséges. Mind Barth, mind Bultmann egyetértenek ebben. 
A Szentírás történetének eszkatologizálásához először demitologizálni kell azt, mégpedig 
maradéktalanul. A történelemben nem maradhat sehol Isten közvetlenül megtudható 
kijelentése, még a názáreti Jézus Krisztus életében, halálában és feltámadásában sem. Ám ha 
nincs közvetlenül megtudható kijelentése Istennek a „természetben és a „történelemben”, 
akkor nem létezhet Isten, Aki az emberrel való kapcsolatától függetlenül létezik a történelem 
felett. Ha valódi nézettel kell rendelkeznünk a kijelentésről, akkor Barthtal együtt a tiszta 
tagadás Istenéről kell beszélnünk, Akiről semmi sem mondható sem a helyeslés, sem a 
tagadás útján. A tiszta tagadás Istene az Isten, Aki a helyeslés, vagy tagadás emberi 
megkülönböztetésén túl található. 

A tiszta tagadásnak ez az Istene jelenti ki magát, s mikor kijelenti magát, akkor azt 
teljességgel és maradék nélkül teszi, 

Ez az Isten jelenti ki magát, és önmagát kijelentvén teljesen átadja magát a 
kegyelemben az emberiségnek. A kegyelme, mely nem egyetemes kegyelem, egyáltalában 
nem is kegyelem. Isten az Ő kegyelmi kijelentése minden ember számára. 

Pál, de különösen János valódi szándéka ennek a ténynek a kiemelése: sem ők, sem 
Jézus nem tudtak semmit Istenről, de mégis hittek ebben a teljesen ismeretlen Istenben, mint a 
szeretet Istenében. 
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A minden felölelő szeretet és kegyelem eme Istenének szuverén, de egyetemes 
jelenléte fenntartásához azonban azt kell vallanunk, hogy Ő még a kijelentésében is 
teljességgel rejtett. 

A modern poszt-kantiánus filozófia tiszta racionalizmusa és tiszta irracionalizmusa 
kimerítő kölcsönhatásának ez az elképzelését alkalmazza Barth és Bultmann dialektikus 
teológiája. Az ő elfordulásuk a tizenkilencedik század tudat-teológiájától a közvetlenül 
felülről jövő kijelentés elképzeléséhez végső soron csak hangsúly kérdése. A teljesen más 
elképzelése már Ádám eszkatologizáló programjában is benne rejlik. Ádám biztos, 
ösztönösen biztos volt abban, hogy az Isten hozzá eljutó hangja valódi szándékának 
megismerésével Wesensschau valamely módszerével demitologizálnia kell azt. Ahhoz, hogy 
megértsem, mit akar Isten mondani nekem, mondta Ádám, kimerítően meg kell értenem, de 
ahhoz, hogy kimerítően megérthessem, ennek a kijelentésnek olyan Istent kell kifejeznie, 
akinek a tulajdonságai azzal együtt kezdtek el létezni, hogy én is megértettem azokat. 
Istennek annak kell lennie, Aki, s nem lehet más, mint Akinek a magamról és a világomról 
szerzett egzisztenciális ismereteim állítják. 

Sajnos nem lehet más módon beszélni egy efféle Istenről, csak mitológiai nyelvezettel. 
A létezés valódi nyelve, a létezés valódi nyelvisége vereséget szenved annak elkerülhetetlen 
szükségességétől, hogy tárgyiasító stílusban kell beszélni a kijelentés végső alanyáról. 

Ennek hatalmas megcsalattatás lett a végeredménye. Még látszólag a reformátorok 
sem értették meg a Pál és János Istene, az egyetemes szeretet Istene mögötti valódi szándékot. 
Egészen Kantig nem volt meg a megfelelő eszközünk lehatolni a tiszta tagadás paradox 
módon az egyetemes szeretet kijelentésébe átforduló Istene jelentésének valódi mélységeibe. 
Főleg a hagyományos ortodox, kizárólag a tárgyiasító gondolkodás felszínén élő teológusok 
akadályozták az előrejutást a Krisztus-eseményben megvalósult és minden emberen keresztül 
megvalósuló egyetemes szeretet evangéliumához. 

Kant kopernikuszi forradalmával most már rendelkezésünkre állnak a segédeszközök 
az eljutáshoz ennek a kijelentésnek a valódi szándékához, Isten szuverén kegyelmének ehhez 
az egyetemes jelenlétéhez. De a másik forradalomig, melyet Barth kezdeményezett, s 
Bultmann és mások vittek tovább, nem kezdtük el megbecsülni Ádám forradalmának teljes 
jelentőségét (annak minden áldásával egyetemben). Most végre megmutatkozik, hogy az 
Önmagában létező Istenre vonatkozó kijelentések hamisak. Mostanra teljességgel 
eszkatologizáltuk a történelmet, most már nem lesz Isten és nem lesz Krisztus, akik az életünk 
mozgólépcsőjének tetején állnak. Most már tudjuk, hogy a történelem Lichtungsgeschichte, s 
mi annak részesei vagyunk. 

De, veted ellenébe, te mindebben figyelmen kívül hagyod a Barth és Bultmann közötti 
különbséget. Vajon Barth nem figyelmeztette Bultmannt, hogy a demitologizáló programja és 
az egzisztenciális magyarázata magában foglalja a hit szűznemzésének elképzelését? Vajon 
Barth nem ragaszkodott ahhoz, hogy a feltámadás egy valóságos esemény, és egyedül csak ez 
lehet a keresztyén hit alapja? Mindez igaz, de fontos megjegyezni, hogy amikor Barth 
„objektív” tényszerű alapot akar a feltámadásba vetett hit mögött, akkor egy pillanatra sem 
esik vissza az ortodoxia „tárgyiasító” eljárásába. Mikor az evangéliumok elvezetnek minket a 
Passió történeteitől a feltámadás-eseményhez, akkor a történelem más területére visznek (in 
einem Geschichtsbereich anderer, eigener Art).187 Meg kell hagyni, ott van az időbeli 
összetartozás, ami beburkolja Krisztus halálát és feltámadását. De ez az időbeli összetartozás 
a Krisztus-eseményben, mint Geschichte-ben található meg. Krisztus utazása a Jordántól a 
Golgotáig egyszerre Isten örök létezése és a mi időnk létezése nap, mint nap. Nekünk, mondja 
Barth, aktualizálnunk kell a megtestesülést. Mikor Barth aktualizálja a megtestesülést, annak 
ugyanaz az eredménye, mint amikor Bultmann demitologizálja azt. Barth számára ugyanis a 
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felmagasztaltatás lépései nem követik naptár szerint a megaláztatásának lépéseit. Azt 
mondani, hogy követik, nem jelentene mást, mint megmaradni az ortodox mitológia 
zűrzavaraiban. Csak a Krisztus-eseményben, mint Geschichte-ben van meg a számunkra Isten 
abszolút örökkévalósága és a Vele egyesült ember abszolút mulandósága. 

Ebben a dologban Barth és Bultmann alapvetően egyetértenek. Bart Krisztus-
eseménye tulajdonképpen ugyanaz, mint Bultmannak a történelem és az eszkatológia Jézus 
Krisztusban való paradox azonosságáról alkotott elképzelése. Bultmann a demitologizálással 
és az egzisztencialista magyarázattal éri el azt, amit Barth a megtestesülés aktualizálásával. 

Amit tesznek, azt mindkét esetben annak a következetesebb alkalmazásával érik el, 
amit Polman Kant, Schleiermacher és Ritschl transzcendentális hermeneutikai módszerének 
nevez. 

Természetesen az egyetlen mód, mellyel a Fuchshoz és Ebelinghez hasonló emberek 
képesek túllépni Barthon és Bultmannon az, ha megpróbálják a kanti alapelvet még 
következetesebben alkalmazni. Ők követelhetik a teológia egészét a saját provinciájuknak, s 
valójában azért teszik ezt, mert a valóság egészét a saját provinciájuknak kell követelniük. Bár 
mások különbözhetnek tőlük, a különbségek különbségét közöttük a hangsúly variációi fogják 
korlátozni. Nemlegesen fognak egyetérteni a történelmi protestáns álláspont demitologizálását 
illetően. Igenlően fognak egyetérteni egy teológia összeállítását illetően Ádám, Szókratész és 
Kant transzcendentális hermeneutika alapelveire alapozva. Ezután járhatnak különböző 
utakat. Barth és Bultmann Kant módszerének alkalmazásában különböznek. Az őket követő 
teológusok túllépnek Bultmannon és/vagy Barthon. Fuchs és Ebeling túllépnek Bultmannon. 
Ők még forradalmasítják is a megközelítését.  Bultmann a szöveget az alanytól elindulva 
magyarázná. Fuchs és Ebeling megfordítaná a folyamatot, az embert magyarázván a 
szövegből kiindulva. Ahelyett, hogy Bultmannhoz hasonlóan a korai Heideggerhez 
ragaszkodnának, inkább a késői Heideggerhez ragaszkodnak. Hasonlóképpen Heinrich Ott, 
Barth tanítványa is a késői Heideggerhez ragaszkodik, hogy filozófiai támogatást nyújthasson 
Barth teológiájának. Néhány fiatalabb teológus tágítaná, vagy mélyítené a Barth és Bultmann 
teológiájában foglalt hermeneutikai módszert, a kortárs filozófiai gondolkodással 
összefüggésbe hozva azt. 

Polman behozza a modern hermeneutika képébe: (1) Gogarten, Ferdinand Ebner és 
Martin Buber perszonalista egzisztencialista filozófiáját, (2) Paul Tillich korrelációs 
teológiáját, (3) az „Isten halott” teológiát, és (4) Ebeling és Fuchs nyelvészeti teológiáját. 
Most röviden csak arra utalunk, mit mond Fuchsról és Ebelingről. 

Először is, mondja Polman, Ebeling és Fuchs gondolkodásában megtalálható a lehető 
legteljesebb elutasítása a gondolkodás minden tárgyiasító formájának a hermeneutika 
egzisztencialista alapelve alapján. Ennyiben követik Bultmannt. Fuchs még Bultmannál is 
radikálisabb akar lenni ezen a ponton. A próbálkozása, hogy radikálisabb legyen Bultmannál, 
a késői Heideggerre történő hivatkozásán alapszik. Heidegger korábban tárgyalt Umkehr-je 
magában foglalja a Létezés nyelviségét. Ennek eredményeképpen most kiderül, hogy „az 
ember legmélyebb létezése nem a megkérdőjelezhetőségében (Fraglichkeit), hanem a 
nyelviségében (Sprachlichkeit) rejlik”.188 

H. A létezés nyelvisége 
 
A létezés eme Sprachlichkeit-je alatt azonban nem azt a beszédet kell értenünk, mely a 

felszíni valóságokról, a tér-idő világról ad információkat. A Sprachlichkeit a személy-személy 
„részvételt és kommunikációt” jelenti. Ezen a szinten a beszéd nem pusztán az intellektuális 
tudás premisszája, hanem inkább „a létezésmód eredménye”. Pálnak volt meg ez a látomása a 
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beszédről, mint személy-személy kommunikációról, amikor vitte „az Isten kegyelme és 
szeretete alatti új létezés” evangéliumát. Ebből az evangéliumból kiindulva részesednek az 
emberek Isten jövőjének reménységéből. „Jézus is foglalkozott ezzel a jövővel, Istennek ezzel 
a kormányzatával. Önmagát tette e reménység példájává. Ez a legvilágosabban János 
evangéliumában mutatkozik meg. Itt a napnál is világosabb, hogy szeretetben hívja létezésre 
az embereket, mert Ő Maga sem más, mint létezés, szeretetben, egészen a kereszthalálig. Az 
Ő szeretete parancsolja meg a mi szeretetünket az Ő létezésének eredményeképpen azért, 
hogy ily módon ne önmagunkban legyen életünk, hanem Istenben, azaz a szeretetben.”189 

Ezen a módon, mondja Polman, válik Fuchs Bultmannál radikálisabbá. Fuchs úgy 
véli, ő jobban érvényre juttatja Jézus jelentőségét, mint Bultmann. Jézusban a szeretet módja 
és mozgása megmutatkozott, és Jézus velünk folytatott kommunikációjában megláthattuk a 
szeretet életének, valamint az Isten jövőjébe vetett reménységnek a lehetségességét. Ezzel a 
nézettel mi magunk vagyunk azok, akiket először is demitologizálni kell annyira, amennyire 
nem burkol be minket a szeretetnek a Jézusban példázott élete. 

Így tehát nem mi vagyunk azok, akiknek demitologizálni kell az Újszövetség 
szövegét: hanem épp ellenkezőleg, a szövegnek kell demitologizálni minket. Meg kell hagyni, 
sok minden van a Szentírásban, ami nem foglalkozik az evangélium, a szeretet evangéliuma 
lényegével. Mivel azonban maga az Újszövetség is felvétetik a szeretet folyamatába, így 
mérceként és ismérvként szolgál a számunkra. A szöveg arra hív minket, hogy éljük a szeretet 
életét. Mikor ezt teszi, a nyelvi esemény, melyben a szöveg gyökerezik, újból felbukkan, és 
felszólít minket, hogy felelős beszédet mondjunk. A szöveg a szeretet evangéliumának 
hallásából született. „S ez megismétlődik az összes valóságos szembesülésben ezzel a 
nyelvezettel és a szöveggel a jelenben.” „Így a hermeneutika a teológiában nem más, mint 
tanítás a hit beszédéről (spraakleer van het geloof), miközben az Újszövetség egy alkalmazott 
hermeneutikai szövegkönyv, az egzisztenciális magyarázat pedig azt a célt szolgálja, hogy a 
múltbeli kinyilatkoztatást jelenbeli kinyilatkoztatássá tegye tudományosan felelős módon.”190 

I. A történelmi Jézus új keresése 
 
Ebben a vonatkozásban különösen érdekes a számunkra az új hermeneutika 

teológiájának viszonya azok teológiájával, akik belekezdtek „a történelmi Jézus új 
keresésébe". Ezt az új keresést tárgyalva Robinson először is leszögezi az eredeti keresés 
lehetetlenségét és törvénytelenségét. Az emberek számára az eredeti keresés, a „történelmi” 
kifejezés „az objektív tudományosság által a múltban megállapított dolgok” értelmében volt 
használatos. „Következésképpen ’a történelmi Jézus’ kifejezés így jutott el az emberhez: ’Mit 
tudhatunk meg a názáreti Jézus személyéről a történész módszereivel’?”191 A tizenkilencedik 
század a tárgyiasítás módszerét alkalmazta a názáreti Jézus tanulmányozásához. Ők „az 
objektív pozitivista történetírás”192 módszeréhez ragaszkodtak. 

A huszadik századi teológusok kifejlesztettek egy olyan módszertant, amely a valóság 
mélyebb szintjét érte el, mint amit a régi keresők képesek voltak elérni. „A tizenkilencedik 
századi történelmi módszer nem volt képes lehatolni azokba a mélységekbe, ahol a történelem 
valósága rejlik…” Az új módszer főleg „az én alapvető történelmi hitelességének” 
elképzelésén alapszik. „a történész saját történelmi hitelességének a problémája alapvető 
problémává vált.” S most adjuk hozzá ehhez azt a feltevést, mely szerint a történészek témája 
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Isten, akkor a helyzet lehetetlensége több mint nyilvánvaló. „A keresztyénség történelmileg 
történő bebizonyítására irányuló egész ritschliánus igyekezet hirtelen abszurddá vált.”193 

Most azonban, állítja Robinson, „a történelmet egyre inkább úgy értelmezik, mint 
lényegében egyedi és teremtő dolgot, melynek a valósága nem különül el az eseménytől, 
amelyben történik, és amelynek az igazságát nem lehetett megismerni a racionális 
alapelvekből kiinduló platoni visszaemlékezéssel, vagy következtetéssel, hanem csak a 
történelmi találkozással. A történelem a szándék cselekedete, az elkötelezettség, a jelentőség a 
résztvevők számára, mely a külső megjelenés mögött húzódik meg. Az efféle szándékban és 
elkötelezettségben a résztvevő énje aktualizálja önmagát, s az ön-aktualizálás eme 
cselekedetében az én feltárul. Ezért a modern történetíró feladata annak a személyiségnek a 
megragadása, ami ekképpen tárul fel.”194 

Most rátérünk ezeknek az új keresőknek a követésére a Jézus-keresésükben. Ők nem 
követik a régi keresők tárgyiasító történetírását. Mégsem akarják azon a módon maradék 
nélkül eszkatologizálni a történelmet a régi keresőkkel kapcsolatos válaszreakciójuk során, 
ahogyan Barth és Bultmann tették. Abban az esetben kérügmának valóban nincs több 
kapcsolata velünk, emberekkel. Kell tehát valamiféle módszert találni, mellyel Barthtal és 
Bultmannal együtt képesek elkerülni a tizenkilencedik század historicizmusa rügmaké-jének 
teljes relativizálását úgy, hogy közben még mindig találnak valóságot a közönséges 
történelemben. Valamiképpen egyre jobban és jobban érthető kapcsolatot kell létrehoznunk a 
Historie és a Geschichte között, mint amilyet Barth és Bultmann voltak képesek kínálni. 
Szerencsére az új keresésnek megvannak a segédeszközei, melyekkel elvégzi ezt a korábban 
lehetetlennek számító feladatot. „A történelem és az én modern nézetéből” kiindulva, amit az 
olyan emberek alkottak meg, mint Martin Heidegger és R. G. Collingwood, ez a hermeneutika 
most képes ennek a feladatnak az elvégzésére.195 

J. Robin G. Collingwood a történelemről 
 
„Miképpen lehet Jézus ismerete a létezéséről, az énjéről, s így felsőbb értelemben az 

élete a lehetséges tárgya a történelmi kutatásnak?”196 Ez azért lehetséges, mert a valódi 
történelmi kutatás lehetővé teszi a számunkra a találkozást Jézussal a valóság mélyebb 
szintjén, ahol élt, mozgott és létezett. Nem kell többé foglalkoznunk az első körös tanítványok 
és a második körös tanítványok közötti különbségekkel. Mi, és velünk együtt minden ember 
tanítványok vagyunk a napi „történelmi találkozásban” Jézussal. Az olyan emberek, mint 
Heidegger és Collingwood beépítették a Jézussal való személyes, egzisztenciális 
találkozásunk elképzelését egyenesen az én és a világa történelmi természetének 
elképzelésébe. A történelem a Krisztusban levő Isten valósága, amint minden ember számára 
megjelenik. Ez kellett Barthnak és Bultmannak értenie a Krisztus-esemény elképzelése alatt. 
Nos, valóban ezt is értették, de a szélsőséges eszkatologizmusuk miatt nem voltak képesek jól 
kimondani. A tizenkilencedik századi emberek, például Schleiermacher, Ritschl, Harnack és 
Hermann szintén valójában ugyanazt értették alatta, de mivel nem voltak képesek 
eszkatológikusan szemlélni a történelmet, ők sem voltak képesek helyesen kifejezni. 
Valójában valamennyien egyetértünk, mert valamennyien Kantnak a magyarázatra vonatkozó 
transzcendentális hermeneutikai alapelveit igyekszünk alkalmazni az egész valóságra. 
Kantnak az én szabadságáról alkotott elképzelése természetes módon vezetett el az én 
történetiségének huszadik századi elképzeléséhez. Emellett Kantnak a tudatos észlelés 
transzcendentális egységéről alkotott elképzelése vezetett el az egész valóság esemény-, vagy 
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cselekedet-jellegéről alkotott fogalmunkhoz. Ezzel egyedül és kizárólag csak a régi vágású 
krédó-teológusok nem értenek egyet. De még köztük is különbséget kell tennünk. A római 
katolikusok és az arminiánusok elegendő mértékben vonták be a teológiájukba a tiszta 
racionalitás és a tiszta esetlegesség kölcsönhatásáról alkotott elképzelésünket ahhoz, hogy 
valóban nehéz legyen nekik elutasítani, hogy hozzánk csatlakozzanak. 

Az új keresők tevékenységére nézve látjuk, mennyire hasonló az erőfeszítésük az új 
hermeneutika embereinek erőfeszítéséhez. Különösen Jézusnak a teológiában elfoglalt helyét 
illetően ez a helyzet. Robinsonnak teljesen igaza van az új keresőknek a Jézus helyére 
vonatkozó megközelítésének szoros rokonságba hozásában az új hermeneutika embereiéhez. 
Mindkét mozgalomban a Krisztus-eseménynek a Barth és Bultmann által adottnál 
kiegyensúlyozottabb elképzelése kialakítására irányuló ugyanazt az erőfeszítést látjuk. 
Mindkét mozgalom azt vallja, hogy Barth és Bultmann túlhangsúlyozták a történelem 
eszkatologizálását. Mindkét mozgalom nem azzal próbálta meg legyőzni ezt a Barth részéről 
megtapasztalt egyenetlenséget, hogy visszatért a tizenkilencedik századi történelmi Jézushoz, 
hanem azzal, hogy felfedezte azt a történelmi Jézust, Akiben a tiszta racionalitás és a tiszta 
esetlegesség tökéletes kölcsönhatásának ideálja minden más embernél jobban példázódik. 

Robinson rámutat: „Kasemann kezdeti javaslata az új keresésről” párhuzamra talált 
Fuchs erőfeszítéseiben.197 Majd hozzáteszi: „Kasemann és Fuchs kezdeményezése a 
történelmi Jézus új keresésére az első érzékelhető eredményeket Günther Bornkamm Jesus 
von Nazareth című monográfiájának 1956-os megjelenésében hozta meg”. Az új 
hermeneutika emberei és az új keresés emberei „a kérügmával fennálló viszonyukban fejezik 
ki a Jézus üzenete és viselkedése iránti, frissen felébredt érdeklődésüket.”198 Mindkét 
mozgalom az „eszkatológia megtalálásával a történelemben”199 próbál meg leszámolni a 
történelem és az eszkatológia közötti kettősséggel. 

A History and Hermeneutics (Történelem és hermeneutika) című munkájában Braaten 
foglalkozik az új hermeneutikával, valamint az új kereséssel is. Röviden megemlítjük, mit 
mond Fuchsról, és kissé bővebben, mit mond Ebelingről. 

K. Új irányzatok a teológiában 
 
Braaten azt mondja nekünk, Fuchs és Ebeling Kasemannál és Bornkammnál jobban 

„ragasztották a történelmi Jézussal kapcsolatos kutatásaikat egy sajátos teológia programhoz. 
Együtt munkálták ki azt a hermeneutikai elméletet, melynek a nyelv és a hit fogalmai a 
sarokvasai. A kulcs a folytonossághoz a történelmi Jézus és a kérügmatikus Krisztus között az 
Íge-esemény. Őket nem Jézus életének tényszerű életrajzi beszámolója érdekli. Inkább azt 
kutatják, mi jutott benne kifejeződésre. Ebeling a Wortgeschehen (világ-esemény) kifejezést 
használja, míg Fuchs a Sprachereignis (nyelvi előfordulás) kifejezést tartja jobbnak. 
Mindkettőjük számára az, ami Jézusban egyedileg jutott kifejeződésre, nem volt más, mint a 
hit. Hinni Jézusban annyi, mint újból életbe léptetni azt a hitbéli döntést, amit Jézus hozott 
meg eredetileg. A hit nem holmi részleges cselekedet, ez az egész ember a jövő iránti 
nyitottságban, aki a többi emberrel kapcsolatban él és osztozik Isten szeretetében.”200 

Ebeling Jézust „bizonyságnak a hitről, vagy a hit bizonyságának nevezi. De hívhatjuk 
Őt a hit forrásának, vagy a hit alapjának is. De Ő nem a hit tárgya. ’A Jézusba vetett hit’, mint 
fogalmi kombináció gyorsírás az Isten szeretetébe vetett tiszta bizalom eléréséhez. Manapság 
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szükséges a primitív egyház krisztológiai elképzelései mögé lépni, hogy Magával Jézussal 
találkozhassunk. A krisztológia a másodlagos, Jézus hite pedig az elsődleges.”201 

Ezen a ponton Braaten összekapcsolja az új hermeneutikát és az új keresést annak 
kimondásával, hogy pontosan a hermeneutikáján keresztül járult hozzá Ebeling az új 
kereséshez. Mind az új hermeneutika, mind az új keresés megpróbál egy olyan Jézust keresni, 
Akinek az Istenbe vetett hite a segítségünkre lehet ahhoz, hogy nekünk is legyen hitünk 
Istenben. Ha ezt nevezhetjük krisztológiának, akkor ez az új krisztológia, melynek fel kell 
váltani Kalcedon krisztológiáját. 

Korábban már mondtuk, hogy Fuchs és Ebeling olyan Krisztus-eseményt keresnek, 
melyben mind a történelem, mind az eszkatológia megkapja azt, ami megilleti. Ezzel a 
középponttal próbálnak meg túllépni Bultmannon és Barton. Ebeling „azért kritizálja 
Bultmann teológiáját, mert az elmulasztja megragadni a folytonosságot a kérügma és a 
történelmi Jézus között…” „A földi Jézus nem választható tartalom a keresztyén hit számára.” 
„Ő nem elégszik meg olyan krisztológiai kérügmával, melynek nincs konkrét alapja a 
történelmi Jézusban.”202 

Természetesen sem az új keresők, sem az új hermeneutika embereinek részéről 
nincsen semmi vágy a visszatérésre a hagyományos krisztológia Jézus Krisztusához. Távol 
legyen! Épp ellenkezőleg, mondja Braaten, jogosan feltehető a kérdés, hogy vajon Ebeling 
„nem hevül-e túl Herrmann teológiáján”. Ezt a kérdést főleg Ebelingnek a feltámadásról 
alkotott nézetével kapcsolatosan teszi fel. „A hit (fides qua creditur) és a hit tárgya (fides 
quae creditur) látszólag oly módon egyesülnek, hogy a hit elveszíti a radikálisan a feltámadott 
Úrtól függő állapotát.” Állításának alátámasztásához Braaten idézi Ebeling szavait: „Jézus 
megjelenése és annak az embernek a hitre jutása, aki garantálta a megjelenést… egy és 
ugyanazon dolog… Ez nem a credendum (a feltámadás ténye) egyszerű hozzáadásának esete 
volt, hanem maga a hit – s az is Jézussal kapcsolatosan, Aki a hit forrása”. Jézusnak a 
feltámadás utáni megjelenéseiről Ebeling ezt mondja: „Nem magukban a megjelenésekben, 
hanem abban a hitben, hogy a tanúbizonyságuk megalapozott”.203 Ennek kritikájaképpen 
mondja Braaten: „Ebeling írásai általánosságban ünneplik a hit fontosságát, de nem találjuk 
meg bennük az üdvtörténet nagy látomását, ami élteti a hit reménységét. Legalábbis 
kétségesnek tűnik a számunkra, hogy a kérügma – amit Bultmann lógva hagyott a levegőben 
– képes a kellő mértékben visszaszerezni az alapjait a történelemben azáltal, hogy 
megkerülvén a feltámadást, visszamegy a történelmi Jézushoz.”204 

Mielőtt lezárjuk ezt a szakaszt, pár szót kell még mondanunk arról a kortárs teológiai 
mozgalomról, mely a Kijelentés, mint Történelem elképzelése köré összpontosul. (Ennek az 
új mozgalomnak a) „csatakiáltása az, hogy a kérügma történelem nélkül csak értelmetlen 
zajongás. ’Isten Ígéjének’ prédikálása üres fecsegés, ha elszakad attól, ami valóban 
megtörtént a történelem során”.205 Ám ha a csatakiáltásnak bármiféle jelentéssel kell bírnia, 
állítja Wolfhart Pannenberg, akkor meg kell mutatnunk, „miképpen kapcsolódik egymáshoz a 
kijelentés és a történelem”.206 

Itt merül fel, mondja Braaten „a történelmi kijelentés ismeretelméletének” kérdése, s 
„ez vált a sarkalatos ponttá a modern vitában”.207 
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L. Új határok a teológiában (Wolfhart Pannenberg és Jürgen Moltmann) 
 
Nos, már láttuk, hogy ez a döntő probléma mind az új keresés, mind az új 

hermeneutika számára. Mindhárom mozgalomban arra irányul az erőfeszítés, hogy 
továbbfejlesszék Barth és Bultmann álláspontját, jobban érvényre juttatva a közönséges 
történelmet, mint amennyire ezek az emberek tették, de közben ne essenek vissza az 
ortodoxiába. Mindhárom mozgalom fenn akarja tartani „a transzcendencia dimenzióit a 
valóságban”.208 A transzcendencia dimenziója alatt természetesen a tiszta esetlegességnek a 
kanti ismeretelméletben rejlő elképzelését értik. 

James Robinson a Theology as History (A teológia, mint történelem) című könyvében 
tárgyalja a történelem teológiájának viszonyát az arra irányuló erőfeszítésében, hogy kijavítsa 
Barthot és Bultmannt, és túllépjen rajtuk. Robinson idézi Bultmannt, amint ezt mondja: „a 
kapcsolat a történelem (mint világtörténelem) és a kijelentés eseménye között dialektikus, 
azaz a keresztyén hit, mondhatjuk, az a paradoxont fejezi ki, hogy egy tisztán történelmi 
esemény egyidejűleg eszkatológiai is. Ebbe az állításba foglaljuk bele azt a kijelentést is, hogy 
a kijelentés eseményét egyidejűleg történelmi eseménynek is kell tartani. Egyébként 
feladnánk a paradoxont.”209 

Úgy látszik, Bultmann már érvényre juttatta a történelmet. Mit akarhat Pannenberg 
hozzáadni ahhoz az elképzeléshez, miszerint a kijelentésnek, miközben eszkatológikus, 
mindig történelmi eseményként, a világtörténelem eseményeként kell megjelennie? 

„Nos”, mondja Robinson, „amit Pannenberg bizonyos, Whiteheadhoz hasonló módon 
megpróbál keresztülvinni, az nem más, mint a statikus lételméleti kategóriák lecserélése 
azokkal, melyekhez a történelem szolgáltat modellt. ’A történelmi folyamat, mint olyan vált a 
jelentés hordozójává?’”210 

Ha bárki ezt hallván attól fél, hogy akkor az egész valóság tiszta áramlásra 
egyszerűsödik le, nos, nem kell ettől félnie. Pannenberg nem akar determinisztikusan felfogott 
egyetemességet. De ez nem jelenti azt, hogy az egyetemesség minden formáját kihajítja. 
Olyan egyetemességet akar, amely kölcsönhatásban áll a tiszta esetlegességgel.211 

A tiszta esetlegesség és a tiszta egyetemesség egyesítéséhez „közös alapot” feltételez 
ezek számára. Az ember nem rendelkezik önmagában ilyen alappal. „Ezért racionális 
érveléssel egy transzcendens alapra kell következtetni Istenben, mint a történelem ószövetségi 
értelmezésének a posteriori megerősítésére…” Nos, az eset természeténél fogva, ha 
rendelkezni akarunk az egyetemes, véletlenszerű történelem ismeretével, akkor azt kell 
vallanunk, hogy „Jézus feltámadásának szerepe az előzetes megérzése a történelem ama 
végének…” Ez megakadályozza, hogy a feltámadás „csak egy részlegesség legyen, s belőle 
készíti el a kulcsot a történelem egyetemes megragadásához, mielőtt a vég eljönne. Azaz, a 
feltámadás történelmi bizonyítéka szolgálhat materiálisan döntő modellként Pannenberg 
eljárásához, mint alternatíva Bultmann hozzáféréséhez az egzisztenciális találkozásban az 
egyház történelmi bizonyságtételével.”212 

„A történetírás és a teológia viszonyának ez a materiálisan döntő példája a modell ’a 
hit és a történelem’ állandó problémájának általános megközelítéséhez.”213 

Ezen a módon gyógyítaná Pannenberg az egyensúlytalanságot Barthnak és 
Bultmannak a hit és a történelem viszonyáról alkotott nézetében. Úgy tűnik azonban, hogy 
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Pannenberg eme orvossága az egyensúlytalanságra ismét csak ugyanaz, mint az új keresésé és 
az új hermeneutikáé. Az orvosságot minden egyes esetben a történelem és az eszkatológia 
közötti tökéletes egyensúly szükségének a kihangsúlyozása hozza létre. Barthnak és 
Bultmannak igaza volt abban, hogy az eszkatológiát erőltették a történelemmel szemben, de 
túl messzire mentek. Ha olyan hitet szeretnénk, mellyel kapcsolatba kerülünk a 
transzcendencia dimenziójával, valamint olyan értelmet, mely nem követeli meg a sacrificum 
intellectus-t, akkor posztulálnunk kell mindkettő azonosságát a kettő közötti paradox 
azonosságban a Krisztus-eseményben. Ebből a Krisztus-eseményből kiindulva kell keresnünk 
a saját hiteles énjeinket. Akkor, és csakis akkor rendelkezünk valódi, intellektuális 
önismerettel és erkölcsi indítékkal a szembenézéshez a jövővel. Akkor a jövő Isten jövője. 
Akkor a jövőnk teológiája, mint a részvételünk Isten jövőjében kiegészíti Heidegger 
Lichtungsgeschichte elképzelését. Akkor Krisztus, mint a nagy Sprachereignis, akinek a hité 
követjük Isten szeretetéről beszélve is, kiegészíti Heideggernek azt az elképzelését, mely 
szerint nekünk a létezés csendes harangzúgása hangszóróinak kell lennünk. 

Mostanáig főleg az új hermeneutika leírásával foglalkoztunk. Polman segített nekünk 
elmélyíteni ezt a leírást a visszamenetellel Schleiermacherhez és Kanthoz. Az új 
hermeneutikát, mondja Polman, vissza kell követni Kant tág ismeretelméleti alapelveihez. 
Teljességgel lehetetlen érvényre juttatni az új hermeneutikát, amíg nem úgy tekintünk rá, mint 
a modern filozófiai hermeneutika és ismeretelmélet teológiai csúcsára általánosságban. 

Már elkezdtünk utalni arra, hogy miután mindez igaz, egy keresztyén apologétának az 
énről és az egységről, valamint a különbözőségről alkotott átfogó nézetének fényében kell 
értékelnie az új hermeneutikát. A református protestantizmus mindenre kiterjedő Krisztus-
eseményét kell szembeállítani általánosságban a modern ismeretelmélettel. 

Mielőtt rátérnénk egy efféle apologetikai erőfeszítésre, általánosságban foglalhatjuk 
össze a modern hermeneutikai elmélet teljes képét Hans George Gadamer Igazság és módszer 
című munkájába pillantva. 

M. Hans George Gadamer (Wahrheit Und Methode) 
 
Gadamer munkájának alapja ismét csak az én és az én világának történetisége. 
Annak megmutatása végett, hogy ez mit is jelent, Gadamer ad egy áttekintést a 

gondolatmenetről, mely az énnek ebbe a történetiségébe fejlődött. Utána kimunkálja ennek az 
elképzelésnek a következményeit az emberi tapasztalat egészének tág, átfogó elemzésében. 

Gadamer keresztülvezet minket Kant filozófiai esztétikájának, mint háttérnek a 
részletes elemzésén az ember önismeretének történetiségéről alkotott kortárs hermeneutikai 
elképzelése megértéséhez. 

Ezt megtéve Gadamert az érdekelte, hogy visszakövesse „a hermeneutikai módszer 
fejlődését a modern időkben, mivel ez vezet a történelmi tudat felbukkanásához”.214 

Konkrétan azt említjük meg, amit Gadamer Wilhelm Diltheyről mond, akinek a 
munkáját (mely a történelmi gondolkodás kritikájával foglalkozik) Ebeling cikke említi. A 
modern hermeneutika célja, állítja Gadamer, az, hogy kritikus legyen a szó kanti értelmében, 
azaz ama előfeltevések vizsgálata értelmében, melyek a magyarázat bármely eljárásának 
alapjául szolgálnak. De Kant nem volt teljesen hű a saját alapelveihez. Megtartotta az emberi 
tapasztalat mögötti egyes önálló entitások elképzelését, mint amik gyakorolhatnak valamiféle 
hatást arra a tapasztalatra. Dilthey valójában nem lépett túl jelentősen Kanton ebben a 
dologban. Meg kell hagyni, megpróbálta kiszabadítani a hermeneutikát a dogmatikus tanítás 
alárendeltségéből. Dilthey azonban nem látta, hogy ahhoz, hogy az ember valóban kritikus 
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lehessen, nemcsak a dogma láncaitól kell megszabadulnia, hanem magának a dogmának a 
természetét és meg kell változtatni.215 

Csak ha így túllépünk a valóban kritikus ismeretelmélet alkalmazásában Dilthey-n, 
akkor leszünk képesek valóban felbecsülni Schleiermacher hermeneutikájának jelentőségét.216 
Akkor úgy tűnik, hogy Schleiermacher az egyetemesség és az egyéniség olyan fogalmaira 
mutat előre, mely érvényre juttatja mind a kegyelem szuverenitásának, mind az 
egyetemességének az elképzelését, ahogyan manapság értelmezzük ezeket.217 A történelmi 
gondolkodás elméletét keresve Dilthey előre elkötelezte magát a filozófia és a tapasztalat ama 
kettőssége mellett, amin nem volt képes túllépni.218 

Amíg el nem jutunk Heideggerhez, addig nem jelenik meg a színen a történelmi tudat 
valóban kritikai fogalma. Heideggerben „Dilthey filozófiai szándéka” felszabadul. Mások is 
adták a saját hozzájárulásukat, de Heidegger volt az, aki napvilágra hozta a változás radikális 
követelményét a szubsztancia-elképzelés elvetésében foglalt gondolati tevékenység 
területén.219 

Heidegger csatlakozott Husserl fenomenológiájához. A szándékosság Husserl által 
alkotott fogalmával vállalta fel Heidegger az „objektivizmus” különféle formáinak a 
kritikáját, beleértve Diltheyét is. Husserl célzatos fenomenológiájával Heidegger eléri az 
önismeret új kopernikuszi forradalmát. Ez az önismeret magában foglalja az összes valóság 
megértését is. „Az abszolút lélek egyetemessége minden létezést abszolút történetiségben 
burkol be, amiben a természet a lélek termékeként van alávetve.”220 

Verstehen és Geschichtlichkeit 
 
Ezzel a háttérrel, állítja Gadamer, megértjük, mit jelent „a megértés történetisége” 

(Geschichtlichkeit des Verstehens).221 
Sőt, amikor megértjük a megértés történetiségét, akkor egyidejűleg megértjük „a 

kérdés és a válasz logikáját”222 is, mikor egy, a hagyomány útján hozzánk eljutott szöveg 
válik a magyarázat tárgyává, mivel ez máris magában foglalja, hogy kérdést tesz fel a 
magyarázónak. Megérteni egy szöveget annyi, mint megérteni ezt a kérdést. S ez, mint 
mondtuk, csak amiatt a tény miatt következik be, hogy valaki eléri a hermeneutikai 
horizontot. Ezt most a kérdések horizontjaként fogjuk fel (Fragehorizont), amelyen belül a 
szöveg jelentésének irányát meghatározzuk.223 

Annak, aki megérteni szeretne, be kell tehát hatolnia a szöveg által mondottak mögé. 
mert „az illető csak akkor érti meg a szöveget a maga jelentésében, ha eléri a kérdés-
horizontot, ami szükségszerűen lehetővé teszi a válaszok sokféleségét is”.224 

Az angol olvasók számára érdekes lehet megjegyezni, hogy pontosan ezen a ponton 
csatlakozik Gadamer R. G. Collingwoodhoz. Gadamer azt mondja, hogy Collingwood 
„kérdés és válasz logikája”, amiképpen azt kimunkálja az An Autobiography című művében, 
nagyon hasonló a sajátjához.225 Említettük már, hogy a hermeneutikáról írók milyen gyakran 
mutatnak rá: Collingwood The Idea of History című munkája adott nekik hatalmas segítséget 
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az én történetiségén alapuló hermeneutika megformálásához. Collingwood úgy véli, hogy a 
modern történésznek Vicot, az olasz filozófust kell követnie a verum et factum covertuntur-
hoz történő ragaszkodással. Ezt mondja: „Az emberi társadalom szövetét az ember a 
semmiből teremtette, s ezért ennek a szövetnek minden egyes részlete emberi factum, mely a 
legmesszebbmenőkig megismerhető az emberi elme számára”.226 „Kantnak a belső 
teleológiáról alkotott elképzelésében rejlik az az elképzelés, mely szerint az elmének 
önmegának kell lennie és ismernie kell önmagát. Ez csak akkor érhető el, ha „a valóság nem 
tartalmaz sem elszigetelt részlegességeket, sem elvont egyetemességeket, hanem csak egyéni 
tényeket, melyek létezése történelmi”. „Az így meghatározott valóság lehet csak magának az 
elmének az élete, azaz a történelem.”227 Nem lehetséges „a dolgok ama testületét, aminek a 
tulajdonképpeni neve a természet” az elmén kívülre helyezni. Csakis így lesznek „a 
történelem tényei jelen tények. Ez a történelmi múlt az eszmék világa, amit a jelen bizonyíték 
a jelenben teremt meg. A történelmi következtetésben nem mozdulunk ki a jelen világunkból 
a múlt világába: a mozgás a tapasztalatban mindig az eszmék jelen világának határain belüli 
mozgás. A paradox végeredmény pedig az, hogy a történelmi múlt egyáltalában nem is múlt, 
hanem jelen. Ez nem a múlt túlélése bele a jelenbe, hanem magának a jelennek kell lennie. De 
nem a jelen, mint olyan, a pusztán kortárs. Jelen, mert minden tapasztalatnak, bármi is legyen, 
jelennek kell lennie.”228 „A krónika tehát a múlt, amiképpen pusztán elhisszük a 
bizonyságtétel alapján, de történelmileg nem ismerjük.”229 A krónikáról mondhatjuk, hogy 
„az esemény külsejével” foglalkozik. Ezek „puszta események”. A történész azonban „keresi 
az esemény külsejének és belsejének az egységét”. S ez az egység a cselekedet.230 „A 
természettudósokkal ellentétben a történész egyáltalában nem foglalkozik az eseménnyel, 
mint olyannal. Csak azokkal az eseményekkel foglalkozik, melyek a gondolatok külső 
kifejeződései, s csak annyira foglalkozik velük, amennyire gondolatokat fejeznek ki.”231 „A 
történész számára azok a tevékenységek, melyeknek a történetét tanulmányozza, nem 
megfigyelendő látványosságok, hanem tapasztalatok, melyeket az elméjében kell átélnie. 
Ezek csak azért objektívek, vagy ismertek a számára, mert szubjektívek is, azaz a saját 
tevékenységei is.”232 

Collingwood úgy véli, hogy a történelem kezelésének eme új módszerével elértük a 
modern idők kopernikuszi forradalmát. „Távol attól, hogy bárki más tekintélyére 
hagyatkozzon a sajátján kívül, melynek a kijelentéseihez a gondolatainak igazodnia kell, a 
történész a saját maga tekintélye, s a gondolkodása független, önkezdeményező, annak a 
mércének a birtokosa, melyhez az úgynevezett elfogadott információforrásainak igazodniuk 
kell, s amelyre történő utalással ezeket kritizálja.”233 A történésznek „a hatalmában áll elvetni 
olyasvalamit, amit konkrétan az elfogadott információforrásai mondtak neki, s ezt 
helyettesíteni másvalamivel. Ha ez lehetséges, akkor a történelmi igazság mércéje nem lehet 
az a tény, hogy a kijelentést egy tekintély tette. Az úgynevezett elfogadott információforrás 
szavahihetősége és információja van itt megkérdőjelezve, s ezt a kérdést a történésznek a saját 
tekintélyével kell megválaszolnia önmagának. Még ha el is fogadja azt, amit az elfogadott 
információforrásai mondanak neki, azt sem azok tekintélyével teszi, hanem a sajátjával, s nem 
azért, mert azok mondják, hanem mert kielégíti a történelmi igazság általa saját maga által 
birtokolt mércéjét. A történész számára soha nem létezhetnek elfogadott információforrások, 
mert ezek az úgynevezett elfogadott információforrások olyan döntéseket hoznak, melyeket 
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csak ő maga hozhat meg.”234 „Nincs más tehát, mint maga a történelmi gondolat, melyre 
hivatkozva a végkövetkeztetései ellenőrizhetők.”235 „A történész mindössze azt érti egy 
történelmi tény adatként történő leírása alatt, hogy egy konkrét munka céljaira léteznek az 
adott munka számára jelentős történelmi problémák, melyeket most megoldottakként javasol 
kezelni, bár, ha megoldottak, akkor csakis azért azok, mert a történelmi gondolkodás 
megoldotta azokat a múltban, s csak addig maradnak megoldottak, amíg ő, vagy másvalaki 
nem dönt úgy, hogy újra megnyitja azokat.”236 Ez tehát a történész képe a múltról, a saját a 
priori képzelgésének a terméke, melynek igazolnia kell a felépítése során használt forrásokat. 
„Megszabadulván a belülről biztosított kötött pontoktól való függőségtől, a történész képe a 
múltról így minden részletében elképzelt kép, aminek a szükségessége minden ponton az a 
priori képzelgés szükségessége. S bármi kerül bele ebbe, az nem azért kerül bele, mert a 
képzelődése passzív módon befogadja azt, hanem mert aktív módon megköveteli.”237 

Ha az olvasó úgy gondolná, hogy ezen az alapon kevés, vagy semmi különbség 
sincsen a regényírás és a történetírás között, Collingwood biztosít róla minket, hogy de igenis 
van. A következő mércével tesz különbséget közöttük: (1) A történelmet helyhez kell kötni 
térben és időben, a regényeket viszont nem. (2) Az egész történelemnek következetesnek kell 
lenni önmagával. A tisztán képzetes világnak, amit a regények hajlamosak kínálni, erre nincs 
szüksége. Csak egyetlen történelmi világ van „s abban mindennek valamilyen kapcsolatban 
kell állni minden mással, még ha az a kapcsolat csak topográfiai és kronológiai is”. (3) 
Harmadjára, s ez a legfontosabb, a történész képe sajátos viszonyban áll a bizonyítéknak 
nevezett valamivel. Azt, hogy egy történelmi kijelentés igaz-e, a bizonyítékra való 
hivatkozással állapítják meg. S micsoda a bizonyíték? A korábban elhangzottakkal 
összhangban Collingwood ezt először annak kimondásával válaszolja meg, hogy „nem holmi 
készre alkotott történelmi ismeret, amit a történész elméjének le kell nyelnie, majd vissza kell 
öklendeznie. Minden bizonyíték, amit a történész bizonyítékként használhat fel… A 
bizonyíték csakis akkor bizonyíték, ha valaki történelmileg szemléli azt. Egyébként csak egy 
pusztán észlelt tény, mely történelmileg néma.”238 

Mikor a történész ezen a módon közelíti meg a feladatát, akkor a múltról alkotott 
képét, bármennyire töredékes és hibás is legyen az, mégis egy „világos, racionális és 
egyetemes” elképzelés kormányozza. „Ez a történelmi képzelődés elképzelése, önálló, 
önmeghatározó és önigazoló gondolkodásformaként.”239 

Tegyük most fel, hogy Collingwood módszerét alkalmazzuk az Újszövetségre és az 
azon keresztül beszélő Krisztusra. Adottak a feljegyzések. Adottak a kijelentések, melyeket a 
názáreti Jézus apostolainak mondott emberek tettek. Mihez kezd ezekkel Collingwood? A 
választ abból várhatjuk, amit már hallottunk tőle. A saját szavaival összefoglalva ez a válasz 
valahogyan így hangzana: „Szembesülvén az általa tanulmányozott téma másoktól átvett 
kijelentésével, a tudományos történész soha nem kérdezi meg magától: ’Vajon ez a kijelentés 
igaz, vagy hamis?’, más szóval ’Bele kell-e vennem annak az alanynak az általam alkotott 
történetébe, vagy sem’? A kérdés, amit feltesz önmagának: ’Mit jelent ez a kijelentés?’ S ez 
nem egyezik meg a ’Mit értett alatta az a személy, aki a kijelentést tette?’ kérdéssel, bár 
kétségtelen, hogy ez olyan kérdés, amit a történésznek fel kell tennie, és képesnek kell lennie 
azt megválaszolni.” 

Alkalmazván ezt az evangéliumokra, Collingwood talán azt igyekezne megállapítani, 
hogy mit mondott Jézus, és mit mondtak az apostolok. Ám ha még képes is lenne meghúzni a 
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pontos határvonalat az apostolok által mondottak és a Jézus által mondottak között, akkor sem 
nyugodna bele egyszerűen Jézus kijelentésébe. Megpróbálná meghatározni, mit értett alatta 
Jézus, amikor kimondta. De még ez sem jelentené a dolog végét. Egyetlen, világosan Jézus 
szavaiként felragyogó kijelentés sem lenne a számára végső tekintély. Mert „a tudományos 
történész nem kijelentésekként, hanem bizonyítékokként kezeli a kijelentéseket: nem igaz, 
vagy hamis beszámolókként azokról a tényekről, melyeket beszámolóknak állítanak, hanem 
más tényekként, melyekre, ha ismeri a megfelelő, velük kapcsolatos kérdéseket, napvilágra 
hozhat”. 

Most már világossá kellett válnia annak, hogy Collingwood álláspontja a nem 
keresztyén történelemfilozófia nagyon következetes kifejeződése. Collingwood nézetének 
hatalmas erénye az, hogy világosan az ember függetlenségén alapszik. Mikor a történelmi 
módszer függetlenségéről beszél, akkor természetesen az ellen az elképzelés ellen szól, mely 
szerint a történésznek szorosan kell követnie a tudós módszerét. Alapvetőbben azonban azt az 
elképzelést ellenzi, mely szerint a történésznek alá kell magát vetnie bármiféle kijelentésnek, 
mint tekintéllyel bírónak, akár még a maga területén is. A történész jogait megsértik, ha 
bármiféle kijelentést készpénznek kell vennie, azaz igaz beszámolónak a tényekről, melyek 
bekövetkeztek. 

Ennek a kirándulásnak Collingwoodhoz a segítségünkre kellett lennie a német, 
valamint a Gadamer által előterjesztett hermeneutika egzisztenciális megközelítésének 
megértésében. Gadamer a német nyelvű, Collingwood pedig az angol nyelvű gondolkodásban 
egymás mellett állnak az ember végső önállóságának, mint a saját végső forrása és mércéje 
feltételezésével az értelmes nyelvi szóhasználathoz. A modern teológiai hermeneutika az 
olyanok általános hermeneutikai alapelveit próbálja meg alkalmazni a „történelmi Jézus” 
kérdésére, mint Gadamer és Collingwood. Ezt a történelmi Jézust a belsőleg önálló ember 
hermeneutikai alapelveivel alkották meg. Jézusnak annak kell lennie, ami segíti őt a hiteles 
független létezés megtalálásában. A valóságnak olyan természetűnek kell lennie, amely 
szolgáltat egy Jézust a kegyelem végtelen utánpótlásával, amivel az ember fejlesztheti a saját 
hiteles énjét. 

A kérdezés és válaszadás Collingwood által kifejlesztett logikája, mondja Gadamer, 
nem lép túl a történelmen a történelem megértése végett. „Történelmen kívüli álláspontból, 
mint helyzeti előnyből kiindulva a probléma azonossága a megválaszolásának folyamatában 
valójában nem található meg.”240 

Valójában nemcsak a problémákra adott válaszok változnak, hanem maguk a 
problémák is. Mindig fellép tehát a túllépés hermeneutikai szükségessége a múlt egyszerű 
helyreállításán.241 Ha el akarjuk kerülni az elvonatkoztatást, akkor dialektikus jelentőséget 
kell adnunk a problémás elképzelésnek. 

A kérdezés dialektikája, amit a hermeneutikai tapasztalatunkban fedezünk fel, 
lehetővé teszi a számunkra a „Wirkungsgeschichtliche Bewusstsein”-ünk természetének 
meghatározását. A megértés a beszélgetéshez hasonló kölcsönhatás dolga. Rá kell vennünk a 
környezetünket, hogy beszéljen hozzánk úgy, hogy összeolvadjunk azzal, s az is 
összeolvadjon velünk.242 

Az írott szöveg minden egyes, hozzánk eljutó formája egyfajta önmagától 
elidegenedett beszéd. Mint ilyen, megköveteli a jelei Ruckverwandlung-jának visszaforgatását 
a beszédbe és a jelentésbe.243 
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Ezzel mondhatni újra elértük a görög nézőpontot. A görögök ugyanis feltételezték „az 
Íge és a tény belső egységét”.244 De a görögök esetében a párbeszéd hajlamos volt beleveszni 
az Abszolút önmeditációjába. 

A keresztyénség volt a megtestesülésről alkotott elképzelésével, amelyben a filozófiai 
gondolkodás új dimenziót kapott. „Mivel az Íge testté lett, s ebben a megtestesülésben a 
Lelkiség valósága először teljesedik be, ebből az következik, hogy a Logosz megszabadult a 
lelkiségétől, ami egyidejűleg a kozmikus teljesítőképességét is jelezte.” (Wenn das Wort 
Fleisch wird und erst in dieser Inkarnation die Wirklichkeit des Geistes sich vollendet, so 
wird damit der Logos aus seiner Spiritualität, die zugleich seine kosmische Potentialität 
bedeuted, befreit.)245 Ezzel eljutottunk ahhoz az elképzeléshez, hogy az Íge pusztán esemény. 
S ezzel túlléptünk a görögökön. 

Ezzel együtt az emberi beszédet is az intelligens elmélkedés tárgyává tették, igaz, csak 
közvetetten. Az Atya és a Fiú egysége meghaladja az emberi felfogóképességet. De a fontos 
ebben az, hogy ennek az egységnek a titkát most a beszéd tüneményében látják 
visszatükröződni.246 

N. Dietrich Bonhoeffer 
 
A Christ the Center (Krisztus a központ) című könyvecskéjében Dietrich Bonhoeffer 

az új hermeneutika teológiáját, a teológiát, mint történelmet és az új keresés teológiáját 
bámulatosan fejezi ki, amikor ezt mondja: „Krisztusról beszélni annyi, mint csendben maradni 
és csendben maradni Krisztusról annyi, mint beszélni. Krisztus hirdetése az egyház 
megszólalása a tulajdonképpeni csendből.”247 „Nincs olyan pont Jézus életében, amelyre 
valaki rámutathatna és világosan mondhatná: ’Jézus itt elvitathatatlanul az Isten Fia volt’, 
’Jézus itt világosan felismerhető a cselekedeteinek egyikéből’, ’a megtestesülés inkognitója 
kétszeresen is lehetetlenné teszi a személy felismerését a cselekedeteiből.’ 1. Jézus ember, és 
bizonytalan eljárás a személyre következtetni a cselekedetéből. 2. Jézus Isten, és lehetetlenség 
közvetlenül bizonyítani Istent a történelemből.”248 A gondolkodásában Bonhoeffer 
megpróbálja kimunkálni azt az alapelvet, mely szerint Krisztusban Isten teljességgel 
kijelentetett és teljességgel rejtett az Ő kijelentésében. 

Krisztusról ezen a módon gondolkodva léphetünk túl az olyanok teológiáján, mint 
Schleiermacher, Ritschl és Hermann, sőt Barth. Ők úgy értelmezték Krisztust, mint hatalmat, 
nem pedig mint „személyest”. Néha beszélnek Jézus személyiségéről, de nem beszélnek Róla, 
mint személyről. „Isten az ember Jézusban Isten. Ebben a Jézus Krisztusban Isten jelen van. 
Ez az egy istenember a kiindulási pont a krisztológiában.”249 Ez a Krisztus pro me. „Az, hogy 
Krisztus pro me nem egy történelmi, vagy ontikus kijelentés, hanem lételméleti. Azaz, 
Krisztusra soha nem lehet gondolni magában a lényében, hanem csakis a velem fennálló 
viszonyában. Ezt viszont azt jelenti, hogy Krisztust csak egzisztenciálisan, azaz közösségben 
lehet felfogni.”250 

Összefoglalván a nézeteit Krisztusról, mint a központról, Bonhoeffer ezt mondja: „Ez 
a pro me szerkezet három dolgot jelent Krisztusnak és az új emberiségnek a kapcsolata 
számára: 
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1. Jézus Krisztus pro me úttörője, vezetője és elsőszülöttje az Őt követő testvéreknek. 
Ez a pro me szerkezet tehát Jézus történetiségéhez kapcsolódik. Ő pro me, mint úttörő mások 
számára. 

2. Jézus Krisztus a testvérei számára az ő helyükre állva létezik. Krisztus Isten elé áll 
az Ő új emberiségéért. Ha azonban ez így van, akkor Ő az új emberiség. Ő helyettesként áll 
ott, ahol az emberiségnek kell állnia, az Ő pro me szerkezetének következtében. Nemcsak 
cselekszik érte, hanem Ő Maga az, a keresztre menvén, a bűnöket elhordozván és meghalván. 
Az emberiség tehát Őbenne feszíttetik keresztre, halálozik el, és ítéltetik meg. 

3. Mivel az új emberiségként cselekszik, ezért az Benne van, és Ő is abban. Mivel az 
új emberiség Őbenne van, ezért kegyelmes Isten Iránta. Ez az egy, egész személyiség, az 
istenember Jézus Krisztus jelenik meg az egyházban a maga pro me szerkezetében Ígeként, 
sákramentumként és közösségként.”251 

Krisztus az a maga pro me szerkezetében, Aki „a megbocsátás címzettjévé és 
viselkedésévé válik”. S „Krisztus jelenléte az Ő létezése, mint prédikálás. Ha nem így lenne, a 
prédikálásnak nem lehetne megadni a reformátorok által kijelölt kitüntetett helyet.”252 

A prédikálásunkban Krisztusról, mint a történelem, valamint a létezésünk 
középpontjáról kell beszélnünk. De Ő nem olyan abszolút, mint egy történelmi színrelépés. 
„A relatív entitások és bizonyítékok összevetése a relatív kérdésekkel nem hoz létre egy 
abszolútot. Az abszolút kérdése liberális és racionális: eltorzítja az ide szánt kérdést.”253 
Krisztus a történelem „rejtett középpontja”. „A történelem jelentőségét elnyelte egy esemény, 
mely annak az embernek a mélységében és titkos jellegében megy végbe, akit keresztre 
feszítettek.”254 „Krisztus ott áll, ahol a történelem egészének kell állnia Isten előtt. Ő tehát a 
pro me még a történelem számára is. Ő még a történelem közbenjárója is. Miután Krisztus 
jelen van az egyházban még a kereszt és a feltámadás után is, így a történelem 
középpontjaként is kell Őt értelmezni.” Az egyház „az állam rejtett jelentése és ígérete”. 
Végül, a természet, noha „nincs összebékítve úgy, mint az ember és a történelem”, mégis „új 
szabadságra van megváltva”. A természetnek „nincs szabadsága”. Ezért nincs összebékítve. 
De „a megváltását Krisztusban, mint a központjában” találja meg.255 

„Összefoglalva”, mondja Bonhoeffer, „továbbra is ki kell hangsúlyoznunk, hogy 
Krisztus a létezés, a történelem, s most már a természet középpontja is, de ez a három 
összetevő csak az elvontban különböztethető meg. Az emberi létezés valójában mindig 
történelem, és mindig természet is egyben. A törvény betöltőjeként és a teremtés 
felszabadítójaként a Közbenjáró az emberi létezés egészéért cselekszik. Ő ugyanaz, mint Aki 
a Közbenjáró és a pro me, és Aki Maga a régi világ vége és Isten új világának a kezdete.”256 

Már csak az maradt vissza, hogy konkrétabban is kijelöljük a helyet, amit Bonhoeffer 
tulajdonít a történelmi Jézus Krisztusnak. Bonhoeffer mondja: „a jelen történelmi 
(geschichtliche) Krisztus ugyanaz a személy, mint a történelmi (historische) názáreti 
Jézus”.257 

De nem ránt ez bele minket a történelem bizonytalanságaiba? „A történelmi 
vizsgálódások alanyaként Jézus Krisztus bizonytalan tünemény marad, az Ő történetisége 
abszolút bizonyossággal se alá nem támasztható, se nem tagadható.” Azaz, „az abszolút 
bizonyosság egy történelmi tényről soha nem szerezhető meg önmagában. Paradoxon marad. 
Mindazonáltal lényeges az egyház számára. Ez azt jelenti, hogy az egyház számára a 
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történelmi tény nem a múlt, hanem a jelen, s amit történelmi (das Geschichtliche), az kortársi 
is. Ez a kijelentés, miszerint a történelmi kortársi is, s ami rejtett, az nyitott, csak ott válik 
lehetségessé, ahol az, ami történelmi és rejtett volt, kortársivá és nyitottá tette magát, 
tudniillik az Isten csodájába vetett hitben a Jézus Krisztus feltámadásában.” „A Feltámadott 
Maga hozza létre a hitet és mutat Önmagára, mint történelmire. Ettől kezdve a hitnek nincsen 
szüksége megerősítésre a történelemből. A történelmi vizsgálódás megerősítése lényegtelen 
Krisztus Önmagáról szóló bizonysága előtt a jelenben. A hitben a történelmet az 
örökkévalóság fényében ismerjük. Ez pedig a hit közvetlen hozzáférése a történelemhez.”258 

Bonhoeffer végül rámutat arra, hogy „Jézus Krisztus Önmagáról szóló bizonyságát a 
Szentírás közvetítette nekünk”. Természetesen a Szentírás is kiveszi a részét a történelem 
bizonytalanságaiból. „De a Feltámadott egyenesen a Biblián keresztül találkozik velünk, 
annak minden hibájával egyetemben.” Azaz, „a történelem által meg nem ragadható Jézus 
válik a hit tárgyává a feltámadásban”.259 

Abból, amit megtudtunk Bonhoefferről, látjuk, hogy az ő Krisztusa, mint központ 
tulajdonképpen ugyanaz, mint az új hermeneutika, a teológia, mint történelem új keresése 
Krisztus-eseménye. Mindezek a történelmi protestáns hermeneutikát úgy vetik el, mint 
racionális-determinista és irracionális-indeterminista hermeneutikát. Mindezek a Szentírás 
szövegét a Kant és követőinek ismeretelméletén alapuló hermeneutikai alapelvekből kiindulva 
értelmezik. Mindezek megkísérelnek túllépni Barthon és Bultmannon a Krisztus-eseményből 
kiindulva, azaz egy olyan cselekvés-teológiából, melyben az egység tisztán formális alapelvét 
minden korábbinál következetesebben hozzák kölcsönhatásba a sokféleség tisztán formális 
alapelvével. 

O. Pierre Teilhard de Chardin Krisztus-titokzatossága 
 
Pár szót szólhatunk Pierre Teilhard de Chardin Krisztus-titokzatosság című művéről. 
Úgy gondolhatnánk, hogy a római katolicizmus úgynevezett esszencialista filozófiája 

el fogja vetni a modern protestáns cselekvés-teológia Krisztus-eseményét. Vajon a cselekvés-
teológia védelmezői nem állítják szembe állandóan az álláspontjukat a görögök statikus 
kategóriáival? Vajon nem utasítják el a római katolikus teológusok Kantnak és követőinek a 
filozófiáját annak szubjektivizmusa miatt? Mindez igaz, de valami még ennél is alapvetőbb 
dolog szintén igaz. Az Arisztotelészen alapuló esszencialista filozófia, valamint Kant 
cselekvés-filozófiája egyformán az emberi függetlenség elképzelésén alapulnak, az elvont 
személytelen racionalitás és az elvont személytelen irracionalitás azt kísértő fogalmaival 
egyetemben. Ez a tény az, mely számot ad a modern római katolicizmus és a modern 
protestáns gondolkodás újbóli közeledéséről. 

E tény szemléltetéseképpen röviden felhívjuk a figyelmet a hasonlóságra Bonhoeffer 
Krisztusa, mint központ elképzelése és Pierre Teilhard de Chardin Krisztusa, mint Omega 
elképzelése között. 

Teilhard de Chardin először is tudós, másodszor filozófus, harmadszor pedig teológus. 
Azt kínálja, amiről úgy gondolkodik, mint az embernek és a világának a biológiai és 
kozmikus evolúció eszközeinek segítségével teljesen integrált nézete. Minden dolog a 
bensőségesítésének folyamatában működik a Krisztusban levő csúcsa felé. Teilhard kategóriái 
ugyanolyan aktivisták, mint bármely protestáns gondolkodóé. 

„Az egyéni egyedfejlődésünk (ontogenesis) törvényeit egyetemes skálán neogenezis – 
egy születőben levő, nem pedig egy már létező világ – formájában felölelő és kiterjesztő 
kozmogenezis az, aminek az elfogadását az ember tüneménye sugallja, sőt ránk kényszeríti, 
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ha helyet akarunk találni az Embernek az evolúció eme folyamatában, melyben kötelességünk 
helyet készíteni a számára.”260 

Láthatunk egy „hatalmas Tudatot” a korokon átívelő növekedés folyamatában. Az 
evolúció igazi nézete belülről világítja meg a világot azzal, hogy képesnek mutatja magát a 
legmagasztosabb misztikus vágyaink kielégítésére. Miközben a látomásunk „a kozmikus 
vonalak összehajlása” mentén vezet minket, látjuk magunk előtt és felett a tudat központját. 

Figyelmesen belenézve ennek a „legfelsőbb rendű Központnak” a szemébe hamarosan 
világossá válik, hogy messze túl és messze magasabbra kell tekintenünk a tökéletesített 
emberiség puszta csoportosulásánál. Ha ez azt jelenti, hogy képesnek kell lenni önmagában 
egyesíteni a világ meghosszabbított szálait, akkor a kúp csúcsa, mely alatt mozgunk, csak úgy 
fogható fel, mint valami ultra-tudatos, ultra-megszemélyesített, ultra-jelenlevő. Ennek el kell 
érnie minket és hatást kell gyakorolnia ránk, de nemcsak közvetve, a fizikai szintézis 
egyetemes hálózatán keresztül, hanem, és még inkább, közvetlenül is, központból központba 
(azaz mondhatni tudatból tudatba), megérintve bennünk a legérzékenyebb pontot.261 

Az evolúció eme alapelvének segítségével Teilhard felülkerekedik a tudomány 
mechanisztikus birodalmának és a szabadság perszonális birodalmának „dualizmusán”.262 Ha 
csak egyetlen pillantást vetünk visszafelé „a világegyetem kitekintő pontjából” mely 
kiemelkedett, akkor bizonyságot teszünk „a kiteljesedett emberi gondolkodás 
megvalósulásáról”.263 Azaz, a kozmikus evolúcióból kiindulva az egész történelem világossá 
válik. Az elképzelés olyan, mint Heidegger Lichtungsgeschichte-je. 

Az emberiség előtt álló jövő elkerülhetetlenül ragyogó. A szeretet és a béke győzni 
fog, nem is tehet mást. 

Ezen a ponton a keresztyén humanizmus is megjelenik Teilhard érvelésében. Teilhard 
számára ugyanis „a keresztyénség a meghatározás szerint és lényegében a megtestesülés 
vallása: Isten egyesült a világgal, amit Ő teremtett, hogy egységesítse, és bizonyos módon 
Magába foglalja azt. Krisztus imádója számára ez a cselekedet fejezi ki a világegyetem 
történelmét.”264 Azok számára, akik a Krisztusban vannak, a történelem egésze „a 
megtestesülés történelmi feltárásának” tűnik. Az igazi keresztyén tanár keresi „a világ 
fokozatos beolvasztását a megtestesült Ígébe”. Az élet egészéről beszélhetünk tehát úgy, mint 
„az egyetemes üdvökonómiáról”. Ez nevezhető „megistenítésnek” is. A világegyetem 
szívében minden lélek Isten számára létezik a mi Urunkban. De az egész valóság, még az 
anyagi valóság is, mely valamennyiünket körülvesz, a mi lelkeink számára létezik. Ezért az 
egész valóság, mely valamennyiünket körülvesz, a lelkeinken keresztül létezik Isten számára 
a mi Urunkban.265 

A természet és a történelem Krisztusban történő eme egyesítésének képében benne 
van minden elem, amit a modern protestantizmusban találunk. Teilhard teológiája cselekvés-
teológia, amit a cselekvés-tudományra épülő cselekvés-filozófiára épül. Teilhard, együtt sok 
modern protestáns gondolkodóval, az emberrel, mint függetlennel kezdi. S ez a feltételezetten 
független embert arra készteti, hogy kivetítsen magának egy Krisztus-ideált. E Krisztus-
ideálon keresztül egyesíti minden tudatos tevékenységét. E Krisztus-ideálon keresztül úgy 
festi le önmagát és vele együtt minden embert, mint akik békében élnek egy soha véget nem 
érő világban. 
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Mikor Plotinus, az utolsó nagy esszencialista gondolkodó felépítette a dimenziós 
filozófiáját, akkor kizárta Krisztust. Sok modern aktivista filozófus ugyancsak kizárják 
Krisztust. Sok teológus látszólag Krisztust teszik meg a gondolkodásuk középpontjává. 
Aquinói Tamás hozzátette Krisztust az életről alkotott olyan nézethez, mely már Nélküle is 
teljes volt. Hozzáadta Krisztust Arisztotelészhez. Barth és Bultmann szintén egy, már Nélküle 
is teljes nézethez adták Krisztust. Hozzáadták Őt Kanthoz. 

Krisztust mindkét esetben újra megfeszítették. A követőik engedtek a hitehagyott 
ember követelményeinek. Aquinói Tamás, valamint Barth és Bultmann követői addig 
nyirbálták a Szentírás Krisztusának külső megjelenését, míg végül oda került, ahol az ember 
van: tocsog a véletlen óceánjában. 

Most röviden megnézzük a modern ember küzdelmét, amint igyekszik megtalálni 
önmagát a saját magáról alkotott ideálból kiindulva. Sokan vállalták fel e küzdelem 
történetének a megírását. 

P. Gordon D. Kaufmann 
 
A kényelem kedvéért vesszük ennek az erőfeszítésnek a rövid és világos leírását, 

ahogyan az Gordon D. Kaufmann Relativism, Knowledge and Faith (Relativizmus, tudás és 
hit) című könyvében szerepel. 

A modern ember biztosan tudja, hogy az embernek és környezetének a hagyományos 
protestáns nézete tűrhetetlen. A modern gondolkodók, legyenek bár tudósok, filozófusok, 
vagy teológusok, egyformán hibásaknak találják egymásnak az emberről és a környezetéről 
alkotott nézeteit abban a mértékben, amennyire a hagyományos elképzelésekből származó 
elemeket meghagyták a gondolkodásukban. A hagyományos nézet, mondják, nem az ember 
történelmi tudatának tényén alapult. Minden, amit bárki, aki a hagyományos nézetekhez 
ragaszkodik, megtart, mondhatni megsemmisíti az intelligens állításnak (kijelentésnek) magát 
az alapját. Egyetlen kérdés sem tehető fel, még kevésbé válaszolható meg, csakis a történelmi 
tudat végsőségének, vagy függetlenségének előfeltételezésével. 

A „történelmi tudatnak” azonban meg kell nyugtatnia önmagát arról, hogy hitelt 
érdemlő alappal rendelkezik, melyre fel kell állnia a hagyományos hit demitologizálása 
végett. Más szóval a saját egzisztenciális értelmezésének kell támogatnia egyrészt a hiteles 
létezés elérésére tett erőfeszítéseit, másrészt a hagyományos álláspont megsemmisítésére 
irányuló erőfeszítéseit. Most elsősorban a modern történelmi tudat érdekel minket, amiképpen 
önmagát értelmezi. Követjük Kaufmannt, amint leírja a modern ember önismeretét. 

Elképzelünk valakit, aki Luther, vagy Kálvin álláspontjához hasonló nézeteket vall, s 
elnevezzük őt református embernek. Egyidejűleg elképzelünk valakit, aki Kant álláspontjához 
hasonló nézeteket vall, s elnevezzük őt modern embernek. 

A dolog élet-halál kérdése. Mind a református, mind a modern ember úgy véli, hogy a 
másik álláspontja megsemmisítő bármely állítás számára az emberi érdeklődés bármely 
területén. Kaufmann képviseli a modern embert. Ő egyszerűen azt feltételezi, hogy a 
református ember nem képes megtenni semmi mást önmaga számára, csak újra kijelenteni 
egyre tompábban kongó hangon azt a tarthatatlan álláspontot, amit mindig is vallott. 
„Ugyanannak a hiedelemnek az újbóli kijelentése hangosabban keveset segít, mindössze 
további bizonyítékot szolgáltat a mély kétségbeesésünkről.”266 Nem mintha Kaufmann azt 
állítaná, hogy képes bármiféle megoldást adni azokra a problémákra, melyekkel az ember 
szembesül. „A nyugati filozófiában létezik egy oly elterjedt kételkedés a gondolkodásunk 
érvényességét és értékét illetően, hogy majdnem az egész szakma teljes visszavonulót fújt a 
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metafizikai vállalkozástól, a ’Valóságnak’ vélt megragadására tett erőfeszítéstől.” S 
„hasonlóképpen kell értékelni a teológia színpadát is”.267 

Ezért „szükségünk van a gondolkodási folyamatunk elemzésére, mely lehetővé teszi a 
számunkra annak megértését, hogy a gondolkodásunk miért viszonylagos és elégtelen, és 
miért van alávetve a radikális kétkedésnek. Emellett szükségünk van e tény metafizikai és 
teológiai jelentőségének gondos értékelésére is. Lehetséges, hogy ha egyszer világosan 
megértjük a kultúránkat olyannyira átjáró relativizmust, akkor a kétségbeejtő visszaszorulás 
helyett inkább olyan helyzetbe kerülünk, ahol már megértjük a metafizikát és a teológiát is, s 
ezek ismét jelentőségteljesekké válnak. Ez a célja a jelen esszének.”268 

A dolog velejéhez „az egész gondolkodásunk és tudásunk antropológiai alapjának” 
újbóli megvizsgálásával igyekszünk eljutni… „azért, hogy világosabban lássuk, mi foglaltatik 
benne ezekben a folyamatokban, és mi követelhető meg tőlük jogosan”. Csak ezt cselekedve 
érthetjük meg, „hogy valójában mi is történik a metafizikai és a teológiai munkában”.269 

Az olvasó ne féljen a „teológiai imperializmus” feltámadásától. Az elemzésünk „nem 
teológiailag származtatott… Minden egyes erőfeszítést az igazság viszonylagossága 
problémájának a saját szempontjából történő érvényre juttatása végett tettünk, valamint azért, 
hogy elkerüljünk bármiféle iskola bármiféle dogmatikus végkövetkeztetésének levonását az 
elemzés során. Az érvelés érvényességét tehát az alábbi antropológiai kérdésre utalva kell 
megállapítani: Vajon az én tényleges megismerő helyzete, amiképpen a saját korunkban 
ismerjük és értjük ezt a pózt, kellőképpen és érvényesen van kifejezve ezáltal?”270 „Ezért itt 
egyszerűen csak a relativizmus problémájának megértésére tett erőfeszítéssel kezdjük, nem 
pedig a teremtés, a bűn és a megváltás keresztyén dogmáival.”271 

Az olvasó meg fogja látni abból, ami elhangzott, hogy Kaufmann „a megismerő én 
szerkezetét” igyekszik megtalálni a valóság egésze szerkezetének segítségével. A valóság 
egésze nem lehet az, aminek a reformáció állítja. Nem létezhet olyan Isten, Aki megteremti és 
irányítja a történelem menetét a saját tanácsvégzésének megfelelően. Az egység alapelvének a 
Teremtő-teremtmény megkülönböztetés felett kell állnia. A sokféleség alapelve nem lehet azé 
az Istené, Aki teljes leírással és zum vornherein meghatározással egyéniesít: ennek inkább a 
tiszta nyitottság, vagy esetlegesség sokfélesége alapelvének kell lennie. 

Az énnek a racionalitás mindent felölelő személytelen alapelve és a tiszta esetlegesség 
mindent felölelő személytelen alapelve kölcsönhatásából kiindulva kell önmagát megtalálnia. 
Az énnek tehát egyidejűleg kell teljes mértékben felette állnia minden esetlegességnek, s 
teljes mértékben elmerülni a tiszta esetlegességben. Sőt, az énnek fel kell fedeznie minden 
más emberi ént, s minden lehetségesen létező isteni ént is ugyanazokkal az eszközökkel. Sőt, 
bármiféle közvetítőt Isten és ember között, akinek a modern ember a szükségét érzi a saját 
hiteles énjének fejlesztése érdekében, szintén ugyanezen vonalak mentén kell megalkotni. 
Neki teljességgel különböznie kell az embertől, tőle tisztábban esetlegesnek lévén, de 
teljességgel különböznie kell az embertől, tőle tisztábban racionálisnak lévén is. A lényét 
tisztábban az ember fogalmi felfogóképességét teljes mértékben meghaladó racionalitás és az 
ember hitét felülmúló lehetségesség együttműködésének cselekedete által kell összeállítani. A 
történelmi tudat az, ami a produktív képzelgése segítségével kifejlesztette a megértés 
(Verstehen) új típusát, mely összekombinálja Kant fogalmát (Begriff) és ideálját (Idee). Ennek 
az új megértésmódnak a segítségével a huszadik századi ember most először értette meg az 
emberi ént. Még Kantnak is voltak nehézségei az egységesített én megalkotására irányuló 
erőfeszítései során. Kantnak két énje volt, a fenomenális és a nomenális. A fenomenális énje 
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beleveszett azokba a determinista törvényekbe, melyeket a „tapasztalat” tiszta nyersanyagára 
kényszerített rá annak érdekében, hogy állandóságra tehessen szert a természetben. A 
nomenális énje mentes volt a determinizmustól, melyet ő maga kényszerített rá a természet 
nyersanyagára, de pontosan ezen okból beleveszett a tiszta esetlegességbe. Kant nem volt 
képes öntudatos ént megalkotni, csak az elvont determinizmus és az elvont indeterminizmus 
egymást kölcsönösen megsemmisítő alapelveiből kiindulva. Most azonban a történelmi tudat 
új, forradalmi megközelítést vezetett be, amellyel az én felfedezheti önmagát. A történelmi 
tudat felülről kezdi ahelyett, hogy alulról kezdené. Posztulálja az ént, mint az egység és a 
különbözőség közötti különbségtétel forrását a valóságban. A poszt-kantiánus idealizmus 
megpróbált valami effélét megtenni, de a kategóriái még mindig túlontúl statikusak voltak. Az 
erőfeszítéseinek eredményei ennek megfelelően determinisztikusak és racionálisak lettek. 
Mikor a teológusok megpróbálták az idealisták eme kategóriáit használni a maguk 
Krisztusának megalkotásához, ennek a Krisztusnak a lényét nem az összes embert üdvözítő 
cselekedetével azonosították. Az idealizmus még mindig olyan filozófiát akart, mely 
„egyetemesen érvényes” volt annak következtében, hogy eleget tett az elvont logika 
követelményeinek. Carl Becketnek igaza volt, amikor ezt mondta: „sajnos ’az állandó 
hozzájárulás’ és az egyetemes érvényes filozófia számára múlik az idő…”272 A történelmi 
tudat komolyabban vette az időt, mint Kant. Először volt tehát képes leszámolni az olyan 
kettősségekkel, mint amilyen a fenomenális és a nomenális, a logikus és a tényszerű között áll 
fenn. Az egész valóság történelmi, és az én a kozmikus történelminek a történelmi 
koncentrációs pontja. A racionalitás és a tényszerűség a történelmi kiegészítő összetevőinek 
tűnnek. S az egyéni történelmi tudat a központi, minden részletre kiterjedő kozmikus 
történelmi tudat összetevője. 

Csak amikor így kezdjük a kutatásunkat az egyetemes történelmi tudat helyéből 
kiindulva, akkor hagyunk fel azzal, hogy menekülni próbáljunk a tudás relativizmusától a 
formális logikai érvek segítségével. „Az alaposabb relativista gondolkodók… állítják, hogy a 
relativista távlat távol állván az ember erkölcsi és intellektuális életének aláásásától és 
megsemmisítésétől, valójában kiszabadítja az embert a kritikátlan dogmatizmus 
alávetettségéből és lehetővé teszi a számára a tágabb és átfogóbb ismeretek elsajátítását 
önmagáról és a világáról.” A tudás relativista nézete, mely benne foglaltatik a történelmi tudat 
megközelítésében, megszabadít minket „az igazság statikus, abszolutista modelljén alapuló 
gondolkodástól…” Ennek következtében „képesek vagyunk megragadni olyasfajta 
igazságokat, melyek semmilyen más módon nem foghatók fel”.273 Így állítja Karl Mannheim, 
hogy „a szociológiai-történelmi ’igazságok’… csak bizonyos szociológiai-történelmi 
távlatokból foghatók fel.”274 

Ebben a vonatkozásban Kaufmann – mint teszik azt egyébiránt még sokan mások is – 
R. G. Collingwood The Idea of History (A történelem elképzelése) című munkájára, valamint 
Wilhelm Dilthey munkájára utal, mint olyasvalamire, ami a relativizmusnak azt a nézetét 
fejezi ki, ami első ízben teszi lehetővé az ember számára, hogy megértse önmagát és a világát. 
Ezek az emberek, és mások, mondja Kaufmann, segítettek meglátnunk azt, hogy „az igazság 
és a tévedés mindig igazság és tévedés egy adott történelmi távlatból, s ez jelentős mértékben 
kiszélesíti és megváltoztatja a problémát”.275 „A gondolkodásnak ama konkrét történelmi és 
pszichológiai helyzet funkciójának kell lennie, melyben felbukkan, valamint az igazság és a 
tévedés bizonyos mércéi funkciójának is.”276 
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Itt értük el azt, amit Kaufmann belső relativizmusnak nevez. „Most már kimondhatjuk 
összefoglalva és ellentétképpen, hogy a belső relativizmus belülről próbálja meg megérteni és 
teljes mértékben felbecsülni az alternatív filozófiai álláspontok igazságának követeléseit, s így 
szembesül az összes filozófia távlati jellege és minden gondolkodás tudatosságából fakadó 
ismeretelméleti és metafizikai jelentőség problémáival.”277 

Figyeljük hát meg a történelmi tudat fejlődését. 
Megkérdezzük: „mely pontokon lépnek be jelentősen a helyzeti tényezők a 

megismerési folyamatba?” Ha választ akarunk találni erre a kérdésre, „akkor a mentális 
tevékenység legalacsonyabb szintjén kell kezdenünk és felfelé kell rekonstruálnunk azon 
szintekig, ahol már tudatában vagyunk a tárgyaknak, más személyeknek, önmagunknak, a 
jelentéseknek, az értékeknek, stb. Ez magában foglalja, hogy megpróbáljuk meglátni: 
egyáltalában miképpen ébredünk bárminek is a tudatára.”278 

Főleg ezen a ponton akarja Kaufmann még Kantnál is komolyabban venni a tiszta 
esetlegesség elemét. Kant azzal kezdte a kutatását, hogy kereste a teljesen kifejlődött tudat 
előfeltevéseit. Ezzel a módszerrel képtelen volt lejutni a logikai kategóriák rendszerének 
elképzelése alá. De bizonyos, hogy vissza kell mennünk a tudat kialakulásához a 
csecsemőkorban, valamint a létezés alacsonyabbrendű fajaihoz.279 „Ahhoz, hogy helyesen 
megérthessük a külső valósággal kapcsolatos későbbi tudásunkat, meg kell látnunk, miképpen 
közvetítődik a valóság a szervezet számára a megértés előtti szinteken, miképpen fejlődött ki 
a tudat és a tudás ezekből a szintekből, s hogy vajon teljesen megszabadultak-e ezektől a 
korábbi szakaszoktól.”280 

„Megismerési folyamataink a kezdettől fogva belegabalyodtak és egybeszövődtek a 
szervezet érzéseivel és ösztöneivel.”281 

Hamarosan rájövünk, hogy „az alany-tárgy polaritás… a tudat legalacsonyabb 
szintjein keletkezik az egész tapasztalat legalapvetőbb szintjeként.” „Ennek az alany-pontnak 
a kifejlődése öntudatosan gondolkodó és értékelő személyiséggé, másrészről az élettelen vagy 
’a halott’ dolgok megkülönböztetése a többi személytől a tárgy-pontokon sokkalta később 
következik be, együtt a minőségi és mennyiségi megkülönböztetések nagy változatosságával 
mind az alanyban, mint a tárgyban. A teljes én minden egyes ponton teljes mértékben benne 
foglaltatik ebben a fokozatosan felemelkedő ön-, és más-tudatban.”282 

A tárgynak ebben a közösségi fejlődésében az alanynak van bizonyos elsősége. Még 
ha el is vetjük a Descartes által elképzelt kettősséget a tudás alanya és tárgya között, akkor is 
azt valljuk, hogy „teljesebb ismeretekkel” rendelkezünk az alanyról, mint a tárgyról. Ennek 
megfelelően értelmezzük „’a tárgyat’, amivel a világban találkozunk a saját tapasztalatunk 
analógiáiból kiindulva”.283 „A tárgy eme hasonlításos értelmezése az alany számára ismert 
belső valóságból kiindulva minden pillanatban hatékony.”284 

„Azaz, a külső valóságról, mint egymással valamilyen általunk megismert módon 
kapcsolatban álló részek rendszeréről alkotott alap-elképzelésünk a tárgy hasonlításos 
értelmezése a saját belső tapasztalatunk kikötéseiből, mint alanyokból kiindulva egy egyesített 
célmeghatározó rendszerben, mely a múltat és a jövőt a jelenben egyesíti.” Hamarosan meg 
fogjuk látni, hogy „az egész tudásunk ilyen képzelő konstrukció”.285 
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Önmagunk megértése végett a jelenben vissza kell mennünk a múltba. Bele kell 
vonnunk a múltat a jelen tapasztalatunkba. Ez akkor tehető meg, ha egyidejűleg ki is vetítjük 
önmagunkat a jövőbe. De a jövőt bele kell vonnunk a jelen tapasztalatunkba. 

A múlt bevonását a jelenünkbe „a tudat felemelkedésének genetikai elemzésével”286 
végezzük el. A jövő bevonását a jelenünkbe pedig a tapasztalat „teljes és végső egysége” 
ideáljának kivetítésével és a jelen fejlettségi állapotunknak az ezzel az ideállal történő 
felmérésével végezhetjük el.287 

Csak így beburkoljuk a múltat és a jövőt a jelenbe, akkor vagyunk képesek elkerülni 
akár az abszolút kezdet, akár az abszolút betetőzés elképzelését: „A tudat mindig a korábbi 
tudatban kezdődik és a korábbi tudat munkájának a továbbfejlődése, s a gondolkodás is 
mindig a korábbi tudatban és gondolkodásban kezdődik, és azok továbbfejlődése. Soha nem 
létezik tehát semmiféle abszolút hely a gondolkodás számára, és soha nem érhető el 
semmiféle abszolút végkövetkeztetés. Pontosan ez az aszimptotikus jelleg az, ami 
megkülönbözteti a mentális folyamatokat a fizikai folyamatoktól.”288 

Mikor a teológusok megragadták a történelmi tudatnak ezt a helyes nézetét, akkor 
megtanulják, miképpen foglalkozzanak minden korábbinál intelligensebben az általános 
krisztológiai problémával. A jelenté, most már értik „az a kategória, amiből kiindulva az 
egész tapasztalatunk összefüggő egésszé áll össze”. De a tapasztalatunk nem minden eleme 
van egymással azonos szinten. Ezért tehát ki kell választanunk a tapasztalatunk „bizonyos 
elemeit, vagy eseményeit”, s a többit azok segítségével kell értelmeznünk.289 Ezekről az 
elemekről, vagy eseményekről úgy beszélünk, mint „kinyilatkoztató momentumokról”. Ezek 
jelentése viszont természetesen az egész megérthetőségétől függ. „Minden értelmes 
tapasztalat előfeltételez egy kinyilatkoztató momentumot, vagy eseménysorozatot, ami magát 
a jelentést alkotja.”290 

Most képesek vagyunk oly módon megfogalmazni a krisztológiai problémát, hogy 
annak legyen jelentése a történelmi tudat számára. Minden állítás „ténylegesen belemerül a 
történelembe, és a jelentését a történelem valamelyik (implicit, vagy explicit) központjától, 
vagy, ahogyan most mondhatjuk, valamilyen Krisztustól veszi. Az ebbe a Krisztusba vetett 
hit, azaz az ebben a Krisztusban kijelentett jelentés érvényességének elfogadása az a bizonyos 
előfeltevés, amelytől a jelentés a kijelentésben függ.”291 

Kaufmann most már kész a hitének összefoglalására. „Ez nem kevesebbet foglal 
magába, mint a jelentés központjának a jövő, az egész jövő feletti hatalmába vetett hitet. Azaz 
az, ami jelentést ad a múltnak és a jelennek, a maga hatalmával elhozhatja a jövőt annak 
minden nyitottságával és határozatlanságával. Így mondhatni minden gondolkodás, akár 
felfogjuk ezt tudatosan, akár nem, magában foglalja a gondviselésbe vetett hitet, a hitet, mely 
szerint az általunk ismert jelentés nem más, mint a történelem Ura, Aki megadja az egész 
történelemnek a maga jelentését, és Aki végül ott áll ’a történelem végénél’ a történelem 
értelmetlenségének és értelmességének ítéletében és megváltásában.”292 

Egész érvelésében Kaufmann óvakodik az álláspontja lehetséges összetévesztésétől a 
történelmi keresztyén állásponttal. Világossá teszi, hogy az ő módszere és az ő metafizikája 
egymásban foglaltatnak, és az eredményképpen létrejövő nézet teljesen ellentétes a 
református ember módszerével és metafizikájával. Idézzük: „Az itt elfogadott álláspont 
természetesen sem Isten létezésének, sem annak nem bizonyítéka, hogy Jézus Krisztus eljön 
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az ég felhőiben a történelem ’utolsó napján’, vagy bármi más effélének. Az eszkatológiai 
probléma ilyen naiv és szó szerint kifejezésre juttatása csak elhomályosítja a szóban forgó 
dolgot, nevezetesen azt, hogy minden gondolat és cselekedet tartalmaz egy utalást a jövőbe 
vetett hitre, és azon alapszik – nemcsak a közvetlen jövőbe, de (közvetetten) az egész jövőbe, 
s ez a helyzet, akár elismerjük, akár tagadjuk. Ez természetesen semmit nem mond arról, hogy 
a hitünk indokolt, vagy csupán illúzió, vagy hogy hagyományosabb kifejezéseket használjunk, 
nem mond semmit arról, hogy van-e Isten, vagy nincs. Inkább azt mondja nekünk, hogy a 
lényünk legmélyebb szintjén hisszük, hogy a jelentés felülkerekedik a történelem jelentés-
nélküliségén, s valójában ez az, ami éltet. Ez a hit maga az alapja minden kijelentésünknek az 
igazságról: ez az, amin minden más alapszik. Ez olyasvalami, amit nem tagadhatunk anélkül, 
hogy a rá vonatkozó tagadásunkat is ne tagadnánk egyúttal.”293 

Kaufmann álláspontja megegyezik az újszövetségi „természeti” ember álláspontjával. 
Kaufmann nyíltan Ádám oldalra áll annak lázadásában a Teremtőjével és Jótevőjével 
szemben. Ádám szabadságot akart a tiszta esetlegességből kiindulva. Egyidejűleg ki akarta 
faragni a saját természetét is, a saját lénye törvényének engedelmeskedve, azaz kimerítően 
megértve önmagát. 

Vajon nem volt joga arra, hogy önmaga legyen? Miképpen lehetett volna erre 
lehetősége, ha úgy bántak volna vele, mint egy gyermekkel? Szüksége volt Lebensraum-ra. 
Ez azt jelenti, hogy sehol, sem most, sem soha máskor nem szembesíthető Isten 
követeléseivel. Még akkor sem, amikor Isten az engedelmességét és a szeretetét kéri az ő 
önfejlődése érdekében. Ádám nem válaszolhatott másként, mint hangos Nem-mel. Kaufmann 
szerint az emberi tudat egésze az első és legmélyebb értelemben az önismeretre és a más-
ismeretre De miképpen létezhetek én, és azonosíthatom magam valódi énként mindaddig, 
amíg úgy vélem, hogy Isten adja meg nekem a természetemet. Biztos, hogy ha a természetem 
nem az, amit én alkottam meg magamnak bármiféle beavatkozás nélkül akárki idegen 
részéről, akkor ez egy bábu természete. 

Engedjük, hogy Kaufmann párbeszédet folytathasson Luther és Kálvin Istenével. 

1) Kaufmann párbeszéde Istennel 
 
Kaufmann: örülök, hogy találkozhatok önnel, uram. Bemutatkozásképpen hadd 

mondjam el önnek, hogy Ádám, Káin és Lámekh leszármazottja vagyok. Ön természetesen 
mindenki másnál jobban tudja, hogy ezek mitológiai alakok. De akkor minden tudásnak 
mítoszteremtő eredete van. A tudat minden formája, mint az ön teremtő-tudata és az én 
teremtmény-tudatom a véletlen méhéből jött napvilágra, nevezzük tiszta esetlegességnek. 
Mikor azt olvassuk, hogy Ádám elnevezte az állatokat, ez azt jelenti, hogy demitologizálva és 
egzisztenciálisan magyarázva az isteni és az emberi elme valamiképpen kiemelkedett a tiszta 
véletlen feneketlen és parttalan óceánjából, teljesen felszerelve az a priori kategóriák 
sorozatával, melyek segítségével nemcsak elnevez, vagy azonosít minden dolgot, de ezzel a 
segítséggel még azt is képes előre meghatározni, hogy mi jöhet, és mi nem jöhet napvilágra a 
véletlen méhéből. 

Röviden, Ádám bemutatta azt, amit ma történelmi tudatnak nevezünk. Micsoda 
hatalmas géniusz volt, hogy ezt cselekedte! Utolérhetetlen Wesensschau-val meglátta, mi 
lehet, és mi nem lehet a valóság, s egyetlen nagy Entschluss-szal kijelentette a függetlenségét 
öntől. Nem félt az ön fenyegetéseitől, mert tudta, hogy a tiszta esetlegesség világegyetemében 
ezeket ön úgysem válthatja be. Tudatában volt annak, hogy ön, őhozzá hasonlóan az 
azonosságérzetét a tudat alacsonyabbrendű fajtáiból, s végső soron a tiszta véletlenből 
felemelkedve fejlesztette ki. Tudta, hogy az ön feltételezett szuverenitása, amellyel 
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megpróbált uralkodni felette, az ő szuverenitásához hasonlóan az összes dolog feletti teljes 
ellenőrzés elképzelésén alapult, amit ön megpróbált saját magának kisajátítani. 

Szóval Isten, ha érdekli a velem folytatott beszélgetés, akkor legyen szíves vegye le az 
abszolútság álarcát. Ön és én egyformán a csodálkozással kezdtük az öntudatra ébredésünk 
folyamatát  afelett, hogy miért létezik bármi is ahelyett, hogy inkább semmi sem létezne. Sem 
ön sem én nem lehetünk biztosak semmiben sem. Mindent tudás viszonylagos, és ennek így is 
kell lennie. Biztos, hogy ön azért mindentudó, mert mindenható. De én is az vagyok. 
Mindketten mindentudók és mindenhatók vagyunk a közeledésünk következtében a létezés és 
a tudás abszolút azonosság ideáljához. Parmenidesz azt mondta, hogy lenni és tudni ugyanaz. 
De Parmenidesz nem látta, hogy a tudás és a létezés eme azonossága csak egy ideál, 
következésképpen soha nem válhat valósággá. Parmenidesz konceptualizálni akarta az egész 
valóságot. Ő statikus kategóriákkal dolgozott. Platon és Arisztotelész, valamint a legtöbb 
egyházi teológus követték őt ebben. Most azonban a reformáció eljött és elhozta a saját 
elképzelését az ingyenes, a bárki – Isten, vagy ember – közreműködése nélküli üdvösségről. S 
most Kant vált a protestantizmus filozófusává, mi pedig megtanultuk, miképpen kell 
egyesíteni a tudományt, a filozófiát és a teológiát. Ennek eredményeképpen rendelkezünk az 
egységesített bepillantással az egymással fennálló belső kapcsolataikba. A korlátozó fogalom 
segítségével alávetettük a konceptualizáló magyarázat ideálját a Verstehen elképzelésének. A 
Wesensschau-val egy látomásban voltunk képesek egyesíteni a fenomenális világot, amelyet 
ismerünk, és a nomenális világot, amelyben hiszünk. 

Mi tehát azt folytatjuk, amit – Kantot követve – kritikai gondolkodásnak nevezünk. 
Kritikusan gondolkodni azt jelenti, hogy felfogjuk az összes tudás viszonylagosságát. Az ön 
egyes követői attól félnek, hogy a kritikai gondolkodás általunk alkalmazott módszerével 
veszélybe sodorjuk a teológia értékét és jelentőségét. Valójában azonban pont az ellenkezője 
igaz. A kritikai gondolkodásmódunkkal képesek vagyunk minden korábbinál jobban érvényre 
juttatni önt és a munkáit. Konkrétabban, jobban érvényre tudjuk juttatni az ön Fiát, az ön 
Könyvét, s különösen az ön Szentlelkét. Most már tudjuk, amit ön természetesen mindvégig 
tudott, hogy a bibliai szerzők valóban kritikus gondolkodók voltak abban az értelemben, 
amelyben ma mi is azok vagyunk. Az ő teológiájuk belsőleges teológia volt. Nézetük az 
igazság távlati nézete volt. Tudták, miképpen kell alárendelni az Én-az dimenziót az Én-te 
dimenziónak. A saját korukat megelőzve éltek. De következtek a dogmatizmus sötét 
korszakai. Most azonban, a történelmi tudat felemelkedésével már úgy látjuk a világosságot, 
ahogyan ők is látták. Most már van válaszunk a három kérdésre: (a) Mit tudhatok? (b) Mit 
kell tennem? (c) Miben reménykedhetek? 

Ezzel Kaufmann összefoglalót adott Istennek a könyve utolsó két fejezetének 
tartalmáról. 

Isten azonban nem adott mást választ Kaufmannak, mint Jézus annak a gazdag 
embernek, aki felemelte a szemeit a pokolban, mentséget kínálván magának, amiért nem 
figyelt a jelekre és a harangzúgásra, melyek az eljövendő ítéletre figyelmeztettek. Neki 
rendelkezésére állt a világos kijelentés Isten törvényéről, valamint az Ő kegyelmi ajánlatáról a 
megtérés feltételével, amíg még a Földön volt. Az „öt testvérének” rendelkezésükre állt 
ugyanaz a világosság, ami neki is megvolt életének napjaiban. Semmiféle extra, olyasféle 
magánkijelentés nem adatik neki, amilyet kért. Vétkezett a jobb tudás ellen, s a megtérés 
időszaka elmúlt. 

Kaufmann kissé visszavonulni látszott, miután Isten figyelmeztette, vagy miután az ő 
kritikai gondolkodásának egész folyamatát elvetette. Vajon Isten nem vette figyelembe azt a 
tényt, hogy az Önmagáról az embernek adott kijelentése végre elfogadhatóvá vált az emberek 
számára? Vajon nem örült Isten annak, hogy az úgynevezett független ember úgy szólította 
meg, mint az igazság, a jóság és a szépség ideáljának megszemélyesítését? Talán haragudott 
Isten? Biztosan nem, mert akkor nem Isten. Isten a szeretet és a szeretet az Isten. 
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2) Kaufmann párbeszéde Malchusszal 
 
A hazaúton Kaufmann találkozott dr. Malchusszal. Dr. Malchus teológiatanár volt. A 

Ph. D. disszertációjának címe A történelmi tudat felemelkedése volt. Ez soha nem lett kiadva, 
de alapul szolgált Malchus későbbi munkáihoz. 

Malchus sok éven át egyfajta határeset volt. Érdekelte, miképpen lehet a modern 
tudomány, a modern filozófia és a modern teológia munkáját egyetlen teljes képpé 
összeállítani. Erről a teljes képről halljuk most őt beszélgetni Kaufmannal. 

Malchus: Gordon, azt hiszem, nagyon finom munkát tettél le az asztalra. Engem 
ugyanaz az általános téma érdekel, amivel te is foglalkozol. Mindketten érdekeltek vagyunk 
annak megkérdezésében, hogy „miképpen függ minden össze”. Képeseknek kell lennünk 
megmutatni az ellenségeinknek, hogy a mi teljes képünknek igenis van értelme, ezért az ő 
teljes képük értelmetlen. Fuchsnak teljesen igaza van, amikor ezen a módon fogalmazza meg 
a dolgot. A csetepaté napja a múlt. Es geht ums Ganzen. Az ellenség ezt mondaná: „Az 
armageddoni csata előtt állunk”. A mi nézetünkkel a tapasztalatnak van értelme, az ő 
nézetükkel nincs. Ők ugyanezt mondják rólunk. Bámulatos dolog a számomra, hogy 
manapság ezt nyíltabban mondják, mint korábban tették. Mostanában megdöbbenve álltunk a 
saját győzelmeink előtt. A „történelmi tudat” segítségével elértük az emberi tapasztalat 
egységes nézetét. Pontosan emiatt vagyunk képesek megsemmisíteni annak a nézetnek az 
utolsó maradványait, ami egyesek számára még mindig az ellenség álláspontjához való 
ragaszkodásnak látszik. Most az egész világnak megmutattuk, hogy semminek sem lehet 
jelentése senki számára, csakis nem a történelmi tudat által neki adott jelentés alapján. 
Mindenki számára világossá tettük, hogy a történelmi tudat az előfeltevés ahhoz, hogy 
lehetséges legyen jelentést találni az emberi tapasztalatban. Ennek tagadásához először 
állítanunk kell ezt. Te magad ezt ekképpen fogalmaztad meg. 

Most azonban Gordon, még mindig el kell ismernem némi izgalmat. Amit mi 
mondunk, az látszólag összefoglalható három állításban: 

1. Senki nem tudja, 2. Nektek nincs igazatok, 3. Nekünk igazunk van. 
Ezt a három állítást gúnyként vágta oda nekem az ellenség. Eddig viszont nem voltam 

képes kikerülni azt az elgondolást, miszerint ebben lehet némi igazság. 
Ha azt mondjuk, hogy senki nem tud semmit, azzal látszólag egy oldalra állítjuk a két 

álláspontot, azaz ellenségeinket és saját magunkat. Mindkét fél belevész a sűrűbe. 
De akkor az ellenség azt mondja nekünk, hogy mi, amikor kijelentjük, hogy senki nem 

tud semmit, azzal nemcsak azt mondjuk ki, hogy mi, mint teremtmények nem tudunk semmit, 
hanem hogy a Teremtő-Megváltó Istenünk sem tudhat semmit. Te valójában ezt mondod: (1) 
senki nem tud semmit, és (2) tévedsz. S természetesen máris azt sejteted, hogy mi tévedünk, 
és neked van igazad. 

Álláspontunk egészének ez a leírása, nekem úgy tűnik, felosztható az eredet, fejlődés 
és az ember sorsa kérdésének alkalmazásával. Emlékszel, miképpen mondta Ágoston, hogy az 
Isten országa, azaz az ellenség országa és az ember országa, a mi országunk kölcsönösen 
ellentétes nézeteket vallanak az eredetről, s a történelem fejlődéséről és csúcsáról. 

Az ellenség szemlátomást most, ebben a késői időpontban tesz kétségbeesett 
erőfeszítéseket arra, hogy az álláspontunkat az első ránézésre nevetségessé tegye. 
Nyilvánvalóan értelmetlen, mondja, azt mondani, hogy egyetlen emberi lény sem tud semmit. 
Ha ez volna a helyzet, akkor még kevésbé lenne értelme azt kimondani, hogy az egyik félnek 
igaza van, a másik pedig téved. Gordon, ez az egész dolog összezavar engem. Az ellenség azt 
mondja, hogy mindenki rendelkezik tudással. Nemcsak azt mondja, hogy mindenki 
rendelkezik tudással valamilyen leírhatatlan módon, de hogy mindenki tudja, hogy amit Isten 
a Szentírásban mond Krisztuson keresztül, az igaz. Feltételezetten tudnunk kell természetes 
módon az emberi alkatunknál fogva, hogy Isten a mi Teremtőnk, tehát mi az Ő teremtményei 
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vagyunk. Az ellenség azt mondja, hogy a „tudást Istenről” mi visszatartjuk, azaz elnyomjuk 
ezt az ismeretet, mert nem akarunk az igazsághoz kötődni. Azt mondja, hogy mi 
szövetségszegők vagyunk. Mi ellöktük magunktól a Teremtőnk szeretetét Ádámban, az első 
emberben, és rajta keresztül. S most hozzáteszi, hogy a Krisztuson keresztüli üdvösség 
ajánlatát is eltaszítjuk, mert nem akarjuk elismerni, hogy tévedünk. „E világ lelke” becsapott 
minket, s mi tévelygünk, és megtévesztünk annyi más embert, ahányat csak tudunk. 
Demitologizáljuk Krisztusnak és az Ő megváltó munkájának a történetét azért, hogy 
elhitessük önmagunkkal: mi, egyedül csak mi jutattuk érvényre az emberi tapasztalat tényeit. 

De annak kimondásával, hogy senki nem tud semmit, mi azt értettük: senki nem 
tudhatja biztosan, hogy a bibliai történet igaz. Miképpen tudhat bárki a valóságnak arról a 
világáról, amelyről senkinek sem lehet semmiféle tapasztalata? Miképpen tudhatunk bármit „a 
Szentírás hármas Istenéről”? Az efféle Istenről senkinek nem lehet semmiféle tapasztalata. 

Az ellenség „természeti emberként” ír le minket. A „természeti ember”, mondja, nem 
ismeri Isten dolgait, mert nincs meg benne az Isten Lelke. Ezen a ponton Istent ismerni 
állítólag annyi, mint szeretni Őt és engedelmeskedni Neki. A „természeti ember”, mondják, 
halott a bűneiben. Azt is mondják, hogy gyűlöli Istent és a felebarátait. Még ha segítőkész és 
kedves is a felebarátjához, ettől akkor sem válik hitelessé, mert – mint mondják – az efféle 
kedvesség nem azért működik az emberben, mert a természetében van bármi jó, hanem mert 
Isten az Ő általános, nem üdvözítő kegyelmével teszi lehetővé neki, és készteti őt a „jó 
cselekedetekre”. Azt mondják. közülünk még a legjobbak is Isten haragja és átka alatt 
maradnak, hacsak meg nem térnek, és nem ismerik el, hogy Ő a jó, és mi vagyunk a rosszak. 
A tudósainkat az összes nyitott elméjű, a „mi történt valójában” kérdésre irányuló 
kutatásaikkal hitehagyott, gonosz embereknek mondják. A filozófusainkról, minden arra 
irányuló erőfeszítésükkel egyetemben, hogy összetartást vigyenek bele a tapasztalatba, azt 
mondják, hogy alá vannak vetve gonosz céljuk logikája törvényeinek. Még a teológusainkat 
is, minden arra irányuló buzgóságukkal, hogy hiteles tapasztalatot találjanak az ember 
számára a Krisztus-eseményben való részvételén át, az Antikrisztus követőinek mondják. 

Mikor az új keresők és az új hermeneutika emberei úgy beszélnek Jézusról, mint 
mutatóról a szeretet, a válogatás nélküli, egyetemes szeretet Istenére, akkor azt mondják, hogy 
ezt a valóban létező. szuverén Isten létezése tagadásának érdekében teszik. 

Mindez pszicho-elemzés és bosszúállás. Minden mélylélektan-tudós páciensség vált az 
ellenség kényére-kedvére. Azt mondják, a görög filozófusok, a folyamat-gondolkodók, le 
egészen az egzisztencialista filozófusokig és teológusokig, le egészen az új hermeneutika és a 
történelmi Jézus új keresésének embereiig végső soron egytől egyig azért agyalják ki a 
rendszereiket, hogy racionális magyarázatot adjanak az elszakadásukra az igazságtól. 

A dolgok egyre csak rosszabbodnak. Valami radikálist kellene tenni. 
Vegyük az első kijelentést, miszerint senki nem tudhat semmit. Az ellenség azt 

mondja, hogy Ádám vezette be ezt a kijelentést a világban. Az engedetlenségét igazolandó 
Ádám a parancsolat megértésének jogára hivatkozott. Miképpen érthetem meg, hogy mit 
mondasz, mondta Ádám Istennek, ha valóban olyasfajta lény vagy, mint amilyennek mondod 
magad? Ha valóban önálló vagy, akkor elszigeteltségben kell maradnod. Az egyetlen módja 
annak, hogy megértselek az, ha kölcsönösen függünk egymástól. S egyetlen módon állhatunk 
kölcsönös függésben egymástól, úgy, ha mindketten függünk a tiszta esetlegesség mindent 
magába foglaló világától. A mi Én-Te kölcsönös kapcsolatban levőségünknek kölcsönös 
függésben kell lenni a közös Én-az viszonyainkkal. Nem azonosítható, vagy nem 
viszonyíthatom önmagam hozzád, csak egy nyitott világegyetemből kiindulva, amelyben 
fejleszthetem a saját hiteles énemet. 

Teljesen világos azonban a velem szemben megmutatkozó erőszakos viselkedésedből, 
hogy nem tekinted önmagad szabad, egy nyitott világegyetemben önmagát fejlesztő 
személyiségnek. Azt hiszed, hogy nemcsak önmagadat, de engem is egyénivé tehetsz a teljes 
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leírás segítségével. Azt hiszed, a tudásod elégséges a létezéshez. Azt hiszed, az egész 
történelem a te birodalmad, s mi, a teremtményeid, a bábuid vagyunk. Nem, köszönjük, Isten: 
annak oka, hogy képes vagyok megérteni a parancsodat, valamit annak oka, hogy udvariasan 
megtagadom az engedelmességet az, hogy te valójában velem együtt a tiszta esetlegesség 
mélységeinek hínárcsomói közül emelkedtél ki, Azt próbálod nekem mondani, hogy ismered 
a végső valóságot, mert te magad vagy a végső valóság. S hozzáteszed, hogy én amiatt a tény 
miatt ismerem magam, mert az vagyok, aminek te mondasz: a te képmásod hordozója. Azt is 
hozzáteszed, hogy az én ismereteim önmagamról és a világról azért igaziak, mert a 
teremtményi hasonlatosságai a te ismereteidnek. Azt mondod, a választásomnak azért van 
jelentősége, mert a teremtett világon belül hozom azt meg, s az olyan lesz, amilyennek te 
akarod, hogy legyen. Nem, Isten, köszönöm, belső ellentmondás azt állítani, hogy felelős 
vagyok előtted és választanom kell, hogy engedelmeskedek-e, vagy sem, mikor pedig meg 
vagyok kötve a te mindent magában foglaló és minden eldöntő terved által. 

Nos Gordon, tudjuk, hogy ez az egész történet nem más, mint a mitológiai 
kifejeződése az ember felemelkedő tudatának, mely önmagával küzd azért, hogy önmaga 
lehessen. Én tényleg kedvelem az Ádám-mítoszt. A káoszt és az őséjszakát kell hozzá 
feltételeznünk. Kant segített nekünk megismerkedni ezzel az elképzeléssel. Ádám számára 
azonban nem lehetett könnyű. Neki meg kellett küzdenie az önmagán belüli felemelkedés 
elképzeléséért. A szegény ember azt hitte, hogy az azért mindentudó, mert mindent felügyel 
Isten létezett. Első emberként a racionalitás előtti tudatformákból kiemelkedve tudta, és 
ténylegesen csodálkozott rajta, hogy miért létezik ő, vagy bármi más körülötte? Amint 
kitörölte a híg sarat a szeméből, egyidejűleg azt is megértette, hogy valami csodálatos dolog 
ment végbe a bensőjében azért, mert csodálkozott rajta, hogy miért kell bárminek is léteznie. 
Felfogta, hogy tudja a választ erre a meglepő kérdésre. Ez a válasz először „kívülről” jutott el 
hozzá: a valóban mindent tudó, mert mindent felügyelő Isten formájában, aki már az idők 
kezdete előtt is ott volt. Csak fokozatosan világosodott meg Ádám, az első ember számára, 
hogy ahhoz, hogy tudatában lehessen a dolgok időrendi sorrendjének és megkülönböztethesse 
az egyik dolgot a másiktól a véletlen birodalmában, szüksége van egy, az idő felett álló 
megfigyelőtoronyra. Először ez az elképzelés a szupra-temporális Isten létezésének 
formájában beszélt az emberhez. Ez az Isten „jelentette ki” magát, mint az örök önszemlélés 
ragyogó elszigeteltségében létezőt Ádámnak. Ádám azonban fokozatosan elkezdte felfogni, 
hogy egy Isten, aki nem az, mint ami valójában a vele, mint emberrel fennálló viszonyában, 
egy Isten, akinek a parancsait az ember nem a saját hiteles énje által az empirikus énje 
számára kiadott parancsokként fogja fel, nem lehet Isten. Én nem értem őt, mondja Ádám, és 
az önbecsülésemre tekintettel nem engedelmeskedhetek neki. 

Röviden, Ádám fokozatosan elkezdte felfogni, hogy minden dolognak a tiszta 
esetlegesség elképzeléséből fakadó abszolút megkérdőjelezhetőségének kölcsönhatásban kell 
állnia az összes dolog abszolút megérthetőségével. Az embernek egyidejűleg kell részt vennie 
a tiszta létezésben, mint magától gondolkodó tiszta gondolat, valamint a tiszta nemlétezésben, 
mint tiszta esetlegesség. Látjuk tehát, hogy bár az Ádám-mítosz nagyon hasznos, de ahogyan 
elmondja nekünk „miképpen történt” (wie es geschehen) azzal megsemmisítő lenne az 
értelmes tapasztalatunknak magára az alapjára nézve. Mítoszként a történet megmutatja 
nekünk, hogy az emberi tudatunknak szüksége van mind a tiszta indeterminizmus, mind a 
tiszta determinizmus, azaz mind a tiszta irracionalizmus, mind a tiszta racionalizmus 
elképzeléseire. Közönséges történelemként értelmezve Kant már mindent elmondott róla, 
akkor meg miért ismételgessük, amit ő olyan jól elmondott? 

Kant után valamennyien képesekké váltunk meglátni ezt a dolgot. különösen most, 
amikor a folyamat-filozófia emberei, s különösen az olyan emberek, mint Robin Collingwood 
megmutatták a történelmi rudat elképzelésének teljes következményeit, most már láthatjuk, 
hogy még a „történelmi Jézus” is elkerülhetetlenül mítosszá válik és megsemmisítő az 
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állítások megfogalmazására nézve, ha valóságként kezeljük. Ha „ő” valóság lenne, akkor 
fenyegetést jelentene a szabad személyiségünk számára azon a módon, ahogyan Ádám Istene 
jelentett fenyegetést az ő szabad személye számára. Ha el kellene fogadnom a kijelentést: „Én 
és az Atya egy vagyunk” az ő azonosságának jelzéseként a szupra-temporális, vagy 
örökkévaló, mindent felügyelő valósággal, akkor a mi üdvösségünk az ő önkényes 
elrendelésétől függne. A tudás és az erkölcs alapja megsemmisülne. Fuchs és Ebeling 
világosan megmutatták, hogy nekünk demitologizálnunk kell a János evangéliumát, és ezt kell 
mondanunk: a szeretet, az egyetemes szeretet jut kifejeződésre nekünk a „történelmi Jézuson” 
keresztül, korlátozó fogalomként. 

Most azonban Gordon, noha tudom, hogy senki nem tud semmit, azaz nem létezhet 
Isten, aki tud, mert ő felügyel mindent, így aztán az ellenségnek nincs igaza. Meg tudod 
nekem mutatni egy kicsit meggyőzőbben annál, amit te, vagy valaki más tett eddig, hogy 
miképpen van nekünk igazunk? Tudom, nem abban az értelemben állítod magad igaznak, 
hogy személyesen, a saját tapasztalatodban kielégítetted a parmenideszi ideált, mely szerint 
ahhoz, hogy bárki bármit tudhasson, kimerítően kell ismernie mindent. Nem állítod 
Spinozával együtt, hogy személyesen tapasztaltad meg: a dolgok rendje és kapcsolata azonos 
a tudás rendjével és kapcsolatával. Valamennyien áldjuk Kant nevét. Tudjuk, hogy egy 
abszolút lény abszolút tudása csak egy ideál. Az esetlegességnek most megvan a maga jogos 
helye a tudományban, a filozófiában és a teológiában. 

De mondd meg nekem, nem vagyunk ugyanolyan racionalisták és determinisztikusak, 
mint akár Parmenidesz, akár Spinoza mindig is voltak? Ők pozitív a priori egyetemes 
ítéleteket mondtak az egész valóságról. Mi negatív a priori egyetemes ítéleteket mondunk az 
egész valóságról. Az ő pozitív a priori kijelentéseik megkövetelték az idő, s azzal együtt a 
történelem megsemmisítését. A mi negatív a priori kijelentéseink is megkövetelik az idő, s 
azzal együtt a történelem megsemmisítését, ami a tisztán esetleges valóságon alapszik. Ha az 
ember valóságos akart lenni, akkor meg kellett tagadnia az egyéniségét, s azzal együtt az 
önismeretét is. 

Nos, ami engem zavar Gordon, az nem más, mint hogy Kant, és őt követve mi is 
látszólag lényegileg még mindig ugyanazt a dolgot tesszük, mint Ádám, Parmenidesz és 
Spinoza tették. Először is bátran demitologizáltuk az Isten tanácsvégzése által történő 
egyéniesítés hagyományos alapelvét a tiszta esetlegesség alapelvéből kiindulva. 
Ragaszkodunk ahhoz, hogy a tudat egyetlen formája sem létezhet, csak az, amelyik a véletlen 
méhéből emelkedett ki. Ádám és Parmenidesz, Kant, és valójában mi magunk magunknak 
követeljük azt a mindentudást és mindenhatóságot, amit az Ádámmal találkozó Isten magának 
követelt. Nem vagyunk képesek azonosítani önmagunkat, csak az elvont racionalitás 
alapelvéből kiindulva, ami viszont megöl minket a folyamat közben. 

Nem látom, Gordon, hogy közülünk bárki megalapozta volna a kijelentést, miszerint 
senki nem tud semmit. Látszólag valamennyiünknek szükségünk van arra az Istenre, akit 
elvetünk. 

Megpróbáljuk magunkat a saját képmásunkra újjáalkotni: „őt” pedig megtesszük az 
egyetemes, válogatás nélküli szeretet ideáljának, majd leborulunk a magunk készítette 
bálvány előtt. 

Mondtad, és manapság valamennyien mondjuk, hogy a szabad személyiségünk 
elképzelése, mely a tiszta indeterminizmus és a tiszta determinizmus határvonalán működik, 
az intelligens állítások előfeltevése. Azt állítjuk, képesek vagyunk kimondani: „én vagyok”, 
és ellátni azt valamiféle jelentéssel még akkor is, amikor azt valljuk, hogy a véletlen 
feneketlen óceánjában lebegünk, de egyidejűleg azt is valljuk, hogy kötve vagyunk a 
determinizmus örök láncához is. 

Továbbra is azt mondom magamnak, hogy senki nem tud semmit, az ellenségnek 
nincs igaza, nekem viszont igen. Ezt mondogatom magamnak, de mégis, mégis félek. Kérlek, 
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Gordon, ha ismét látod Istent, nem mondd meg neki. Még azt gondolhatná, hogy félek „a 
Bárány haragjától”. Isten mindent olyan komolyan vesz! 

B. H. M. Kuitert 

1. Kuitert fő művei 
 
Most rátérünk a manapság befolyásos holland református teológusra, H. M. Kuitertre. 
Kuitert első fő művének címe a De Mensvormigheid Gods. Ezt a címet nehéz 

lefordítani. Ez Isten emberi formáját jelenti. Ebben a könyvben Kuitert annak megmutatásával 
foglalkozik, hogy az egyház teológusai, legyenek protestánsok, vagy katolikusok, 
reformátusok, vagy lutheránusok, sajnálatos módon Isten görög fogalmából, mint statikus, 
hiábavaló istenségből kiindulva magyarázták Istennek az emberrel kapcsolatos szövetségi 
bánásmódjának élő, biblikus képét. 

Különösen Platon Istenről és emberről alkotott nézete volt az, ami Origenésztől 
kezdődően nagyon sok teológusnak mércéül szolgált ahhoz, hogy mit taníthat a Szentírás.294 
Ezzel a hagyományos nézettel Isten önmagában teljesen transzcendens az emberhez és a 
világához viszonyítva. Az ember önmagában nem rendelkezhet ismeretekkel Istenről, csak 
amennyire az értelme részt vesz Istenben.295 Minden probléma az ember Istennel fennálló 
viszonyával kapcsolatosan, amit a teológusok tárgyalnak, ebből az önmagában vett Isten-
elképzelésből és önmagában vett ember-elképzelésből fakad. 

A teológusok általánosságban, az ortodoxok ugyanúgy, mint a liberálisok, ennek 
következtében képtelenek voltak érvényre juttatni Isten és ember viszonyának biblikus 
nézetét. A bibliai igazsággal kapcsolatos kijelentésünket azzal a ténnyel kell kezdenünk, hogy 
Isten az, ami Ő az emberrel fennálló viszonyában, s az ember is az, ami ő az Istennel fennálló 
viszonyában. „Ha nem a spekulatív natura dei szempontjából, hanem Isten lényének, mint 
öröklötten szövetséginek a szempontjából beszélünk, akkor teljes mértékben elkerüljük ezt a 
problémát. Isten létezése a cselekedeteiben és a szavaiban, valamint bizonyos értelemben az 
azonosság Isten lényege és Isten kijelentése között végül megszabadítanak minket a 
transzcendencia-immanencia problematikától.”296 A Szentírás Istene az az Isten, Aki jelen van 
a népénél, miközben Egyiptomból az ígéret földje felé menetelnek.297 E tény jelentőségének 
meglátása annyi, mint rendelkezni a hermeneutika valóban biblikus alapelvével. Akkor többé 
nem botlunk bele az intellektuális kettősségekbe, hanem látjuk a valóban etikai kapcsolatokat 
Isten és ember között.298 „Abból a tényből kiindulva, miszerint a bibliai bizonyságtétel 
Istenről és az Ő üdvözítő cselekedetéről a biblikus-izraelita népnyelven jut el hozzánk, azaz 
mondhatni olyan nyelven, mely nemcsak történelmileg jegyzett és idejétmúlt, de ami mienktől 
eltérő életmódot és gondolkodást előfeltételez, értjük meg, hogy az alapvető hermeneutikai 
kérdés valóban ’a megértés’ (Verstehen) kérdése.”299 

Megpróbáljuk majd megállapítani, hogy Kuitert Verstehen-fogalma mennyiben 
hasonlít, és mennyiben különbözik a Fuchshoz és Ebelinghez hasonló emberek új 
hermeneutikájának fogalmához viszonyítva. 

Kuitert második művének címe The Reality of the Faith (A hit valósága). Mit értünk 
keresztyén hit alatt? „Mi a jelentése és az értéke minden beszédünknek és prédikálásunknak 
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Istenről és az Ő üdvözítő cselekedeteiről?” „Vajon Isten több, mint a legmélyebb vágyaink 
képi megjelenítése?”300 

A múltban a teológusok azt tették, amit mi is próbálunk tenni manapság. 
Megpróbáltak a kor népnyelvén szólni az emberekhez, Ez a népnyelv a metafizika volt. Az 
ember lényegét intellektuálisnak vélték. Ennek megfelelően a keresztyénséget mint 
intellektuális javaslatok egyfajta sorozatát mutatták be, amit az embereknek igaznak kellett 
elfogadni. Így, vagy úgy, de intellektuális érveléssel próbálták „bizonyítani” a keresztyén 
álláspontot. Nem fogták fel, hogy semmi sem mondható az önmagában vett Istenről és az 
önmagában vett emberről. Az embereket szembesíteni kell Istennel, ahogyan Ő megjelenik a 
számukra Krisztusban. S Krisztussal személyesen, szemtől szembe kell találkoznunk, nem 
holmi intellektuális kijelentések által Őróla. „Jézus Krisztus története a keresztyén egyház 
hagyománya, azaz, mondhatni, végső soron hit által kell azt elfogadni.”301 

Ez az Isten egy pro me Isten, Akit csak hitben tudok elfogadni. Radikális helyesbítést 
kell végrehajtanunk Isten, az ember és az Istenre vonatkozó hite hagyományos nézetét illetően 
az egzisztencialista filozófia segítségével. Azonban mégsem szabad mindvégig ezzel a 
filozófiával tartanunk azon a módon, ahogyan a metafizikai-ellenes nézeteket védi. Találnunk 
kell egy nézetet, amely e két szélsőség között helyezkedik el. Valójában már fel is fedeztünk 
egy ilyen nézetet. A nagy felfedezés az általunk már említett alapon a történelem, valamint – 
mikor valaki ezt komolyan veszi – az ember és a szabályalkotása történetiségének nézete. 

A metafizikai előítéleteik miatt a múlt teológusai „a lehető legnagyobb mértékben 
elnyomták az evangélium elbeszélésének történelmi elemét”. Ennek következtében 
elveszítették azt a sajátos szubjektivitást, ami jellemzi a keresztyén hitet, mely Isten ama 
történelmi módszerén alapszik, amivel velünk foglalkozik.”302 

Ha az Isten és ember viszonya történelmi jellegének a nagy felfedezésének alapján 
beszélünk, akkor egyformán érvényre juttatjuk mind Isten valóságát, mind az ember Istenbe 
vetett hitének valóságát. „Csak akkor juttatjuk érvényre a ’van Isten’ ’van’-ját, ha azt valljuk, 
hogy amikor Istenről beszél, akkor a teológia egy sui genesis típusú valósággal foglalkozik, 
mely a beszédnek ugyancsak sui genesis típusú rendjét követeli meg.”303 

A nagy felfedezésünk alapján munkálkodva elkerülhetjük azokat a szélsőségeket, 
melyeket a hagyományos metafizikai és a kortárs anti-metafizikai irányzatok képviselnek. A 
kiindulási alapunknak tehát a hagyománynak (tradituim) kell lennie. A hagyomány azt sejteti, 
hogy szubsztancia anyaga, amivel a teológia foglalkozik, történelmileg jutott el hozzánk.304 
Ennek megfelelően a történelemkritikai kutatás megkapja a maga jogait. Ezt el kell mondani 
az ortodoxiával szemben. Másrészről a történelemkritikai kutatás nem foglalja magában a hit 
teljes szubjektivizálását, vagy egzisztencializálását.305 Ezt le kell szögezni a szélsőséges 
egzisztencializmussal szemben. 

Így, a nagy felfedezésével munkálkodva próbál Kuitert keresztülvezetni minket a 
modern teológia labirintusán. A történelmi tudatban foglalt hermeneutikai alapelvvel kell 
megpróbálnunk a keresztyén hitet elfogadhatóvá tenni a kulturált megvetői számára. 

Kuitert harmadik műve, amelyet górcső alá veszünk, a Do You Understand What You 
Read? (Érted, amit olvasol?). Ezt ajánlotta „Gerrit Cornelius Berkouwernek az utánozhatatlan 
A Szentírás 2 című könyvéért”. 

Ebben a rövid kiadványban Látjuk, miképpen alkalmazza Kuitert a történelmi tudat 
általa történt felfedezésében rejlő megértés módszerét a Genezis történetére. A hermeneutika 
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helyes módszerének megköveteli tőlünk, hogy elutasítsuk a Paradicsom történetét, mint nem 
történetét a szó ortodox értelmében. Kuitert tehát ezen a ponton vajon ellentmond 
önmagának? Vajon nem azt mondja, hogy Isten kapcsolata az emberrel és az ember 
kapcsolata Istennel kizárólagosan történelmiek, de utána tagadja a Genezis elbeszélésének 
történelmi jellegét? Nem, Kuitert nem mond ellen önmagának. A Genezis elbeszélését a maga 
hagyományos „történelmi” jellegében tagadni kell, nehogy alárendelődjön Istennek az 
emberrel Krisztusban történő találkozása történelmi jellegének. Kuitert valójában azt mondja, 
hogy használnunk kell a Historie és a Geschichte közötti megkülönböztetést úgy, ahogyan ezt 
a megkülönböztetést Barth és a kortárs egzisztencialista teológusok kitalálták. Annak 
érdekében van szükségünk erre a megkülönböztetésre, hogy fenntarthassuk Krisztus elsőségét 
Ádámmal szemben. Ha a Genezis elbeszélését történelminek vesszük a szó közönséges 
értelmében, akkor ez magában foglalja azt az elképzelést, hogy az egész Bibliát is 
történelemkönyvnek tekintjük. Isten az embernek adott kijelentésének ez az egész, 
hagyományos „történelmi” elképzelése meggátol minket abban, hogy megértsük Isten és 
ember valóban történelmi (Geschichtlich) viszonyát. 

Másrészről Bultmannt sem szabad mindenben követnünk. Kétségtelenül sok igazság 
van Bultmann megközelítésében. De túlontúl abszolutisztikussá teszi a megkülönböztetést a 
Historie és a Geschichte között. A Krisztusra vonatkozó evangéliumi történeteket nem 
egyszerűsíthetjük le az ember tapasztalatának kivetítésére a természet és a történelem 
színpadára.306 Bultmann a Szentírás történeteit a valódi ember bensőségesség lelkületének 
kivetítésére egyszerűsíti le. Ezzel túl messzire megy. S az ezzel ellentétes szélsőség azt 
kimondani, hogy mindaz, amiről a Szentírásban olvasunk, valóban meg is történt, mert a 
Szentírás azt mondja, hogy így van.307 A szó szerinti historicizmus és Bultmann szélsőséges 
egzisztencializmusa között kormányozva Kuitert azt mondja, hogy minden a Szentírás 
történetének céljától függ. Ezen a ponton Kuitert látszólag követni, sőt túllépni igyekezett dr. 
Berkouweren, a tanítóján.308 A Szentírás célja a bizonyságtétel Isten szavairól és az üdvözítő 
kegyelme cselekedeteiről Krisztusban. „A Szentírás tekintélyének a Szentírás céljától 
független fenntartása a Szentírás tekintélyének leegyszerűsítését jelenti valamiféle üres 
tekintéllyé, s ez az üres tekintély elvezet Isten gyermekei szabadságának felcseréléséhez az 
ember zsarnokságára.”309 

„A Szentírás céljának figyelembe vétele nélkül senki nem képes különbséget tenni a 
Szentírás tekintélye és a Korán tekintélye között.”310 

Ha tehát meg akarjuk érteni, amit olvasunk, mikor kinyitjuk a Bibliánkat, akkor az 
ember és a valóság történetisége „nagy felfedezésétől” kell elindulni. Ezt azt jelenti, hogy a 
megértésünk Verstehen, mely a modern egzisztencializmus Verstehen-je után mintázott, de 
olyan Verstehen, mely óvakodik az egzisztencialisták Verstehen-jének szélsőségességeitől. 

Kuitert negyedik munkájának címe: Anders Gezegd. Ebben a könyvben olyanféle 
témákkal foglalkozik, mint „A jó teremtés”. Ebben a fejezetben Kuitert a Verstaat Gij What 
Gij Leest-ben foglaltakhoz hasonlóan az ember teremtésének genezisbeli elbeszélésével 
foglalkozik. A Genezis hagyományos értelmezése, mondja Kuitert, indokolatlan.311 Az 
eredetekről szóló genezisbeli beszámoló annak „újrafeldolgozása”, amit a szövetség népe a 
szomszédjaitól hallott.312 A teremtés elképzelése a szövetség elképzeléséből származik. 
Ebbéli minőségében Isten kegyelmi ajándékának tekintették. Barth Károly tanította meg 
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nekünk ezt a tényt.313 A gondolkodás eme erkölcsi dimenziójához hozzá kell adnunk a 
természettudományokét is. Sok nem keresztyén gondolkodó egyetért velünk abban, hogy a 
valóság teljes, vagy elégséges nézete megköveteli tőlünk, hogy túllépjünk a 
természettudományok erkölcsi dimenzióján.314 A nézet, melynek elfogadására ösztökél 
minket Kuitert, jobban érvényre juttatja a Szentírást, mint a régi nézet, és értelmessé tehető a 
modern ember számára. 

Az Anders Gezegd második fejezete foglalkozik „A teremtés és az evolúció” 
viszonyával. A régi vita a teremtés és az evolúció között a múlté. A Genezis mindössze annyit 
tanít nekünk, hogy „Izraelnek a szövetségi partner Isten nagylelkű felügyeletébe vetett hite az, 
ami mindenek felett létezik”.315 Várható, hogy az ortodox nép nem fogja elfogadni az 
eredeteknek ezt a nyilvánvalóan biblikus nézetét. Az ortodox nézet soha nem volt képes 
érvényre juttatni az emberi tényezőt a Szentírás kijelentésében. De most, hogy ez az emberi 
tényező végre-valahára megkapja azt, ami megilleti, az ortodox keresztyén lázadozik.316 Az új 
nézet aláaknázza az Istenről és a kijelentéséről adott statikus nézeteit. Az új nézet Istennek az 
emberrel szembeni szövetségi bánásmódjának dinamikus, szövetségi, valóban történelmi 
elképzelését kínálja. Az ortodoxiának semmi efféléje sincsen. Isten és ember viszonyát 
statikusan értelmezve a Szentírás ortodox olvasója nem látja azt a profetikus bepillantást, 
miszerint a Genezis elbeszélését Isten vezetése „tanító modelljének” kell tekintenünk, 
ahogyan a káosz feletti győzelemre vezeti a népét.317 Az ortodoxia nem látja azt a tényt, hogy 
a Genezis azt próbálja nekünk tanítani: az egész történelemre, azaz az ember és a világ 
keletkezésére kell tekintenünk, mint a Teremtő Isten mozdulatára a jelenben.318 

Ezen a módon tekintve a bűn elképzelésére, az negatívnak, ellentétesnek, a 
történelemmel szembeninek mutatkozik, azaz egyetlen szóval visszafejlődés. 

Még továbblépve, a Genezist tanító modellnek véve úgy látjuk a megváltás valódi 
természetét, ahogyan az ortodoxia nem képes látni. „A keresztyén hit újrafogalmazása” 
leszámol a teremtés és a megváltás közötti hagyományos dualizmussal. Jézus Krisztus 
megjelenése a ki emberi történelmünkben azt tanítja, hogy csak egyetlen történelem létezik. 

A teremtés-bukás-megváltás hagyományos sémája ugyanúgy nem rendelkezik az 
egység megfelelő nézetével, mint ahogyan a nem rendelkezik a sokféleség megfelelő 
nézetével sem, melyekkel a történelmet magyarázhatná. Most már rendelkezünk a sokféleség 
megfelelő fogalmával a káosznak, mint az esetlegesség nem teremtett alapelvének az 
elképzelésében. S rendelkezünk az egység megfelelő fogalmával is Krisztusnak, mint a 
történelem Urának elképzelésében, Aki legyőzi a káoszt. Krisztusban megtaláljuk a 
beteljesítés alapelvét. Végre érvényre juttathatjuk Pál Krisztusról alkotott elképzelését, Akitől, 
Akin keresztül, és Akiért vannak mindenek.319 

A „Schriftberoep in de Ethiek” című fejezetében Kuitert megpróbálja megmutatni 
nekünk, hogy a történelemnek ez az új, dinamikus, Krisztus-központú nézete megadja nekünk 
a bibliai hermeneutika helyes alapelvét. A hermeneutika hagyományos alapelve azzal az 
elképzeléssel működött, hogy Isten akarata időtlen, és mindig is időtlennek kell maradnia.320 
Az ortodoxia tehát nem volt képes meglátni, hogy a Szentírás kijelentése történelmileg 
feltételes. A kijelentés történeti jellegének felbecsüléséhez Kuitert utal G. C. Berkouwer De 
Heilige Schrift, 2. kötet című, valamint a saját, De Realiteit van het Geloof című munkájára. 
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A másik fejezet címe „De Taal van de Prediking”. Ebben a fejezetben ebben a 
témában Kuitert ismét azzal a kérdéssel foglalkozik, miképpen tehető értelmessé az 
evangélium a modern ember számára. Ez ismét oda vezeti őt, hogy a Bultmannhoz hasonlók 
nézeteihez hasonlítsa a sajátját. Nekünk, mondja Kuitert, az evangélium valóban lényeges 
újraértelmezésére van szükségünk.321 Erről nem kell többet mondanunk. 

Most rátérünk Kuitert „Herwaardering van de Dood” című fejezetére. Herman 
Bavinck Gereformeerde Dogmatiek című munkája, mondja Kuitert, a halál hagyományos 
nézetének modelljéül szolgálhat. Bavinck szerint a bűn büntetése akkor jött be a világba, 
amikor Ádám nem engedelmeskedett Isten parancsának.322 A Paradicsomban nem volt halál. 

Nyilvánvaló, mondja Kuitert, hogy új átdolgozásra van szükségünk a halál 
problémájának vonatkozásában. Az alap kibukott a teremtés, a bukás és a megváltás 
hagyományos sémája alól.323 Az átdolgozás, vagy újraértelmezés a halált illetően tehát a 
teológia egésze teljes szerkezetének újraértelmezése. 

Azután, ami a konkrét dolgot illeti, Kuitert az alábbiakat említi: 
A modern biológia megmutatta, hogy miután nem lehet halál élet nélkül, ezért „élet 

sem lehet halál nélkül”. Egy biológus nem használhatja azt az elképzelést, mely szerint „volt 
idő, amikor nem volt halál”.324 Nem zárhatjuk be tartósan az elménket „az ebben a dologban 
megszerzett tudás előtt”. 

A ma élő ember tehát kevésbé mitológiai entitás, mint a korábbi volt.325 
A filozófusoknak, a szociológusoknak és a teológusoknak tehát ezzel a jelenséggel 

kell foglalkozniuk, nem holmi mitológiai entitással.326 
Amit az Újszövetség a halál témájában tanít, az nincs ellentétben a modern 

biológusnak a halálról alkotott nézetével. Pál számára ugyanis a halál elsődlegesen erkölcsi, 
nem biológiai. Számára a halál nyereség (Fil1:21). Így Pál számára a tény, mely szerint az 
embereknek „meg kell halniuk”, valami pozitív dolog.327 

Barth Károly hangsúlyozta ki Pál szavainak jelentését, amikor úgy beszél az ember 
idejéről, mint korlátozott időről (befristete Zeit). Az olyan katolikus gondolkodók, mint K. 
Rahner és mások kimutatják Pál halállal kapcsolatos szavainak a pozitív jelentését annak 
kimondásával, hogy az ember legfeljebb akkor ember, ha feladja a munkát annak érdekében, 
hogy valóban a jövő emberévé válhasson. S a leghatározottabb módja annak, amikor az ember 
feladja önmagát, ha meghal.328 Az ember csak akkor fejezi be önmagát a legjobban, amikor a 
halál szükségességét az önmegtagadás cselekedetévé teszi. 

Kuitert rámutat, hogy a halál eme újraértékelése a római katolikus teológusok részéről 
emlékeztet az egzisztencialista filozófusokéra. Igaz, mondja, Heidegger nézete „szekuláris”, 
de vannak kapcsolódási vonalak a halál eközött a barthiánus római katolikus és barthiánus 
nézete, valamint aközött, amit a református teológusok tanítanak a témában.329 

Kuitert végül azt jelzi, hogy a halál e hagyományos nézetének újraértékelésének 
vannak olyan következményei, melyek túllépnek az egyén halálának dolgán. Az új nézettel 
nemcsak úgy gondolkodhatunk a halálról, mint „az egyéni beteljesedés eszközéről, hanem… 
mint feladatról az utánunk jövők érdekében”. Azzal szolgáljuk a következő generációt, hogy 
helyet készítünk a számukra. „A nem keresztyének és a keresztyének együtt vállalhatják fel 
ezt a feladatot.” Együtt örvendezhetnek a fejlődés legkisebb morzsájának is, amely abba az 
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irányba történik, ami jó a világnak. „A keresztyén azonban még örvendezhet Jézus Krisztus 
megjelenésének is, Aki a szabadító munkájával elfordítja azt a megszakítást, ami a fejlődést 
fenyegeti (a vétkezésünk Isten céljával szemben valójában visszalépés).”330 

Külön, a „Moeten Sterven en de Dood” című fejezetben beszél Kuitert az új nézetről, 
mint a halál hagyományos nézetének „kulturális átdolgozásáról”.331 A modern ember 
átdolgozza a meghalás szükségességét. Barth az, aki megmutatta nekünk, hogy a meghalás 
szükségességének ismerete lehetővé teszi az emberek számára, hogy azt egyfajta egyedi 
dologként tapasztalják meg.332 Ennek megfelelően az embernek meg kell elégedni a halál 
szükségességével. Az a kultúra, mely ily módon fogja fel a halált, teljesen lehetséges, hogy 
jobban összeegyeztethető az eredeti zsidó-keresztyén gondolkodással, mint az erőteljesen 
mitológiai korok kultúrái.333 

2. Kuitert gondolkodásának általános szerkezete 
 
Most vetünk egy pillantást Kuitert álláspontjára általánosságban. Meg kell próbálnunk 

megérteni őt az új hermeneutikával kapcsolatosan. Kuitert egyetért Ebeling kijelentésével 
abban, hogy hogy a teológia problémája a hermeneutikában összpontosul. S Kuitert nemcsak 
a hermeneutika fontosságát illetően ért egyet Ebelinggel, de a hermeneutika természetét 
illetően is. A nyelv kortárs filozófiája, mondja Kuitert, a helyes úton halad, mikor azt mondja, 
hogy a Szentírás inkább az erkölcsi, mintsem az intellektuális kapcsolatokról beszél. Úgy kell 
értenünk a Szentírás által az Istenről mondottakat, mint „gondolkodást Istenről többé-kevésbé 
primitív logikai fogalmakban”. Mind az Ó-, mind az Újszövetségen át a Szentírás szövetségi, 
azaz erkölcsi kifejezésekben beszél. „Az erkölcsi kapcsolatok, melyek folyamatosan kísérik a 
tanítás fogalmát, megmutatják, hogy az egész ember (a cselekedeteinek végzése közben) van 
mindenestől megszólítva.”334 

Kuitert mind a négy, általunk vizsgált könyvben különbséget tesz a bibliai igazság 
pusztán intellektuális, valamint a teljesen személyes, vagy erkölcsi megközelítése között. Az 
ortodox keresztyénség nagyjából a régi, míg a modern keresztyénség nagyjából az új 
állásponthoz ragaszkodott. Kuitert személyes szimpátiái természetesen a biblikus vallás 
ortodox protestáns, és konkrétabban a református protestáns nézete irántiak. De aztán Kuitert, 
úgy látszik, fel akarja rázni a testvéreit a dogmatikus szendergésükből, a statikus 
metafizikájukból. 

A. Kuitert megszólítja a református teológusokat 
 
Elképzelhetjük őt, amint megszólítja a református teológusok egyik csoportját Isten és 

ember erkölcsi viszonya eme új nézetével kapcsolatosan, amint összegyűltek megvitatni, 
miképpen szembesítsék a modern poszt-kantiánus embert a Szentírás Krisztusával. A 
tiszteletre méltó Herman Bavinck beszélt először. Kihangsúlyozta a tényt, hogy az Isten és 
ember közötti viszony egészét erkölcsinek, és nem metafizikainak kell tekinteni. „Pontosan itt 
keresendő”, mondta Bavinck, a különbség a római katolicizmus és a protestantizmus között. 
Az ember bukása miatti bűn Ádámban és a valóban Isten és valóban ember Jézus Krisztus 
áldozatán keresztüli üdvösség az, amiről beszélnünk kell a modern embernek.” 

„Igen”, mondta Grosheide és Greydanus, mondhatni egyhangúlag. „Bavinck akkor 
adta nekünk ezt a látomást, amikor a diákjai voltunk. Ez a látomás Pál teológiáján alapul. 
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Krisztus az Ő egyszer s mindenkorra érvényes áldozatával a keresztre adván Magát, 
megmentett minket az eljövendő haragtól. Mi, akik gyűlöltük Istent, s az embertársaink most 
a Szentlélek munkája által – Aki veszi Krisztus dolgait, és nekünk adja azokat – mindennél 
jobban szeretjük Őt és az Ő országát. Minden exegetikai munkánk és minden hermeneutikai 
írásunk erről az alapvetően erkölcsi alapról indul.” 

„Kérem, kérem”, szólalt meg egy hátul ülő öregember. „Hadd szóljak egy szót. Én 
tanítottam mindegyikőtöket, még Hermant is arra, hogy a kálvinizmus történelmi erkölcsi 
megközelítésének kell alátámasztania a valódi tudományt, a valódi filozófiát és a valódi 
teológiát. A Stone Lectures című munkámban (Princeton, New Jersey) olyan élesen mutattam 
rá erre a tényre, amennyire csak tudtam. B. B. Warfield és Geerhardus Vos a hallgatóim 
voltak. Alapvetően mindketten egyetértettek velem. Vos ekkorra már megírta a The Doctrine 
of the Covenant in Reformed Theology (A szövetség tana a református teológiában) című 
beiktatási előadását.” 

Az idősebb Kuyper szólalt meg, az öreg Abe, ahogyan a népe szerette hívni. A 
fiatalabbak között jelen volt de Graaf és Klaus Schilder. Mikor Kuyper kifogyott a szuszból, 
mindketten felugrottak és szót kértek. Kuitert először de Graafot ismerte fel. 

„Vajon nem én írtam a nagy, kétkötetes munkát, melyben az erkölcsi szövetségi 
viszony Isten és ember között a mindent felügyelő motívum? Ennek a címe, ha esetleg nem 
hallották volna: Verbondsgeschiedenis.” Mikor de Graaf leült, Schilder lépett a színre: „Vajon 
nem én írtam a nagy, háromkötetes munkát The Christ and His Suffering (Krisztus és a 
szenvedése), melyben a szövetség témája felügyel mindent? Nem én írtam a What is Heaven 
(Mi a menny) című könyvet, melyben kihangsúlyoztam Istennek az emberrel szembeni 
történelmi bánásmódjának valóban biblikus fogalmát az eredetek és az eszkatológia modern 
emberközpontú nézeteivel szemben? Vajon az én részletes magyarázatom a Heidelbergi 
Kátéról nem mindent az Isten és az ember szövetségi viszonya köré összpontosít? ’Minden 
szövetségileg keltezett’, mondtam. Ez volt az egész munka témája.” 

Mikor csend lett, Kuitert szólalt fel és adott választ az előtte szóló hagyományos 
reformátusoknak. Két részre osztotta a mondandóját, egy negatív, és egy pozitív részre. A 
negatív rész természetesen arra vonatkozott, hogy a múlt összes teológiája dualista 
metafizikán alapult. A pozitív rész természetesen arra vonatkozott, hogy a történelmi tudat 
nagy felfedezésével a modern teológia most első ízben képes értelmes beszámolót adni Isten 
szövetségi elképzeléséről, mint Krisztusról, lelki közösségben az emberrel, és az emberről, 
mint Krisztusról, lelki közösségben az Istennel. 

Kuitert ezt mondja: Kedves barátaim, ti elvégeztétek Isten nemes munkáját a saját 
korotokban és a saját generációtok számára. De az eset természeténél fogva a saját korotok 
fogalmi apparátusával munkálkodtatok. Úgy gondolkodtatok Istenről, mint örökkévalóról, és 
az attribútumainak vonatkozásában változhatatlanról.  Úgy gondolkodtatok Jézus Krisztusról, 
mint változhatatlan örökkévalóról az Ő isteni természetében, és változóan mulandóról az Ő 
emberi természetében. S egyetlen ponton sem volt értelmes kapcsolat Isten és ember között. 
Hinc illae lacrimae. 

Bátorkodhatok ezt szemléltetni? Az ön idejében, dr. Kuyper, ön nagy ékesszólással 
beszélt Isten szuverenitásáról. Csak az ön „újjászületett” népe rendelkezett erről látomással. 
De mi történt velük, amikor megkapták a látomást? Elvakította őket: többé már nem voltak 
meg a saját szemeik. Azt mondták, ők az istenképmás hordozói, azaz bábuknak képzelték 
magukat. Egyidejűleg tűrhetetlenül gőgösekké is váltak mind a keresztyénekkel, mint 
általánosságban az emberekkel szemben. Ahhoz, hogy valaki az ön idejében valamelyik 
református gyülekezet tagjává lehessen, harcosan humanista-ellenessé, katolikus-ellenessé, ez, 
meg az-ellenessé kellett válnia. Még a tudománya is kettős volt: az egyik fele az 
újjászületésen, a másik a hitehagyott ember alapelemén alapult. A hitehagyott embert úgy 
festették le, mint Ádámban elbukottat, de Krisztus által meg nem váltottat. A bukott 
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emberekről azt mondták, hogy gyűlölik Istent és a felebarátaikat. Még a tudományt is 
felhasználták annak érdekében, hogy elnyomják Istennek a bennük és körülöttük adott 
kijelentését. A saját maguk jobb ismeretei ellen vétkeztek. 

Ilyen volt az ön sokat ünnepelt tanítása annak az ellentétnek a vonatkozásában, ami az 
Isten szuverenitásával kapcsolatos, a statikus metafizikájából származó nézetéből fakadt. 

A princetoni Stone Lectures-ben ön közzétette az ellentmondás eme alapelvén alapuló 
pozitív programját: kálvinizmus a tudományban, kálvinizmus a művészetben, kálvinizmus a 
politikában, kálvinizmus a történelemben, kálvinizmus a vallásban. Utolsó előadásának végén 
ön kifejezte abbéli reményét, hogy az elkövetkező időkben a kálvinizmust világszerte 
elismerik az emberi faj nagy jótevőjeként. 

Mindez azonban a történelmi tudat nagy felfedezését megelőzően történt. Csakis ebből 
a felséges felfedezésből kiindulva értjük meg valójában Isten igazi természetét, valamint az 
ember igazi természetét, ahogyan magában a természetükben viszonyulnak egymáshoz a 
Krisztus-eseményben. Isten szuverenitása többé már nem az ember szabadságának rovására 
bukkan fel. Épp ellenkezőleg, ez a szuverenitás az ember szuverenitásának fejlődésében 
mutatkozik meg. Nincsen tehát többé semmiféle olyan alapvető ellentmondás, amilyet ön 
megjelenített. Kálvinistákként, vagy inkább a református hagyományos keresztyénjeiként 
vállvetve haladunk együtt minden keresztyénnel, főleg a neo-ortodox keresztyénekkel minden 
területen, közös zászlóként a Krisztus-eseményt emelve magasra. 

Mikor Kuitert befejezte, Kuyper elbódulni látszott. Egyáltalában nem fogta fel az 
elhangzottak teljes jelentőségét. De azt látszólag megértette, hogy Kuitert eltörölni igyekezett 
a határvonalat a hit és a hitetlenség között, amiképpen ezt a múltban értelmezték nemcsak a 
kálvinisták, de az „evangelikál” keresztyének is. A tiszteletre méltó idős ember mindössze 
csak ennyit mondott: „S most ön az általam alapított egyetemen tanít?” 

(1) Az erkölcsi mint a nem intellektuális 
 
Kuitert utána Bavinckhoz fordult: Ami önt illeti, dr. Bavinck, engem 

megörvendeztetett a tény, miszerint ön a reformáció alapelvéről, mint erkölcsiről, semmint 
metafizikairól beszélt. Amint tudja, én tanítom az etikát a Szabadegyetemen. Szeretném, ha 
meglátná, miképpen fejezzük mi ki a reformáció és a keresztyénség erkölcsi jellegét 
manapság. az 1967. november 17-én megtartott A szociális etika és a Jézus Krisztusba vetett 
hit című beiktatási előadásomban jeleztem, miképpen javaslom én megragadni a dolgot.335 
Számunkra ugyanis az erkölcs manapság már nem olyan intellektuálisan megfogalmazott 
tantételek sorozatán alapszik, amilyeneket ön a Gereformeerde Dogmatiek című nagy 
munkájában dolgozott ki. Kant végre-valahára megmutatta, hogy ha személyes kapcsolatban 
akarunk állni Istennel, akkor ennek a kapcsolatnak erkölcsinek kell lennie a személyek közötti 
fogalmi kapcsolatok nem intellektuális értelmében, e személyek szabadságának a rovására. S 
szabadság nélkül valódi szeretet nem lehetséges. 

Kant egyszer, s mindenkorra megmutatta, hogy semmit sem tudhatunk (azaz semmit 
sem vagyunk képesek fogalmilag felfogni) Istenről. Szabad és szuverén lényként Isten nem 
képes kijelenteni Magát az embernek a kijelentés semmiféle fogalmi formájában anélkül, 
hogy szuverén személyként ne veszítené el az önazonosságát. A Biblia egész tele van azzal az 
elképzeléssel, hogy az Isten az emberrel folytatott szövetségi kommunikációjában foglaltatott 
és foglaltatik, valamint hogy az ember is az Istennel folytatott szövetségi kommunikációjában 
foglaltatott és foglaltatik. 

Látja dr. Bavinck, a dolog ilyeténképpen való elképzelése magában foglalja, hogy az 
etika nem a tanítás kiegészítése, hanem maga a tanítás. Biztos vagyok abban, hogy egész 

                                                
335 Harminus Martinus Kuitert, Social Ethick en Geloof in Jezus Christus (Kampen: J. H. Kok 1967.) 
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dogmatikai művét újraírná, ha velünk lenne ma a fenomenális világban. Manapság az erkölcs 
nem írható meg úgy, ahogyan dr. W. Geesink írta meg a Gereformeerde Ethiek című művét. 
Biztos vagyok abban, hogy manapság Kuyper, Geesink és ön egyetértenének azzal, hogy az 
elképzelés a Szentírás örök, önállóan létező Istene akaratának egyszer, s mindenkorra 
befejezett kinyilatkoztatásáról, mint az emberi viselkedés abszolút mércéjéről egy 
intellektuális, tehát nem erkölcsi fogalom. Én magam is a hagyománytól, mint az Isten és 
ember közötti személyes kapcsolat valódi erkölcsi fogalmától indulok ki. Utána beleszövöm a 
bibliai kánon elképzelését Isten az emberben és az emberrel adott folytatódó, vagy 
progresszív kijelentésének fogalmába. 

Ön kétségtelenül emlékszik rá, hogy a fenomenális világbeli tartózkodásának késői 
napjaiban sok izgalmat okozott egy új hitvallás megszerkesztésének lehetségessége a holland 
református egyházak számára. Ha jól emlékszem, ön is kivette a részét ezekből a témára 
vonatkozó beszélgetésekből. Most valami hasonló történt a mi egyetemes zsinatunkon is. 
1969. október 31-én a zsinatunk arra a tényre emlékeztette a gyülekezeteket, hogy az 
úgynevezett „egység hármas formulája”, azaz az egyházi hitvallásaink kötelező jellegűek. Ez 
úgy hangzik, mintha egyenesen az ön korából származna. A történelmi tudat új 
felfedezésének, valamint a kommunikáció Én-te dimenziója elképzelésének alapján azonban a 
kötelező hitvallás elképzelése idejét múlta. Az ön napjaiban a hitvallásokat az intellektuális 
kijelentések sorozatából állították össze, melyek az ugyancsak intellektuális kijelentések 
formájában adott isteni kijelentést voltak hivatottak reprodukálni. 

Nos, a mostani zsinatunk szemlátomást meglátott valamit abból, hogy milyennek kell 
lenni manapság egy hitvallásnak. Egy hitvallásnak ki kell fejeznie a hitet Isten és ember 
valóban szabad, akadálytalan kapcsolatában a Krisztus-eseményből kiindulva. 

Nemrég írtam egy rövid cikket a „kell-e nekünk egy új hitvallás” témában a 
Voorloping nevű lapban.336 Ebben a cikkben rámutattam, hogy maga a zsinat akar új hitvallást 
korunk nyelvén. Feltételezem, hogy kimondhatjuk: a régi hitvallásokat demitologizálni, azaz 
de-intellektualizálni, etikásítani, vagy személyessé tenni szükséges. Csakis akkor 
javasolhatunk valamit a bibliai vallás szövetségi kölcsönhatásából. 

Mi, akik a fiatalabb teológusok közül kerülünk ki, kihangsúlyozzuk a tényt, hogy 
mindaddig félreértjük a Szentírás kijelentése elképzelésének jelentőségét, amíg meg nem 
kérdezzük, mi a célja ennek a kijelentésnek. Legutóbbi, The Holy Scripture (A Szentírás) 
munkájában dr. Berkouwer már szintén kihangsúlyozza ezt a tényt.337 A Szentírás betűje 
mögé kell tekintenünk a dologban, die Sache, amit Isten ki akart nekünk jelenteni a 
Szentírásban. Ez a dolog pedig nem más, mint Isten és ember szövetségi viszonya a Krisztus-
eseményben. Azt mondani, hogy valami azért igaz, mert megtalálható a Szentírásban – in the 
Bijbel staat – annyi, mint olyasfajta hittel rendelkezni, mint amilyennel a mohamedánok. 

(2) A tartalom és a csomagolás 
 
Nekünk tehát különbséget kell tenni Istennek az emberrel folytatott, a Szentírásban 

kifejezett kommunikációjának valódi szándéka, valamint annak a kultúrának a nyelvezete 
között, amelyen ez a tartalom eljut hozzánk. Az utóbbi a csomagolás, amiben ez a dolog, vagy 
tartalom eljut hozzánk. A kijelentés tartalma és csomagolása közötti megkülönböztetésnek ez 
a folyamata egyfajta demitologizálás. De természetesen minden demitologizálás annak 
érdekében folyik, hogy kiszedjük a Szentírásból a huszadik századi embert érdeklő igazi, 
egzisztencialista magyarázatot. 

                                                
336 Harminus Martinus Kuitert, “moeten we een nieuwe belijdenis hebben,” Voorlopig, Vol. 2, No. 2 (Februari 
1970), 56–59. oldal 
337 Gerrit Cornelius Berkouwer, De Heilige Schrift, 2 kötet (Kampen: J. H. Kok, 1966–67.) 
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Nos, én most hasonló demitologizáló folyamatot és egzisztenciális magyarázatot 
alkalmazok a mi megvallásainkra, „az egység hármas formulájára”. Amit én szeretnék, az egy 
új hitvallás, olyan hitvallás, mely kifejezi az Isten és az ember viszonyáról a napjainkban 
kialakított erkölcsi nézetet. Természetesen még a mostani zsinatunkon is sok az olyan küldött, 
akik a régi stílusú metafizikai, intellektuális fogalmakban gondolkodnak. Ezek az emberek 
nem látták meg, hogy egy új hitvallásnak manapság nem szabad csak pusztán megismételnie 
az evangélium intellektuális kijelentéseit, mit ein bisschen andern Worten. Az új hitvallásnak 
ki kell fejeznie, mit jelent az evangélium nekünk, akik személy-személy, azaz inkább erkölcsi, 
mintsem intellektuális fogalmakban gondolkodunk. Csak ekkor válhatnak a hitvallásaink 
valóban ökumenikusokká, és szolgálhatnak az egység kötelékeiként minden keresztyén 
számára. 

Az Amerikai Egyesült Presbiteriánus Egyház 1967-es hitvallása hosszú utat tett meg a 
helyes irányban. Az összeállítói helyesen látták, hogy Isten csak akkor Isten, ha a mi 
megváltásunkért munkálkodik a történelemben. 

Sok jóakaratú ember sok, a reformátustól eltérő egyházban munkálkodik ma velünk az 
általam említett „nagy felfedezés” alapján. 

Még az sem kizárt, hogy teljes lehetetlenség manapság a keresztyének egységét 
hitvallások formájában kifejezni. Biztos vagyok benne dr. Bavinck, hogy az ön békés lelkével 
és a gyakran hangoztatott omnia abeunt in mysterium kijelentésével ön azonnal együttérez az 
erőfeszítéseinkkel. Mi is ugyanolyan szerények igyekszünk lenni, mint amilyen szerény volt 
ön is. Hiszünk a végső esetlegességben, mint az Istent és az embert egyaránt körülvevő 
titokzatosság forrásában. Ön nem hitte azt el, hogy ez a titokzatosság Istent ugyanúgy 
körülveszi, mint az embert. Mi is hittük ezt önnel együtt, amíg Kant és követői meg nem 
nyitották a szemeinket annak meglátására, hogy pontosan a végső esetlegesség szükséges a 
valóban szabad, azaz interperszonális kapcsolathoz a mi szövetségi Istenünk és önmagunk 
között a Krisztus-eseményben. 

Mikor Kuitert befejezte a beszédét, Bavinck nem válaszolt, hanem csak a fejét rázta. 
Kuitert ezután dr. Grosheide-hez és dr. Greydanushoz szólt: Uraim, önök ketten 

valóban az életük örömét találnák meg, ha a hermeneutikai munkájukat az én időmben 
végezhetnék a történelmi tudat kortárs látomásával. Az egyik bámulójuk azt mondja, hogy a 
történelmi tudat akkor virradt az emberiségre, amikor Ádám a Sátán ösztönzésére fellázadt 
Isten ellen. Ekkor történt, mondja ez az illető, hogy az ember bejelentette a függetlenségét, 
vagy szabadságát Isten törvényétől. Ekkor történt, mondja továbbá ez az illető, hogy az ember 
kimunkálta azt az elképzelést, mely szerint a racionalitásnak, vagy a koherenciának saját 
magából kell származnia. Ekkor posztulálta az ember azt az elképzelést, mely szerint a tiszta 
esetlegesség és titok ugyanúgy körülveszi Istent is, mint az embert. 

Mindez azonban nem igaz, és értelmetlen. Ha bármi is különös értékkel bír abban a 
munkában, amit Emil Brunner végzett el, akkor az nem más, mint annak megmutatása, hogy a 
történelmi Ádámra és az ő bukására gondolni az ember helytelen magatartásának okaként, 
általánosságban az Isten és az ember közötti erkölcsi viszony leegyszerűsítését jelenti egy 
pusztán fizikai viszonyra.338 

Mint nemrég említettem dr. Bavinckhoz szólva, Kant volt az, aki valójában bevezetett 
minket Isten és ember viszonyának valóban erkölcsi nézetébe. 

A tiszta ész kritikája című művében Kant megmutatta, hogy nem rendelkezhetünk 
ismeretekkel, mármint fogalmi ismeretekkel Istenről. A tudás a fenomenális világra, az Én-az 
dimenzióra korlátozódik, azaz a tudomány területére. A tudásnak a fenomenális világra 
korlátozásával Kant helyet készített a hit számára. A valódi hit, mutatta meg nekünk Kant, 
                                                
338 Harminus Martinus Kuitert, Kroniek Gereformeerd Theologisch Tydschrift (1966), p. 114. Brunner Our Faith 
(A mi hitünk) című könyve emberileg szólva, mondja Kuitert, „megszámlálhatatlanul sok embert tartott meg a 
hitben”. 



 96 

nem az önállóan létező, mindent felügyelő Isten tekinti a tárgyának. A valódi Istennek 
valóban transzcendensnek kell lennie minden felett, amiről az ember bármit is mondhat 
fogalmilag, s emiatt inkább hinnünk kell Őbenne, semmit megpróbálni Őt megismerni. 

Az illető, akiről beszéltem, azt mondja, hogy Kant nézetével a hit a hitbe vetett hit: a 
„tárgya”, mondja, csak az ember saját ideáljainak kivetítése a tiszta határozatlanság jellegtelen 
világába. De figyelmen kívül hagyhatjuk ezt a fajta dolgot. 

A gyakorlati ész kritikája és Az ítélőerő kritikája című műveiben Kant kimutatta a 
tényt, hogy nincs olyasmi, mint az érintkezésbe lépés Istennel. A gyakorlati eszünkkel 
kivetítjük Istennek a Teremtőnek és a világegyetem Urának elképzelését. Ez az Isten az, ami 
Ő a mi számunkra és az üdvösségünk számára, s mi emberek azért vagyunk azok, amik, mert 
válaszolunk ennek az Istennek, mint ideálunknak. 

A kortárs egzisztencialista filozófusok és teológusok által használt Verstehen 
elképzelésének háttere Kant „gyakorlati gondolkodásában” található. Richard Kroner beszél 
ennek a gyakorlati észnek az elsőségéről. Ennek segítségével most mondhatjuk, hogy a 
mindek körülvevő világban intellektuálisan semmiféle célt sem vagyunk képesek felfedezni, 
de mégis hihetjük, hogy minden jól végződik a számunkra. 

De hadd térjek rá Schleiermacherre. Pont amiképpen első ízben Kanttól tanulhattuk 
meg, mi valójában a Verstehen és a hit, úgy tanuljuk meg első ízben Schleiermachertől, mit 
jelen a valódi személyes függés Istentől. Az intellektualista nézettel, a közöttünk egészen 
mostanáig uralkodó nézettel az abszolút függőség a szabadság abszolút elvesztését jelentette. 
De Schleiermacher megmutatta, hogy a függőség általunk megalkotott abszolút értelme 
előfeltételezi az abszolút szabadságot. Természetesen vannak emberek, akik egyszerűen csak 
elutasítják Schleiermachert, mint aki szubjektivizmust vitt bele a teológiába (Schleiermacher 
en dus fout).339 A hagyományos, intellektualista nézőpontból kiindulva ez minden, amit valaki 
valójában mondhat. Schleiermacher Kantot követve elvet minden feltételezetten „objektív” 
ismeretet Istenről, mely a természeti teológiából, vagy Istennek a történelemben közvetlenül 
azonosítható kijelentéséből származik. 

A valódi vallás azonban Schleiermacher számára nem a tanítás kérdése. Hadd idézzem 
saját magam: „Nem a ragaszkodás dolga ez valamely tanításhoz, vagy erkölcshöz, hanem 
olyasvalami, ami a közvetlen öntudat körzetéhez tartozik”.340 Az abszolút függőség érzése 
egy abszolút eredeti tudomás valamiről. A függőség eme eredeti tudatossága Schleiermacher 
számára azonos Isten megtapasztalásával. 

(3) Gerhard Ebeling a hitről 
 
Az Isten megtapasztalásának, vagy tudatának ez az azonosítása az abszolút függőség 

érzésével Schleiermacher részéről érteti meg velünk, hogy a modern egzisztencialista teológia 
visszamegy hozzá. Hasonlóképpen „Ebeling, Fuchs, Robinson, stb. – bármennyire is 
különbözőek legyenek, mint teológusok – elképzelhetetlenek Schleiermacher nélkül”. Csak 
olvassuk el Ebeling The Essence of Christian Faith (Wesen des Christlichen Glaubens – A 
keresztyén hit lényege) című könyvét, és azonnal ráérzünk a Schleiermachertől való 
függőségére.341 Mikor halljuk, hogy Ebeling azt mondja: a keresztyén hitet nem dogmatikus 
formulának kell tekinteni, hanem a hit ’kifejeződésre jutásának’ (zur Sprache kommen) a 
megalapozott tapasztalat értelmében, Gegründet-sein, akkor – ismét – felismerjük, hogy 
Schleiermacher volt a modellje.”342 

                                                
339 Ugyanott 65 (1965), 134. oldal 
340 Ugyanott, 135. oldal 
341 Ugyanott 
342 Ugyanott, 135-136. oldal 
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Nos, én megértem, hogy azt mondani, amit Ebeling mondott, nem elég. Hinnünk kell a 
megfeszített és feltámadott Úrban, mint a hitünk szilárd alapjában. S Schleiermacher nem 
értene velünk egyet ennek kimondásában. Mi viszont nem tudjuk elfogadni Schleiermacher 
alapálláspontját.  De természetesen sokat tanulhatunk tőle.343 

De nem akarom késleltetni önöket. Hadd mondjak csak egy szót a kortárs 
hermeneutikáról annak a munkának alapján, amit a De Mensvormigheid Gods című 
disszertációmban végeztem el. Engem különösen Ebeling érdekelt. 

Kant Schleiermacher, Barth és Bultmann munkájának alapján Ebeling úgy véli, képes 
csodálatos módon kimunkálni a keresztyén hit jelentését. Megmutatta nekünk, miképpen kell 
bemutatni a keresztyén hitet a kulturált megvetőinek, hogy azok az értelem bármiféle 
feláldozása nélkül elfogadhassák azt. Az ortodox hívők sokat szoktak aggódni, ha ugyan nem 
egyenesen gyötrődni a „bibliakritika” miatt. A probléma miszerint miképpen lehet 
összeegyeztetni a Genezis történetét a kortárs evolúciós elmélettel, örökké zavaró probléma 
volt a számukra. Ebelingnek nincsenek problémái. Ő a „kritikát” a maga helyére teszi, és 
engedi, hogy a tudomány járja a maga útját. Végső soron, ha a keresztyén hit egyáltalában 
nem a tanítás dolga a szó hagyományos értelmében, akkor a hit szabad. Az ember akkor 
szabad, és a hit is szabad. Mit mondunk majd erről? 

A kortárs nyelvezetű filozófia, mely az embernek és a világnak ugyanazzal a poszt-
kantiánus nézetével működik, segített kimunkálni az új hermeneutikát. A filozófia nyelvének 
emberei „a helyes utat” járják.344 

A Szentírás nem Istenről, hanem „az Izrael által ismert” Istenről beszél. „Tagadólag ez 
azt jelenti, hogy határozottan nem úgy kell értenünk ez a beszédet Istenről, mint gondolkodást 
Istenről többé-kevésbé primitív fogalmakban.”345 Láthatják, mire gondolok, elolvasván azt „a 
fantasztikus Jézus és a hit (Jesus und Glaube) című fejezetet Ebeling tollából a Word and 
Faith-ben (Wort und Glaube), 203. és azt követő oldalak a hitnek, valamint Isten történelmi 
munkálkodásának és beszédének viszonyáról.”346 A hit hagyományos fogalma, miszerint 
intellektuális tartalma van a tárgyának vonatkozásában, teljes mértékben elrejti a dolgot. Ha 
úgy értékeljük a Szentírás nyelvezetének valódi funkcióját, mint Isten és ember szövetségi 
közösségéről beszélőt, akkor el kell fogadnunk „alapszabályként”, hogy az intellektuális 
tartalom bármely fogalmát ki kell zárni.347 

Beszélhetünk, és meg kell hagyni, beszélnünk is kell a tudás tartalmáról 
(kennisinhoud). Ez a tudás-tartalom azonban „gyakorlati használatra van szánva”. Csak így 
érthetjük meg a Szentírás íróinak szándékát.348 

Barátaim, meg fogják látni, hogy a múlt intellektuális módszertanával dolgozva a 
hermeneutikájuk nem volt képes érvényre juttatni a kérügmát a maga egyediségében. Nekünk 
tehát a Kant által bevezetett új megközelítést szüksége követnünk. Természetesen nem szabad 
ezt az új megközelítést kritikátlanul használnunk. Ezért Bultmann túl messzire megy. Az ő 
demitologizáló folyamata is „a kérügma redukálásában” ér véget.349 Az egzisztencialista 
teológia joggal vetette el Isten és ember viszonyának hagyományos nézetét, mely Isten elvont 
örökkévalóságán alapult. Azonban elvetvén a hagyományos metafizikai nézetet, a saját 
gondolkodását az Idő fogalmára, mint az egész valóság alapvető jellemzőjére alapozza. Ez 
magában foglalta azt az elképzelést, hogy az ember teljese mértékben megérthető önmagában, 

                                                
343 Ugyanott, 137. oldal 
344 Kuitert, De Mensvormigheid Gods, 289. oldal 
345 Ugyanott, 291. oldal 
346 Ugyanott, 72. sz. megjegyzés: “Der Glaube hat es nicht mit Urgeschichtlichem, Zeitlos-Allgemeinen zu tun… 
Glaube in at-lichen Sinne heizt nicht: etwas über Gott denken, sondern: etwas von Gott erwaten.” 
347 Ugyanott, 295. oldal 
348 Ugyanott 
349 Ugyanott, 297. oldal 
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s a valóság az, amit az ember, önmagára utalóként mond. Kizárólagosan az ember efféle 
nézetéből kiindulva a teológiát antropologizálják.350 

Nekünk tehát barátaim magunk mögött kell hagynunk a hermeneutikai intellektualista 
módszerét. Megismétlem: a modern teológusok munkálkodnak a helyes irányban. Követnünk 
kell őket, de nem egészen a szubjektivizmusig. 

Mikor Kuitert ismét elhallgatott, Greydanus és Grosheide egymásra néztek, de nem 
szóltak egy szót sem. Közben Schilder izgett-mozgott nehézkesen a székén. Mielőtt azonban 
egy szót szólhatott volna, Kuitert odafordult hozzá, és ezt mondta:  

Ami önt illeti, K. S., tudom, hogy ön miért nyughatatlan. Tudom, mit akar mondani. 
Azt akarja mondani, hogy teljes mértékben kicsúszott a lábam alól a talaj Istennek a 
Szentírásban adott objektív kijelentését illetően. Ön nagymértékben közreműködött dr. 
Geelkerken eltávolításában az egyházból az 1926-es asseni zsinaton. Kétségtelen, hogy hogy 
engem is szeretne kizárni. S az ön mereven intellektuális nézőpontjából kiindulva igaza is 
van. Valóban sokkal messzebbre mentem a modern hermeneutikai megközelítéssel, mint tette 
azt Geelkerken a maga idejében. Engem többé már nem érdekel a Genezis beszámolója 
közönséges történetiségének megőrzése. Geelkerken csak a dús szőlőfürtöket látta az ígéret 
földjén, de nem ízlelte azok édességét. Nem érezte a hit valódi természetét, mind szabadságot 
az összes feltételezetten objektív, azaz fenomenologikus utalástól. 

Önnek azonban nem fog sikerülni az eltávolításom az egyházból. Néhány kollégám és 
én írtunk egy cikksorozatot az egyház népének felkészítésére a hermeneutika általunk 
bemutatott új, megvilágosodott alapelvére. Az én Do You Understand What You Read (Érted 
is, amit olvasol?) című cikkem ezek egyike. Benne megmutatta, micsoda fantasztikus 
abszurditásokba esünk, ha szilárdan ragaszkodunk a feltételezetten objektív kijelentéshez, 
ahogyan ön beszél róla. A Szentírás régi nézete biblicisztikus és fundamentalista volt. 

Ami engem különösen érdekel az ön esetében az az, hogy az ön módszere, minden 
magasztalt ortodoxiája ellenére lényegében azonos az olyanok módszerével, mint Ritschl, aki 
bizonyosan főmodernista az ön nézete szerint. Hadd idézzek erről a disszertációmból: 
„Schilder és Ritschl egyformán abból az előre meghatározott nézetből kiindulva érvelnek, 
hogy Isten mit tehet, és mit nem tehet. A simplicities Dei (amit Schilder oly módon fog fel, 
ami kizár minden megelőzőt és utána következőt Istenben, ezzel együtt tehát minden beszédet 
a szeretetről) Schilder számára a nézet vezérpontja. Csakis így tartható fenn Isten 
szuverenitása, és a prédikálás Isten szuverenitásáról a fő dolog a számára.”351 

Amikor ezt írtam, megkérdeztem önt, milyen jogon tesz különbséget a Szentírás 
Istenére vonatkozó ama beszédmódok között, melyeket készpénznek kell venni, valamint a 
Szentírás Istenére vonatkozó ama beszédmódok között, amelyeket nem. 

Azt is mondtam önnek, hogy az ön gondolkodásmódja és Ritschlé annyira 
hasonlítanak egymáshoz, mint két tojás.352 Ön, mint Ritschl is, előre kialakított 
elképzelésekkel közelednek a Szentíráshoz. Ez nem a Szentírás helyes hermeneutikai 
megközelítése. 

Szemléltethetem az ön módszerének végzetes gyengeségét abból a kritikából 
kiindulva, amivel korábban Barthot illette. Arra gondolok, amit a Zur Begriffsgeschichte des 
Paradoxon című disszertációjában mondott. 

Ön azt állítja, hogy Barth a kijelentés-fogalmát inkább spekulatív, mintsem exegetikai 
módszerrel alakítja ki. Ön nem kedveli Barth elképzelését az Isten kijelentettsége és 
elrejtettsége közötti dialektikus viszonyról. Barthtal ellentétben ön azt vallja, hogy Isten 
Krisztusban inkább helyreállítja, semmint megsemmisíti a mi gondolkodásunk törvényeit. 
Barthnak a kijelentésről alkotott nézetét irracionalistának tartja. Azt állítja, hogy Kálvin 
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megközelítése teljes mértékben különbözött Barthétól. Kálvin szerint, állítja ön, a kijelentés 
kapcsolatba kerül a történelemmel, s annak folyamatában és előrehaladásában mutatkozik 
meg. „Ennek megfelelően jobb lesz nem a kijelentésről, hanem a historia revelationis-ról 
beszélni, mint Isten rendeletének folyamatban lévő felfedéséről”.353 De, kérdem én öntől, 
vajon nem Istennek az Isten és az ember között minőségi különbséget tevő 
transzcendenciájának ugyanaz a fogalma az, ami mind Barth, mind Kálvin teológiájának az 
alapját képezi?354 Amikor Barth a világiságról (Welthaftigkeit), mint a kijelentés egyik 
formájáról beszél, ön pedig az alkalmazkodásról Isten kijelentéséhez, akkor lehet, hogy nem 
ugyanarról, de mindenesetre ugyanazzal a háttérrel beszélnek. E háttér abból az elképzelésből 
fakad, hogy létezik Isten esszenciája, mely messze felette áll a kijelentésének, és ahhoz képest 
elvont. Ön nem tesz különbséget Isten esszenciájának és kijelentésének a kettőssége között. 
Ez a legjobb bizonyítéka annak, hogy osztozik a kiinduló pontját illetően az ellenfelével.355 

A disszertációmban mindvégig felhasználtam az ön filozófiailag felfogott fogalmát 
Isten szuverenitásáról, aminek a velejárója az a hamis problematika, ami a legjobb 
szemléltetése (schoolvoorbeeld) annak a ténynek, hogy többé nem követhetjük a 
hagyományos hermeneutikát. 

Sajnálom, hogy ennyire negatívnak kellett lennem az ön esetében. Az ön rideg 
biblikus objektivizmusa nem hagyott nekem mást választást. De úgy vélem, ha manapság ön 
is velünk lenne, ön is látná a hagyományos nézetben rejlő megosztottság gonosz mivoltát. 
Mert hogy őszinte legyek, el kell ismernem, hogy bár ez a megosztottság önnél jobban 
megmutatkozott, mint másoknál, az ő statikus kategóriáik valójában semmivel sem voltak 
jobbak az ön kategóriáinál. Ezért mindenkit arra ösztönzök, hogy kövessenek engem, ahogyan 
én is követem a modern hermeneutikát. Akkor valamennyien hinni fogunk Jézusban és egyre 
kevesebbet fogunk veszekedni a modern testvéreinkkel a Jézusról alkotott fogalmainkról. A 
Krisztus-esemény valamennyiünket egyesít majd. 

B. Kuitert nézeteinek értékelése 
 
Végül térjünk rá Kuitert általános teológiai álláspontjának a felbecsülésére. 
Kuitert az első nagy munkáját ortodox barátainak megszabadítása végett írta a 

szerencsétlen ragaszkodásuktól az Önmagában-vett-Istentől és az önmagában-vett-embertől, 
hogy elfogadjanak egy olyan Istent, aki Isten-az-ember-számára és olyan embert, aki ember-
az-Isten-számára a Krisztus-eseményből kiindulva. A történelmi tudat „nagy felfedezése” volt 
az, ami elvezette őt ehhez a pro me teológiához. Kuitert feltételezi, hogy az Isten és az ember 
közötti szövetség bibliai elképzelése most végre minden eddiginél jobban annak érthető meg, 
ami valójában. Most végre láthatjuk, hogy Isten lényének egésze kifejeződik az emberre 
vonatkozó szövetségi céljában. A saját kijelentésével nem azonos Isten tervének, vagy 
céljának elképzelése elvonatkoztatás lenne. Hasonlóképpen annak az embernek az 
elképzelése, akinek egy efféle terven belül kell megvalósítania a céljait, szintén 
elvonatkoztatás. Egy Isten, aki szuverén a világ és az ember felett egy, az időt megelőző, 
mindenre kiterjedő tervből kiindulva, mely a világ minden eseményére vonatkozik, olyan 
Isten lenne, Akiről senki nem rendelkezhet semmiféle „ismerettel”. Az efféle Isten azonos 
lenne a megváltozhatatlanság elvont, spekulatív fogalmával.356 Az egész történelem, benne az 
ember döntéseivel, bábuk tánca lenne csupán. Meg kell tanulnunk meglátni, hogy a valóban 
szuverén Isten megváltozhatatlansága azonos az állandóság alapelvével a történelemben.357 
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Csakis ily módon történelmiestíve Istent kerülhetjük el a „feloldhatatlan ellentmondásokat”, 
melyekkel a hagyományos teológusok hiába küzdöttek egész életükben. 

Az Önmagában-vett-Isten elvont fogalma az abszolút rendeletével egyetemben, 
amelynek megfelelően lesz minden a történelemben az, ami, magában foglalja a 
kijelentésnek, valamint a kodifikálásának a Szentírásban ugyanúgy elvont fogalmát. A 
kijelentés statikus intellektuális közlemények sorozatává válik, melyek a változatlan, előre 
meghatározott helyzetről nyújtanak tájékoztatást. 

(1) Kuitert „nagy felfedezése” 
 
Az Önmagában-vett-Isten eme ortodox nézete, Aki egy, az örökkévalóságban 

kiválasztott csoportnak beszél a szerencsés helyzetükről az általuk majd megtett 
„jócselekedeteket” megelőzően, értelmetlenséggé teszi mind az erkölcsöt, mind a tudás és a 
létezés helyes nézetét is. Nem leszünk mások, mint bábuk, nem tudunk semmiről a megértés 
semmiféle értelmében, és nem tudunk semmit elhatározni, ami ne lett volna már rólunk és 
számunkra elhatározva. 

Minden gonoszságnak a világban annak kell lennie, ami és a világ legjobb akaratával 
sem leszünk képesek mi (Isten elrendelésére magunk is gonoszok) semmit tenni az emberiség 
helyzetének enyhítésére. A saját gonoszságunk, melynek oly mélyen a tudatában vagyunk, 
eltörölhetetlen lesz. John Wesleynek igaza volt, amikor a predesztináció-ellenes 
prédikációjában megszólította a Sátánt és azt mondta neki, hogy Isten végtelenül hatékonyabb 
nála az emberek pokolra küldésében, s végtelenül gonoszabb is nála ennek megtételével. 

Most azonban mindez megváltozott. A történelmi tudat nagy modern felfedezését 
felhasználva szemüvegként látjuk, hogy semmi efféle abszolút, önmagában vett Isten az 
abszolút elrendelésével nem létezhet. Kant megmutatta nekünk, hogy semmit sem tudhatunk 
az efféle Istenről. Az efféle Isten nem kommunikálna velünk olyan nyelve, amit bármiféle 
értelemben véve megérthetnénk. Képtelenek lennénk azonosítani magunkat egyéni 
személyekként, vagy e világ nem személyes tárgyaitól különbözőkként. Az efféle Isten 
minket, emberi személyeket dolgokként kezelne, olyan tárgyakként, melyekkel tetszése 
szerint bánhat. 

Természetesen annak kimondásával, hogy semmit sem tudunk az efféle Istenről, nem 
azt akarjuk sugallni, hogy bármit is tudunk bármi másféle Istenről. De hiszünk egy másfajta 
Istenben, és ez a hit a számunkra ugyanaz, mint a megértés (Verstehen) mélyebb és tágabb 
értelemben, mint a fogalmi ismeretek megértése. Most a hit, vagy Verstehen alatt azt értjük, 
amit Kant értett, amikor Isten, a lélek és a halhatatlanság korlátozó fogalmának birtoklásáról 
beszélt. A történelmi tudat nagy modern felfedezése a fenomenális és a nomenális világok 
közötti kanti megkülönböztetésre épül. Manapság az emberek az előbbiről, mint Én-az, az 
utóbbiról, mint Én-te dimenzióról beszélnek. Személyként Istennel vagyok, Kant nomenális 
világában, azaz a kortárs egzisztencialista filozófia Én-te dimenziójában élve. Én vagyok a 
nem tárgyiasítható ego. Az ortodox teológia megpróbált személyteleníteni, vagy tárgyiasítani 
engem. Végre szabadok vagyunk. Tudjuk, azaz hisszük (Verstehen), hogy személyekként 
szabadok vagyunk a mindent meghatározó sorstól, és szabadok vagyunk egy teljességgel 
nyitott jövőre. 

(2) Kuitert a szabadság vonatán Sartre felé 
 
Kuitert lelkesedése azonban megfogyatkozik, amint egyre tovább és tovább halad az 

úton azokkal, akik a pro me teológiát építik a történelmi tudat magasra emelt zászlaját 
követve. A történelmi tudat vasútja lefelé halad egy egyre meredekebb lejtőn, és néha úgy 
tűnik, a fékek sem működnek. A vége felé látszólag felfogja, legalábbis valamelyest, hogy „le 



 101 

kell szállni a vonatról” a végállomás előtt. De vajon képes erre? Elkezdi látni, hogy a 
„szabadság” a modern teológia szabadságvonatán nem arra vonatkozó szabadság, hogy 
akármikor le- és felszálljon a vonatról, hanem csak azt teszi lehetővé a számára, hogy a 
vonaton az elejéről a végéig oda-vissza menjen, de csak a szerelvényen belül. 

Kezdetben Kuitert nagyon elnyomva érezte magát a történelmi református nézetben 
foglalt „ellentmondásoktól”. Miképpen lehet az embernek szabadsága a felelősségérzete 
számára az ember hagyományos nézetével, aki szükségszerűen Isten mindent felügyelő 
tervének keretében gondolkodik és cselekszik? Az odafordulás a római katolicizmushoz, vagy 
az arminianizmushoz nem segítenek rajta. Ez valójában inkább visszaesés lesz. Nekünk a 
szuverén szabadság református fogalmára van szükség. 

A hagyományos nézettel csak sötétség van előttünk. Az illetőnek még a sacrificum 
intellectus árán is ragaszkodnia kell a szuverén kegyelem Istenéhez. A szuverén kegyelem 
Istenének birtoklásához az illetőnek azonfelül a logikai és tényleges ellentmondásokkal teli 
Bibliát is el kell fogadnia. 

Mindez sötétség volt, de most hirtelen feldereng a világosság. A szuverén kegyelem 
Istene nem boldogul a Maga útjain, ha a teremtményei is nem annyira szabadok, mint Ő. Kant 
mutatta ezt meg nekünk. Az ember valójában akkor képes kifejezni az abszolút függőségét 
Istentől, ha abszolút szabadsága van. Schleiermacher mutatta ezt meg nekünk. Krisztus csak 
akkor valóban Isten és valóban ember, ha benne Isten teljességgel önmaga ellentétébe fordul 
át lefelé, s ha benne az ember részt vesz magában az Ő aszeitásában felfelé. Barth mutatta ezt 
meg nekünk. 

Most minden együttműködik. A modern tudósoknak és filozófusoknak nagyon tetszik, 
hogy mi elfogadjuk a történelmi tudatot, mint istenanyánkat. Nagy belső egyetértéssel 
figyelik, amint kiindulópontként használjuk az alapelvüket az emberi függetlenségről, az 
alapelvüket a tiszta esetlegességről Krisztus egyediségének alapjaként, és alapelvüket a tiszta 
racionalitásról Krisztus személye és munkája egyetemessége megértésének alapjaként. 

De a káosz és az őséjszaka sötétsége körbeveszi a vonatot és utasait. 

(3) Kialszanak a fények – vajon tönkrementek az elemek? 
 
A világítás azonban kialszik a kocsiban és fűtőanyag-utánpótlás sincs több. Ha valaha 

is az ember önmagában ember volt, és valaha is az Isten önmagában Isten volt, hát akkor azt 
most van. Isten, meg kell hagyni, szintén a vonaton van: nagyon közel van az emberhez. 
Valójában együtt létezik az emberrel. Ám az emberrel együtt létezésében ő az emberrel együtt 
a semmiből emelkedik ki és az emberrel együtt csúszik vissza a semmibe. Mind gondolkodó 
valaminek, Istennek egyrészt az önmagát a saját egyéni „létezése” forrásának vélő tiszta 
gondolkodásra pusztítólag ható semmiségre, másrészt arra a tiszta gondolkodásra kell 
gondolnia, mely a tiszta esetlegességre, mint önmaga megértésének forrására pusztítólag hat. 

Ami a Krisztus-eseményt illeti, ez a keresztező pont az elvont egyetemesség és az 
elvont részlegesség között, mely valamiképpen a názáreti Jézushoz kötődik. Jézus egyedisége 
nagyobb egyediségként van posztulálva bármely más ember egyediségénél, és Jézus 
egyetemességét is nagyobb egyetemességnek mondják bármely más ember egyetemességénél. 

Kuitert írásaiban nincs arra bizonyíték, hogy legalábbis valamelyest érzékelné a 
modern hermeneutika pusztító természetét akár a tudományban, akár a filozófiában, vagy  a 
teológiában. Nagy örvendezéssel ugrott fel a szabadság vonatára a történelmi tudat által. 
Látszólag csodálatosnak tűnt képesnek lenni Barth után megismételni, hogy Isten egyszerre 
teljességgel kijelentett és teljességgel rejtett. Csodálatosnak tűnt sturmfreies Gebiet-tel 
rendelkezni a keresztyén hit számára. Vajon Barth nem mondta el nekünk, hogy csak akkor 
ejthetjük a Biblia tanítás-elemei összehangolásának minden problémáját, ha a Krisztus-
esemény elképzelésével, azaz Krisztussal, mint Geschichte-tel, s nem pedig Krisztussal, mint 
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Historie-vel kezdjük? A The Reality of Faith című könyvében Kuitert elkezd aggódni azért, 
hogy a „szabadságvonat”, melyen utazik, vajon hová viszi őt? Egészen addig elmegy, hogy 
kimondja: az ember és a szabadsága modern egzisztencialista fogalma, azaz a modern 
szabadság-természet séma „inkább görög filozófiainak, semmint keresztyénnek”358 tűnik a 
számára. Kuitert végül elkezdi felfogni, hogy „az alany természete”, azaz az ember természete 
képezi a vita tárgyát a keresztyénség és az egzisztencializmus között.359 „Az alany, amelyből 
kiindulva az egzisztenciális teológia előfeltételez, egy önmagát posztuláló alany, mely végső 
soron csak úgy tartja fenn magát alanyként, hogy elkülöníti magát, azaz mondhatni azért 
szigeteli el magát, hogy megmenthesse önmagát.”360 

Kuitert az „Isten halott” teológia kísértetét látja maga előtt. „Itt nagyon könyörtelenül 
kritizáltam Kuypert és dogmatikus leszármazottait, amiért Istent a teremtmény állításává 
tették. Micsoda lelkesedéssel sürgettem mindenkit, hogy meneküljön ettől a nemezistől, 
felugorván a modern teológia szabadság-vonatára! Ebben a teológiában Magát Istent kellett 
volna hallanunk, amint beszél hozzánk önmagunkon belül. Minden korábbinál jobban kellett 
volna ’megértenünk’ ’Krisztus egyediségét’. Most pedig nem vagyok képes leszámolni 
Feuerbach kísértetével.”361 

Valaki azt hihetné, hogy ezen a ponton Kuitert elhagyta a vonatot és visszatért a 
reformátorok Istenéhez és Krisztusához. Kezdetben Kuitert egyszerűen csak jobban érvényre 
akarta juttatni az ember helyét, azaz az alanyt az Isten és az ember közötti kölcsönhatásban, 
mint amennyire a hagyományos teológia tette azt. Abban az időben látszólag úgy vélte, hogy 
a modern pro me teológusok ugyanezt igyekeznek megtenni. 

Mikor a modern teológusok elkezdték készpénznek venni a történelemkritika 
„felfedezéseit”, és elkezdték a történelemkritika módszerét a Szentírás szövegére alkalmazni, 
ők Kuitert szemében ugyanarra törekedtek, amire ő maga is törekedett. Ők, vele együtt, 
gondolta Kuitert, az evangélium üzenetét akarták értelmessé tenni a modern ember számára. 

Most azonban, hogy Kuitert már eltöltött némi időt a szabadság-vonaton, elkezd az 
iránt érdeklődni, hogy vajon bízhat-e teljes mértékben a síneket lefektető vasúttársaságban, 
valamint a vonatot irányító mérnökökben. Valójában pánikba esik. Amint Fuchs és Ebeling 
előadásait hallgatja a vonaton, elkezdi felfogni, hogy ők semmit sem fogadnak el 
kijelentésként, csak amit a teljes szabadságukban, azaz a teljes autonómiájukban (freie 
Äußerung) képesek annak elfogadni.362 

Mi lesz Krisztussal és az Ő feltámadásával az önmagát posztuláló én eme nézetével? 
Fuchs látszólag helyesen jár el a maga szemszögéből, amikor a történelmi tudat 

tekintélyének nevében utasítja el azt, amit Pál az 1Kor15 első néhány versében mond Krisztus 
feltámadás utáni megjelenéseiről. A valóságfogalom, mely a történelmi tudat elképzelésében 
jut kifejeződésre, nem engedi meg a feltámadás utáni megjelenések közvetlen azonosítását a 
fenomenális világban.363 

De miképpen fogadhatom el a valóságnak azt a nézetét, amit Fuchs tár elénk a 
Krisztusban levő Isten feltétel nélküli tagadásával az Én-az dimenzió világában, de 
egyidejűleg ragaszkodva az átmenethez a haragból a kegyelembe a történelemben, ami nélkül 
Isten haragja alatt maradok?364 Mikor először hallottam Barthot azt kijelenteni, hogy a valódi 
feltámadás nem a Historie-ben, hanem a Geschichte-ben ment végbe, az megigézett engem. 
Barth nézetével Krisztusról, mint Geschichte-ről minden, az evangéliumok szövegében 
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található következetlenségekkel kapcsolatos probléma látszólag megoldódik. Ezek pusztán a 
valóság Én-az dimenziójához tartoznak. Krisztus megaláztatásának és felmagasztaltatásának 
lépései valójában nem követik egymást a naptárban. Mindezeknek a lépéseknek egyszerre kell 
előttünk állniuk a jelenben. Ami a kifejezés naptári értelmében a múlt volt, s ami a szó naptári 
értelmében a jövő lesz, azok legfeljebb, mondja Barth mutatók lehetnek a valódi jelenre, a 
jelenre a személy-személy szembesítés birodalmában. 

Most azonban még a gondolatától is megborzadok, mikor azt látom, hogy az 
egzisztencialista filozófia az üdvösség keresztyén üzenetét a modern filozófiai gondolkodás 
gépezetéből kiindulva próbálja kifejezni.365 

Most már látom, hogy Ebeling a hermeneutikájában Barthot követve ahhoz 
ragaszkodik, hogy „a hit nem nevezhet semmit valóságosnak, kivéve, amit úgy juttat 
kifejezésre, mint gegenwärtig ott levőt”.366 „Az egzisztencialista filozófia az embert szigorúan 
abban az értelemben határozta meg, hogy az ember mivolt folytán az üdvösség természete – a 
micsoda – előre el van határozva”.367 Az egzisztencialista teológia hermeneutikai folyamata 
csak azt képes eredményképpen létrehozni, amit az emberről alkotott nézetével már a 
legelején beletett. Csak az, és csak az lehet a valóságos, amit az ember megérthet 
(Verstehen).368 „A hit valósága az önmagába vetett hit a maga hiteles történésében.”369 

Valaki azt gondolhatná, hogy ezen a ponton Kuitert leszáll a vonatról. Látja, hogy az 
Fuchshoz és Ebelinghez hasonló emberek egzisztencialista hermeneutikája ahhoz az 
elképzeléshez vezet, mely szerint a hit tárgya maga a hit, abba az emberbe vetett hit, aki képes 
kimunkálni a saját üdvösségét. Mégis úgy beszél a modern hermeneutikáról, mint az 
evangéliumnak pusztán „leegyszerűsítéséről”, nem pedig elvetéséről. Még csak nem is fejez 
ki vágyat arra, hogy leszálljon a vonatról. Vajon még mindig nem látja, hogy a reformáció 
teológiája, amint felnőtt, és a modern hermeneutikai elmélet teológiája egymásra nézve 
kölcsönösen kizáróak? 

(4) Kuitert kétségbeesése 
 
Kuitert felteszi a kérdést magának, mit cselekedjen. Az egzisztencialista teológusok 

egy, az ember és az emberi szabadság hamis fogalmán alapuló teológiához vezetnek minket. 
Visszatérjünk hát a „metafizikai teológiához”? Az lehetetlen.370 

A két álláspont, a metafizikai teológia álláspontja és a modern teológia álláspontja 
közül Kuitert a másodikat tartja jobbnak. A tudomány és a filozófia a tradicionalista 
teológiában öröklötten benne rejlő nézete nyilvánvalóan determinista és racionalista. A 
modern filozófiai elméletek jobban a tapasztalaton alapulók. Nem írhatunk „időtlen 
dogmatikát”.371 Az arisztotelészi statika modern elvetésével kell érvelnünk. Még bizonyos 
fokig egyet is kell értenünk a modern nézet pozitív állításaival. Egyetértünk a modern nézettel 
abban, hogy a hermeneutikát teszi meg az érdeklődése középpontjának. „Az a teológia, mely 
biblikus teológia akar lenni – s mi más akarna lenni egy református teológia – ezt csakis nagy 
hálával fogadhatja.”372 

Meg kell becsülnünk a tényt, miszerint a modern hermeneutika ismét az érdeklődés 
középpontjában helyezte a Szentírást. S nem tiltakozhatunk a modern teológusok abbéli 
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szándéka ellen sem, hogy a magyarázó erőfeszítéseiket attól a helytől kezdik, amit az emberi 
alany foglal el a magyarázatban. Mint már jeleztünk,a  problémánk a modern hermeneutikai 
módszertannal az általa elfogadott én természetével, valamint az ebben az énben rejlő valóság 
természetével van.373 

Ha azonban Kuitert valóban érzékelte volna az emberi énnek a modern, poszt-
kantiánus nézete, valamint a valóság benne foglalt nézete jelentőségét, akkor azonnal leugrott 
volna a vonatról. Felfogta volna, hogy az énnek és a világának a modern nézetével a 
történelmi keresztyénség és a reformátorok teológiája értelmetlen és lényegtelen az ember 
számára. Jean-Paul Sartre jól kifejezi a modern álláspontot, amikor kimondja, hogy az én nem 
valódi én, amíg nem abszolút szabad mindentől, amire Isten létezése és tevékenysége, 
valamint a világban végzett munkája kihatással van. Az ember nem felelős a tetteiért 
mindaddig, amíg azok a szó legkorlátlanabb értelmében nem saját magától származnak. 

Az ember végső függetlenségének ezzel a feltételezésével Sartre az egész valóság 
végső megkérdőjelezhetőségét nyilatkoztatja ki. Az alany a tiszta esetlegességből pattant elő, 
és csak akkor ismerheti meg önmagát annak, ami, mikor a tiszta esetlegesség veszi őt körül. 
De Sartre alanya, minden szabadsága ellenére magában foglal egy egyetemes tagadó ítéletet 
arról a birodalomról, melyről az ő nézetével senki nem mondhat semmit. Sartre azt mondja, 
hogy Isten nem létezhet. „Mit értünk alatta, amikor azt mondjuk, hogy a létezés megelőzi a 
lényeget?” – teszi fel a kérdést Sartre. „Azt értjük alatta, hogy az ember mindenekelőtt létezik 
a világban, találkozik önmagával és kiözönlik a világba – majd utána határozza meg önmagát. 
Ha az ember, ahogyan az egzisztencialista látja őt, nem meghatározható, az azért van, mert a 
legelején ő semmi. S nem is lesz valami mindaddig, amíg később azzá nem válik, amivé 
alakítja önmagát. Így tehát nem létezik emberi természet, mert nincsen az ezt a fogalmat 
megalkotó Isten. Az ember egyszerűen csak van. Nem egyszerűen csak az, aminek felfogja 
önmagát, hanem az, amivé lenni akar, s ahogyan felfogja önmagát már a létezését követően – 
amivé lenni akar, miután ugrott egyet a létezés felé. Az ember nem más, mint amivé önmagát 
alkotja. Ez az egzisztencializmus első alapelve.”374 

Ez ugyanolyan jó leírás, mint amit valaki a létezés történelmisége alapelvének 
végállomásáról találhat. E szerint az alapelv szerint az emberi tudat a véletlen végtelen 
óceánjából emelkedik ki. Miután kiemelkedett, elcsodálkozik azon, hogy egyáltalában miért 
létezik bármi is. A modern folyamat-filozófia szerint a hermeneutika valódi, működő 
alapelvének szüksége van erre az abszolút nyitottságra a jövő számára. A múlt és a jövő 
közötti naptári megkülönböztetések pusztán csak annak a mélyebb, tértől és időtől való 
szabadságnak a felszíni mutatói az ember tapasztalatának Én-az dimenziójában, amit az 
ember az Én-te dimenzióban tapasztal meg. 

De egyidejűleg, jóllehet az ember egyszerűen csak ugyanolyan tiszta létezés, mint 
amennyire tiszta megkérdőjelezhetőség, rendelkezik önmagában a valóság természetével 
kapcsolatos végső válasszal. Tudja, hogy mi nem lehet a valóság: nem lehet az, aminek a 
Biblia Istene mondja. A valóságnak tehát annak kell lennie, aminek a véletlenből kipattant 
ember mondja. Az egymással kölcsönhatásban álló tiszta determinizmusnak és a tiszta 
indeterminizmusnak kell megmondaniuk, hogy micsoda az ember és az ő valóságról alkotott 
nézete. Kuitert a többi Krisztus-esemény utassal egyetemben e felé a végállomás felé 
közelednek. Egyeseket közülük látszólag nem boldogít az, amit Sartre szélsőséges 
álláspontjáról gondolnak, de tehetetlenek. Amíg Isten kegyelme el nem távolítja őket a 
vonatról, tovább haladnak a pusztulás felé. 

Valaki csodálkozhat, hogy miért nem látta meg Kuitert már a legelején a történelmi 
tudat modern elképzelésének ezt az alapvető jelentőségét. Az illető csodálkozhat, hogy vajon 
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ez nem azért volt-e így, mert vak volt az ember és a világ modern nézetére – amiképpen ő 
értelmezi ezeket – mivel oly súlyosan félreértette a református gondolkodás természetét. Az 
első könyvében Kuitert úgy beszél, mintha az olyan kiváló református teológusokat, mint 
Kuypert, Bavinckot és Schildert a teológiai álláspontjuk kinyilatkoztatása során alapvetően a 
skolasztikus filozófia irányítaná. Ez súlyos félreértelmezése ezen emberek munkáinak. A 
szerző másokkal egyetemben kimutatták ezt Kuyper, Bavinck és Hepp iránti tiszteletükből. 
Ezeknek az embereknek a skolaszticizmusa pusztán csak következetlen maradványt jelent a 
gondolkodásukban. Ezen emberek teológiai „rendszere” alapvetően a Szentírás, mint Isten az 
embernek adott közvetlen kijelentése egyszerű exegézisén alapult. Némi skolasztika 
kétségtelenül bekerült az exegézisükbe. Ám a hermeneutikájuk alapelveit még így is a 
Szentírásból vették. Ezen emberek hermeneutikájának alapelvei szöges ellentétben álltak a 
skolasztikus teológia hermeneutikájának alapelveivel. A skolasztikus teológia a görög 
hermeneutikát, vagy módszertant vette modelljéül. Aquinói Tamás ezt nyíltan és őszintén 
teszi meg. A görög forma-anyag séma segítségével építi fel Aquinói Tamás a bonyolult 
természeti teológiáját. Amit a Biblia a Szentírás hármas Istenéről, mint az emberek 
Temetőjéről és Megváltójáról tanít, azt hozzáigazítja a görög forma-anyag sémához. 

Kuitert szemlátomást nem látta meg a különbséget a Szentírás alapvetően exegetikai, 
például Kálvinnál látható megközelítése, valamint a Szentírás alapvetően spekulatív, például 
Aquinói Tamásnál látható megközelítése között. 

Ha Kuitert látta az alapvető különbséget e két ember között, akkor valószínűleg azt 
sem mulasztotta el meglátni, hogy a modern szabadság-természet séma alapjában véve 
hasonlatos a görög forma-anyag sémához. Mindkettőnek lényegében ugyanaz a nézete az 
emberről, a tiszta esetlegességről, mint az egyéniesítés alapelvéről, valamint a tiszta, elvont 
logikáról, mint az egység alapelvéről a valóságban. Bárcsak meglátta volna Kuitert, hogy a 
görög forma-anyag sémában mi, Ádámban elbukott emberek, Ádám példáját követjük, aki a 
függetlensége kinyilatkoztatásával tagadta, hogy ennek a szövetségi Istennek a kijelentése 
mindenütt elé tárul. A görög gondolkodók az egész bukott emberiséghez hasonlóan 
szövetségszegők voltak. Ha Kuitert ezt meglátta volna, akkor megláthatta volna azt is, hogy a 
modern szabadság-természet sémában az ember, a szövetség-szegő, még mindig saját 
valóság-filozófiát építget magának avégett, hogy elnyomja Istennek a szeretetével kapcsolatos 
követeléseit. 

(5) Kuitert alapvető elcsúszásai 
 
Röviden, Kuitert két alapvető félreértést táplál az Isten és az ember közötti szövetségi 

viszonyról. Ennek megfelelően alapvetően tévesen tesz egyenlőségjelet a református 
gondolkodás és Arisztotelész forma-anyag sémája közé. Ezeket kölcsönösen ellentétesekként 
kellett volna bemutatni. Másodszor, Kuitert alapvetően tévesen tesz egyenlőségjelet a 
református gondolkodás és a poszt-kantiánus gondolkodás szabadság-természet sémája 
között. Ezeket is egymással ellentétesekként kellett volna bemutatni. 

Ha Kuitert annak látta volna az alapvető egybeeséseket, amik valójában, akkor a 
református gondolkodást alapvetően hűnek festette volna le a Szentírás szövetségi 
alapelvéhez, s olyannak, ami mindig is kihívást jelent az úgynevezett független ember 
gondolkodása számára, amint az megtalálható a görög forma-anyag sémában és a modern 
szabadság-természet formában. 

Kuitert szemlátomást nem rendelkezik Ágoston látomásával Isten országáról és az 
ember országáról, melyeknek eltérő az eredetük, eltérő a fejlődésük és eltérő a beteljesedésük. 
Kuitert látszólag nem rendelkezik Kuyper látomásával sem a Pro Rege-ről, mely szerint a 
bűnös, mikor kikerül az Isten szövetségi haragjának alávetettségéből, és bekerül Isten 
szövetségi elfogadásába Krisztus halálán és feltámadásán keresztül annak minden ajándékával 
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egyetemben, akkor részt vesz a világ kiszakításában a Sátán hatalmából, és átadásában az 
örömteli alávetettségbe Krisztusnak. Kuitert sehol nem mutat rá, hogy az ember bölcsessége 
ostobaság Istennél, akár a tudományban, akár a filozófiában, akár a teológiában. Sehol nem 
mutatja Kuitert, hogy bármennyire is a tudatában lenne annak a ténynek, hogy hatalmas vita 
zajlik folyamatosan azok között, akik az ember, a tény és a logika bibliai nézetét 
előfeltételezik, és azok között, akik az ember, a tény és a logika aposztata nézetét 
előfeltételezik. Konkrétan, Kuitert látszólag nem fogja fel, hogy ebben a nagy vitában minden 
eszmecsere bármely tényről bármely területen, akár a tudományban, akár a filozófiában, akár 
a teológiában magában foglalja az én és a logika filozófiáját. Írásaiban Kuitert úgy érvel, 
mintha azok az emberek, akik nem fogják fel, hogy szükségük van az újjászületésre a 
Szentlélek által, láthatnák Isten országát és beléphetnének abba. 

(6) Kuitert eszeveszetten keresi  a tárgyilagosság-hagyomány után 
 
A jelentőség, amiről épp az imént volt szó, a legkatasztrofálisabb formájában abban 

jelenik meg, amit Kuitert a hagyományról, mint a szélsőséges szubjektivitástól való 
elmenekülés eszközéről mond, ahová a modern teológusok vezetik őt. Ez a dolog 
kulcsfontosságú. Ennek megfelelően újra kifejtjük, mi tűnik Kuitert gondolkodása 
fejlődésének általános vonala a kezdetektől addig az időig, amikor a hagyomány fogalmát 
irányadóként vezeti be. Kuitert első könyve érvelésének főcsapása látszólag tagadó: milyen 
radikálisan tévedtek a múlt mind a protestáns, mind a katolikus teológusai, amiért úgy 
gondolkodtak Istenről, mint örökkévalóról, a történelemről pedig, mint eme örökkévaló Isten 
örök tervének fokozatos feltárulásáról. A történelmi protestantizmus eme negatív kritikájának 
előfeltevése az, hogy a helyes hermeneutika feltételezi a Szentírás pro me teológiáját, ami a 
történelmi tudat elképzelésén alapszik. Ezzel a fogalommal munkálkodván, véli Kuitert, 
lehetőségünk nyílik felszámolni az „ellentmondást”, ami a változatlan Istennek a változó 
világban való jelenlétében rejlik. S a kezdés a történelmi tudattal nemcsak az ellentmondás 
kiküszöbölését teszi lehetővé, hanem képes pozitív módon meg mutatni a kegyelem szuverén, 
szabad és egyetemes cselekedetét is, működés közben. 

Más szóval, a szövetség biblikus elképzelése nem tárható a modern ember elé, amíg 
nem értelmezzük újra a keresztyénséget a modern ember alapelveiből kiindulva. Kant és 
követőinek ezzel a szabad énjével, együtt az egyéniesítés alapelveivel (melyeket a tisztán 
esetleges, a logika elvont, formális alapelvével kölcsönhatásban álló tényszerűségből 
származtatnak), mivel ezek benne foglaltatnak a „szabad én” elképzelésében, veti el Kuitert a 
történelmi protestáns álláspontot. 

(A) Kuitert pro me szövetségi teológiája 
 
Az Isten és az ember közötti szövetségi együttműködés elképzelése, állítja Kuitert, 

nem fejezhető ki kellőképpen másként, mint a történelmi tudat kategóriáiban. 
Amikor a második könyvében felvállalja annak megmutatását, hogy az igazi 

szövetségi teológiának miképpen kell kifejeződnie a történelmi tudatból kiindulva, akkor 
hanyatt-homlok belerohan a tiszta szubjektivizmusba. Először úgy tűnt, nagyon meg van 
elégedve azzal, amit a történelmi tudat produkál. Bizonyos, hogy Krisztussal, és nem 
Ádámmal kell kezdenünk. Az ortodox teológusaink Ádámmal kezdték, és kétségbeesetten 
védelmezték a teremtéséről és a bukásáról szóló történetet, mint történelmit. Ennek 
eredményeképpen a Krisztusba vetett hitet kiszorították az egy történelmi Ádámba vetett 
hitből. Azt várták tőlünk, hogy szó szerint higgyünk el mindenféle dolgot, melyeknek semmi 
közük sincs ahhoz a célhoz, amiért Krisztus eljött ebbe a világba. Azt várták tőlünk, hogy 
azon a módon higgyünk a Bibliában, ahogyan a mohamedánok hisznek a Koránban. Azt 
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várták tőlünk, hogy intellektuálisan értsünk egyet az Istenről és az Ő világgal fennálló 
viszonyáról alkotott tantételekkel, melyek eleve kizárták annak lehetőségét, hogy személyes 
szövetségi kapcsolatban lehessünk Istennel. A megtestesülés dogmája és a verbális ihletettség 
dogmája álltak a valóban személyes találkozásunk útjában Krisztussal. 

Mivel azonban magával ragadták azok érvei, akik az Isten és az ember közötti 
szövet6ségi viszonyt a történelmi tudat követelményeivel összhangban értelmezik, Kuitert 
szemlátomást megtapasztalta a kiábrándulás csömörét. Látta annak a ténynek a felvillanásait, 
hogy amennyiben következetesen végigviszik, akkor a történelmi tudat elképzelésében rejlő 
alapelvek a tiszta szolipszizmushoz, az össze nem függés mélységébe vezetnek. 

Viszont hozzászokott ahhoz, hogy ne úgy gondoljon Istenre, mint Önmagára utalóra, 
és az emberre, mint aki valójában csakis akkor szabad és képes a hiteles megtapasztalásra, ha 
mindenütt és mindig, a tudományban, a filozófiában és a teológiában nem Isten akaratától 
függetlenül, hanem azon belül tevékenykedik, mely akarat a Szentírás Krisztusában vált a 
számára ismertté. Ezért Kuitert nem volt képes felkérni a természeti ember a megtérésre és a 
visszatérésre Isten szeretetéhez és az Iránta való engedelmességhez. 

(B) Kuitert a fuldokló emberhez kiált segítségért  
 
Kétségbeesésében Kuitert továbbra sem akar visszatérni Istennek a Szentírás 

Krisztusán keresztül megszólaló tekintélyéhez. Vajon a Collingwoodhoz hasonló emberek 
nem mondták meg nekünk, hogy amikor Krisztus azt állítja, hogy tekintéllyel szól hozzánk, 
akkor legalábbis azt meg kell értenünk, amit mond, s hogy miért mondja azt? S megérteni 
(Verstehen), amit bárki mond a múltból származó dokumentumokon keresztül azt jelenti, 
hogy ami elhangzik, annak összhangban kell állnia a magyarázat általunk elfogadott 
alapelveivel, s az emberi, önálló szabadságról, valamint a formális, mindenre kiterjedő 
egységről alkotott fogalmainkkal. Kuitert süllyed, és a fuldokló emberekhez kiált segítségért. 

(C) Kuitert csúcskonferenciát hív össze 
 
A Szentírásának Krisztusa, Luther Krisztusa, Kálvin Krisztusa, Kuyper és Bavinck 

Krisztusa iránti szeretete, valamint a poszt-kantiánus teológia Krisztus-eseménye iránti 
szeretete között Kuitert egy olyan utat javasol, melyről minden józan ész ellenére azt reméli, 
hogy majd megmutatja: ez a kettő egy. Azt javasolja, hogy mindkét fél – és nemcsak a vita 
kedvéért, de valójában is – kezdjék a hagyomány fogalmával, mint semleges területtel. 
Általános konferenciára hív minden teológust a párbeszéd érdekében. 

Itt van a modern teológia Krisztus-eseményének képviselőcsoportja, akiket Kuitert 
meghívott a konferenciára. Kuitert az előző csoportot B csoportnak, míg az utóbbit A 
csoportnak nevezi. 

3. Kuitert nyitóbeszéde 
 
Kuitert nyitóbeszédet mond, melyben rámutat: mindkét oldalnak el kell ismernie a 

tényt, hogy a szembenállásuk során gyakran túlhangsúlyozták az álláspontjukat. 
A két csoportnak szüksége van egymásra. Az A csoportnak, a modern teológusoknak 

szükségük van a B csoport, a hagyományos teológusok objektivitásának valamekkora 
hányadára, s a B csoportnak, a hagyományos teológusoknak is szükségük van az A csoport 
szubjektivitásának valamekkora hányadára. Valamennyien egyetérthetünk Bavinck bölcs 
szavaival, aki azt mondta, hogy a teológia szíve a szubjektivitás és az objektivitás közötti 
helyes arányban rejlik. 
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A. A törvényes szubjektivitás – a hagyomány 
 
Ha kiegyensúlyozott helyzetre törekszünk, mondja Kuitert, akkor abba kell hagynunk 

egymás más néven nevezését. Mindkét csoportnak meg kell tanulnia kiegészíteni egymást. 
Ezt cselekedve nem esünk további szélsőségekbe. A kortárs teológiában az A csoport 
szélsőséges szubjektivizmusba csúszott: fájdalmas hiba volna a B csoport részéről, ha ők meg 
szélsőséges objektivizmusba csúsznának. Ez csak egy további ingalendülést hozna létre a 
szubjektivizmus felé. Nekünk törvényes szubjektivitásra van szükségünk. Bavinck és 
Berkouwer megmutatták nekünk, hol találhatunk efféle törvényes szubjektivitást.375 

A törvényes szubjektivitás eléréséhez mindannyiunknak együttesen a hagyomány, 
azaz a továbbadott hit-tartalom elképzelésével kell kezdenünk. Ha a hagyománnyal kezdjük, 
akkor valamennyien megláthatjuk a világosságot a minket most körülvevő sötétségben. 
Egészen mostanáig képtelenek voltunk megtalálni a hermeneutika helyes alapelvét. Ez tartott 
vissza minket attól, hogy az evangélium világossága ráragyoghasson a modern helyzetünkre. 
Ha azonban a hagyománnyal kezdjük, „akkor ugyanazzal a levegővétellel az új hermeneutikai 
kiindulópont is megadatik nekünk”.376 

Kuitert hozzáteszi: „A hermeneutika alapkérdése nem az, hogy mit érthetek meg, 
hanem sokkal inkább az, hogy mi a jelentése és a jelentősége a hit tartalmának, mely megelőz 
minden elmélkedést és létezést, s amit az egyház ebben az áthaladásban kapott meg a korokon 
keresztül?”377 

Ezt hallván az A csoport távozni készült. A megértés alatt ők nem a fogalmi behatolást 
értették. A hit megértése alatt ők a Verstehen-t értették ahhoz hasonlóan, ahogyan Kant értette 
az Ideen-jei által a Begriffe-fel szemben. Az ő megértésük nem foglaltak magában a 
világegyetem nyitott mivoltának a tagadását. Az ő megértésük inkább a régi metafizika zárt 
világegyetemének az elképzelését tagadta. 

Kuitert azonban biztosította őket arról, hogy a hagyománynak, mint a tartalom 
általános, adott mivoltának a javaslatával nem akarta visszahozni a Szentírás régi 
objektivizmusát a fogalmilag kifejezett tartalom változás nélküli rendszerével egyetemben. 
Kuitert gyorsan biztosította az A csoport tagjait arról, hogy a hagyomány szó használata 
helyett használhatják a kánon szót is. Azt mondta, hogy ő maga ugyanakkor tartózkodott a 
kánon szó használatától, mert el ahhoz a benyomáshoz vezethetne, hogy a kezdést a Szentírás 
tekintélyével javasolja. Ezt azonban nem szabad megtennünk, mert a Szentírás tekintélye a 
„vitatott kérdés” közöttünk. A kánon szó használata helyett „célzatosan választhatjuk a 
fenomenologikusabban árnyalt hagyomány szót a továbbadott hit-tartalom értelmében: alatta 
elsősorban a bibliai bizonyságtételt értjük.”378 

B. A kritikai-történelmi kutatás törvényessége 
 
A hagyománnyal kezdeni, folytatja Kuitert, azt jelenti, hogy azzal kezdjük, ami 

egyszerre a legkritikusabb és a legígéretesebb pont. Pontosan a teológia története összes 
problematikájának a középpontjában állunk. „A hagyomány azt jelenti, hogy az anyag, amivel 
a teológia foglalkozik, történelmileg jutott el hozzánk.” Ez viszont kijelöli a „történelmi 
kutatás” tulajdonképpeni feladatát. A hagyomány, minden benne foglalt kérdésével 
egyetemben a történelmi-kritikai kutatásért kiált: ez benne foglaltatik magának a 

                                                
375 Kuitert, De Realiteit van het geloof, 158. oldal. Kuitert említi Berkouwer Geloof en Openbaring en de 
Nieuwere Duitsche Theologie című disszertációját. 
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hagyománynak, azaz az átadott dolgoknak az elképzelésében.” Valamennyien egészen 
bizonyosan felfogjuk, hogy a teológiát tulajdonképpen nem lehetne tudománynak nevezni, ha 
nem fogna bele a történelmi-kritikai kutatásba. De a kritika nem vezethet a hagyomány 
szubjektivizálásához. Ebeling hangsúlyozta ki ezt a tényt a Wort und Glaube című 
könyvében.379 A történelmi kritikai kutatásnak természetesen me szabad kijelentéseket tenni 
arról, ami tulajdonképpen kívül esik a birodalma határain. 

Kuitert itt Krisztus feltámadására utal. A Szentírás úgy beszél nekünk Krisztus 
feltámadásáról, mint valami egyedi dologról.  A kritikai történelmi módszertan túllépne a 
saját határain, ha lehetetlennek nyilvánítaná a feltámadást. Ha a kritikai történelmi módszer 
megmarad a tulajdonképpeni határain belül, és nem tagadja azt, ami egyedi, akkor fékként 
szolgálhat a bármely felhasználója által tanúsítható szubjektivizmus felé vezető úton.380 

A második dolog, ami a hagyománnyal való kezdés mellett szól az, hogy kifejezi a 
teológia pro me jellegét. A teológiának nem szabad csakis tudománynak lennie, olyan 
tudománynak kell lennie, ami engem is érdekel. A hagyomány, amit a mai egyház az előző 
generációtól kapott, s amit majd továbbad a következő generációnak, bizonyságtételképpen 
jelenik meg, azaz a történelmi egység és kaland bizonyságaként, ha Izrael az Istenével eljut a 
csúcspontra a Jézus Krisztussal, mint ennek az Istennek az egyedi képviselőjével fennálló 
közösség bizonyságában. „Izrael Istene az az Isten, Aki együtt meg a népével, mint a 
szövetségük Istene, együtt cselekszik Izraellel, és egyedi módon mutatja ki a szövetségi 
jellegét Jézus Krisztusban.”381 Tua res agitur. 

Valamennyiünknek, mondja Kuitert, egyet kellene értenünk abban, hogy helyesen 
tesszük, ha a hermeneutikai megközelítésünket a hagyományra építjük fel. A hagyomány az a 
pont, amiben az összes teológusnak egyet kell érteni. Senki sem tagadhatja, hogy a 
hagyomány – fides quae – történelmileg feltételes kezdetekkel bír. Itt az objektivizmus és a 
szubjektivizmus együttműködnek. Ha a hagyománnyal kezdjük, akkor nem kell félnünk 
egyrészről a belecsúszástól a relativizmusba, vagy másrészről a tanítás apránkénti, elvont 
nézetébe. „Miután Isten önkijelentése történelmileg, azaz a konkrét generációkkal 
közösségben fejeződött ki, Isten ismerete úgy jut el hozzánk, amint a hagyományban 
megformálódott”.382 

Ha a kijelentésnek az Arisztotelész metafizikáján alapuló fogalmasító folyamatán 
nőttünk fel, akkor ezt nehéz lesz elfogadnunk. Mégsem juttathatjuk érvényre a Szentírást, ha 
nem tekintjük hagyománynak az említett értelemben. „A keresztyén igazság nem lehet meg e 
nélkül a jel nélkül a történelmi jellegében, ha egyáltalán keresztyén igazság akar lenni.”383 

Még továbblépve, rá kell mutatnunk, mondja Kuitert, hogy „a keresztyén igazság eme 
történelmi jellege az ember létezésének történelmi módjában található meg”.384 Azért van 
generációról generációra szálló hagyomány, mert az ember történelmi módon él. 

Végül Kuitert ahhoz ragaszkodik, hogy a hagyomány elképzelése, amint azt a The 
Reality of Faith című könyvében tárja elénk, képes egyedül érvényre juttatni a hármas Isten 
bibliai elképzelését. Nem említette Barthot ennél a pontnál, de a Szentháromságról alkotott 
elképzelése, amint ebben a nyitóbeszédében szerepel, alapvetően hasonlít Barthéhoz. Barth 
„kijelentésszerű” Szentháromságot akar, olyan Szentháromságot, melyben a hármas Isten 
elképzelése az Isten és az ember közötti együttműködés folyamatából származik. 

Csak a hagyománynak, mint a kiindulópontunknak az elképzelésével lehet megoldani 
a hermeneutikai problémánkat, állítja Kuitert.385 
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Ha most a B csoport emberei aggódnak, amiért a hagyománnyal helyettesítem Isten 
Ígéjét, mint az igazság forrását és mércéjét, hadd nyugtassam meg őket még jobban az alábbi 
megfontolásokkal. 

Valódi stabilitást nem lehet biztosítani az önmagában vett Isten által, aki 
feltételezetten egy sor intellektuális állítás segítségével kommunikál az önmagában vett 
emberrel. A valódi stabilitás csakis az Isten, Aki az ember számára Isten, valamint az ember, 
aki az Isten számára ember konkrét történelmi kölcsönhatásában található meg. A valódi 
stabilitás az efféle Isten és efféle ember „történelmi közösségén” alapszik.386 

A valódi probléma, hogy miképpen közölhetjük ezt a „történelmi közösséget” a 
modern emberrel, most elvileg megoldódott. A huszadik század történelmi tudata szívesen a 
magáévá teszi a kijelentésnek, mint Isten és ember közötti konkrét történelmi-szövetségi 
kölcsönhatásnak a elképzelését. Ezzel a nézettel nincs összeütközés az isteni és az emberi 
tényező között. Nem kell félnünk, nehogy az ember, mint a kijelentés átvevőjének 
hozzájárulása szubjektivizálja majd a kijelentés egyszer, s mindenkorra adott tartalmát. 
Istennek, valamint az embernek megvan az őt megillető része a hagyományban. Mivel Isten 
az Ő kijelentése,, ezért, mondja Kuitert, Ő a folytonosság alapeleme a történelemben. Isten 
folytonos: „Ő a korokon át mindig ugyanaz”. Ő nem változik az emberek üdvösségére 
vonatkozó akaratának tekintetében. S miután „ezzel az Istennel” van dolgunk, ezért lehetünk 
biztosak mind a folytonosságban, mind a szakaszosságban a keresztyén igazságon belül.387 

Kuitert nyitóbeszéde a csúcskonferenciáján kísérlet volt az A csoport, a neo-ortodox, 
és a B csoport, az ortodox teológusok kibékítésére. Kuitert valójában a korábbi szövetségeseit, 
Kuypert, Bavinckot, stb. igyekezett kibékíteni azt sugallván, hogy a mostani szövetségesei, 
Barth, Ebeling, stb. pusztán csak jobban érvényre akarták juttatni Krisztus személyét és 
munkáját annak a ténynek a kihangsúlyozásával, hogy Ő mindig jelen van a hitben, mely által 
Őbenne hisznek. A szubjektivitás új kihangsúlyozása a valódi objektivitás érdekében történt. 
Valamennyiünknek értelmessé kell tenni a modern ember számára a szuverén, egyetemes 
kegyelem evangéliumát. Az afféle bibliai fogalmak, mint Isten, üdvösség, kegyelem és 
megbékülés csak a folytonosság és a szakaszosság írásaimban felvázolt alapelveiből kiindulva 
nyernek értelmet. Csak az egy adott kultúrában rendelkezésre álló képekből és fogalmakból 
kiindulva fejezhetjük ki, hogy mit értünk az efféle szavak alatt. Ennek megtétele nem más, 
mint az összes kor evangéliumának hozzáférhetővé tétele a mostani kor számára. „Nem 
beszélhetünk ’a kibékülésről’, ha nincsen valamiféle fogalmunk arra, mit jelent az 
összeütközés.”388 Sok keresztyénnek csak homályos elképzelései vannak a kegyelem 
jelentéséről, de nem képesek képet alkotni róla. „Aztán ott az ’Isten’ szó.” Mit alkotunk 
belőle? Egyáltalában semmit, ha a transzcendensnek tekintjük a szó hagyományos 
értelmében. Az viszont biztos, hogy az elképzelést, mely szerint nem szabad képet alkotnunk 
Istenről, a „mensvormigheid Gods”-ra vonatkozó biblikus tanításból kiindulva kell 
értelmeznünk. 

Kuitert itt a témával kapcsolatos fő munkájára utal. Erről korábban beszéltünk.389 
Akkor és csakis akkor várhatjuk a modern embertől, hogy megértse, mire gondolunk, ha 
valóban szövetségi, azaz valóban pro me teológiát tárunk elé. Ezzel pedig a hermeneutikai 
problémánk megoldódott. Érvényre juttattuk az emberi alany törvényes követeléseit anélkül, 
hogy szkepticizmusba csúsztunk volna. Nem kell félnünk Feuerbach mosolyától. 

                                                                                                                                                   
385 Ugyanott, 166. oldal 
386 Ugyanott, 169. oldal 
387 Ugyanott 
388 Ugyanott, 170. oldal 
389 Ugyanott, 171. oldal 
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4. Kuitert hatalmas árulása 
 
Könnyen elképzelhetjük, hogy a B csoport, az ortodoxok, akik hallgatták ezt a 

feltételezetten békítő megnyitó beszédet a Kuitert által összehívott csúcskonferencián, hamar 
felfogták, hogy az ügyüket elárulták. Az önmagára utaló Istent, akit ők, mint teremtmények és 
megváltott bűnösök imádtak, Kuitert szerint le kellett cserélniük Kantnak és követőinek az 
önmagára utaló emberével, s még arra is megkérték őket, hogy örvendezzenek a cserének. 
Meg kell hagyni, továbbra is megtarthatják az Istenüket, de csak mint korlátozó fogalmat, 
azaz mint az önálló, önállóan törvénykező ember kivetítését. 

Luther és Kálvin teremtett és gondviseléssel felügyelt világát fel kell váltani Kant 
fenomenális birodalmával. 

Krisztust, Aki valódi Isten és valódi ember volt, a kalcedoni hitvallás Krisztusát le kell 
cserélni a Krisztus-eseményre, mint az egység mindent körülölelő alapelvére, mely 
dialektikus kapcsolatban áll a végső véletlennel, mint a szakaszosság mindent körülölelő 
alapelvével. 

Kuitert nézetének fő problémája az, hogy a modern ember problematikájának 
elfogadásán alapszik. Beszéltünk már erről a dologról a félrecsúszásait tárgyaló szakaszban. 
Kuitert „nagy felfedezése” nem más, mint „az embernek és szabályalkotásainak a 
történetisége”. De micsoda az ember történetisége? Az ember önállóságának, vagy 
függetlenségének kanti fogalma. 

Robin Collingwood dolgozza ki a függetlenség eme fogalmának jelentőségét a 
tudomány és a történelem számára a lehető legtisztább módon. A történelmi tudatnak, állítja 
Collingwood, egyesítenie kell az összes tapasztalatot azzal az előfeltevéssel kezdve, hogy „az 
összes tapasztalat, bármi legyen is az, jelen idejű”. „A rögzített és befejezett múlt elvált a 
jelen tapasztalattól, ezért elvált a bizonyítéktól is (mivel a bizonyíték mindig jelen idejű), 
következésképpen megismerhetetlen. ’Ami valójában történt’, az csak az, ’amire a bizonyíték 
ösztönöz, hogy elhiggyük’.390 Azaz, a történelem tényei jelen idejű tények. A történelmi múlt 
az eszmék világa, amit a jelen bizonyítékai teremtenek meg a jelenben. Ez azzal a paradox 
eredménnyel ját, hogy a történelmi múlt egyáltalán nem is múlt, hanem jelen. Nem a jelenben 
túlélő múlt, hanem jelennek kell lennie. De nem úgy jelen, hogy pusztán kortársi. Jelen, mert 
minden tapasztalat, bármi is legyen, jelen idejű, de nem csak jelen. Múlt is, és a múlt mivolta 
magában foglalja a jellegének megváltozását tapasztalatként.” 

Vajon Kuitert valóban örvendezik az ember történelmi tudata önmagára utaló 
jellegének e nagy felfedezésén? Vajon valóban újra akarja értékelni a saját vallásos 
meggyőződéseit Krisztus haláláról és feltámadásáról, belőle kiindulva? Ha igen, akkor nem 
állhat meg, miután elvetette e Genezis elbeszélésének „történetiségét” az ember és a 
világegyetem eredetét illetően- Akkor tovább kell mennie és ki kell jelentenie, hogy Krisztus 
halála és feltámadása csak azért érthetőek meg a modern ember számára, mert az ember jelen 
idejű megtapasztalásában mennek végbe. 

Collingwood elképzelése, mely szerint minden tapasztalat jelen idejű tapasztalat, a 
modern megfelelője Parmenidesz elképzelésének, mely szerint minden tapasztalat örök 
tapasztalat. Sőt, ez a kettő egyformán ugyanannak a korongnak a domború és a homorú 
oldala. A tiszta racionalizmus megköveteli a vele kölcsönhatásban álló tiszta irracionalizmust, 
és a tiszta irracionalizmus is megköveteli a vele kölcsönhatásban álló tiszta racionalizmust. A 
tiszta racionalizmus és a tiszta irracionalizmus kölcsönhatásának elképzelése a dialektikus 
kölcsönhatásukat hozza létre, illetve jön létre az által. Ez igaz az aposztata gondolkodás 
minden formájára. A görög gondolkodás forma-anyag sémája, valamint a modern poszt-
kantiánus gondolkodás szabadság-természet sémája egyaránt kifejezi ezt a dialektikát. A 

                                                
390 Collingwood, The Idea of History, 107. oldal 
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dialektika eme két formája között az a különbség, hogy a szabadság-természet séma 
világosabban kitörölte a racionalizmus maradványait, mint tette azt a forma-anyag séma. 

A modern tudomány nyíltan kifejezi, hogy szüksége van mind a tiszta 
determinizmusra, mind a tiszta indeterminizmusra, mégpedig egymással kölcsönhatásban. A 
modern tudomány folytonosan használja a tiszta determinizmus „ideálját” a folytonosság 
alapelveként, valamint a tiszta indeterminizmus „ideálját” a szakaszosság alapelveként. 

Ennek megfelelően a modern filozófia is nyíltan kifejezi, hogy szüksége van mind a 
tiszta determinizmusra, mind a tiszta indeterminizmusra, mint a magyarázatának alapelveire. 
Collingwood álláspontja a történelmi tudatról szemlélteti ezt a tényt. Ő bizonyos abban, hogy 
a történelem hagyományos nézete nem lehet igaz. Nem lehetséges olyasmi, mint átmenet a 
haragból a kegyelembe Krisztus halálán és feltámadásán keresztül a múltban a szó ortodox 
értelmében. A történelmi tudat semmit sem kezdhet egy efféle elképzeléssel. Azt 
természetesen ésszerű kimondani, hogy az embernek érteni kell azt, amit a múltról mondott. 
Ezért a múltnak jelennek kell lennie a számomra. Ez az a pro me fajta filozófia, amit Kuitert 
alapjában véve elfogadott. E modern racionalizmussal kölcsönhatásban áll az az elképzelés, 
mely szerint minden megtapasztalásnak azzal a kérdéssel kell kezdődnie, hogy egyáltalában 
miért kell bárminek is léteznie ahelyett, hogy semmi se létezne. Ez a tiszta esetlegesség 
elképzelése. Collingwood belefoglalja ezt az elképzelést, valamint a tiszta determinizmus 
elképzelését a történelmi tudatról alkotott elképzelésébe. 

Végül, a modern teológia is egyetért a modern tudománnyal és a modern filozófiával a 
valóság és a tudás eme dialektikus nézetében. A kortárs pro me ideológia egésze erre a 
feltételezésre épül. Barth számára Isten folytonossága pontosan abban fejeződik ki, hogy 
képes teljes mértékben és maradék nélkül átváltozni Önmaga ellentétére, miközben mégis 
megment minden embert az örökkévalóságtól fogva Krisztusban. 

Ezen az alapon kell Barthnak azt állítását érteni, mely szerint a Biblia Isten szava. 
Ezen az alapon kell Kuitertnek az isteni és az emberi tényezők bibliai viszonyáról alkotott 
nézetét is értelmezni. Elfogadván a történelmi tudatot kiindulópontként, amiképpen azt a 
modern gondolkodók értik, Kuitert a beszédében Istennek a Krisztusban adott önkijelentéséről 
megadott mindent a modern embernek, amit csak akart. A ragaszkodása ahhoz, hogy a valódi 
átmenet a haragból a kegyelembe igenis a közönséges történelemben megy végbe Krisztus 
halálán és feltámadásán keresztül, nem más, mint az egér haláltusája a macska szájában, vagy 
a bárány haláltusája a farkas állkapcsai között. Ez világosan kiderül, amikor a történelem 
„eredetével”, „középpontjával” és „végével” foglalkozik. 

A. Kuitert megadja magát a modern tudománynak a „történelem 
kezdeteit” illetően 

 
Amikor Kuitert a kezdetekkel foglalkozik, ahogyan azokat a Genezis elbeszélése 

tárgyalja, akkor azt feltételezi, hogy a modern tudományos módszertan egy értelmes valami, 
és független Istennek a Krisztuson keresztül a Szentírásban adott kijelentésével fennálló 
viszonyától. Látszólag nem fogja fel a tényt, hogy a modern tudományos módszertan azon a 
feltevésen alapszik, mely szerint az ember független és minden „megértésének” azáltal kell 
megtörténnie, hogy ráhúzza a gondolkodásának keretét a benne levő és az őt körülvevő tiszta 
nyersanyagra. Kuitert szemlátomást nem érti meg, hogy a „sok tudományos felfedezés”, 
melyekre úgy hivatkozik, mint kétségbevonhatatlan alapra, amiért a kezdeteknek inkább a 
modern, mintsem a protestáns nézetét kell elfogadni, olyan valóságfilozófiát feltételez, mely 
veleszületetten értelmetlen. A modern biológiai evolucionizmus, amiről Kuitert Jan Leverrel 
és másokkal egyetemben hiszi, hogy mindenképpen el kell fogadnia, bele van ágyazódva a 
modern folyamat-filozófia egészébe. Kuitert úgy véli, hogy a teológus elődei logikailag kötve 
voltak a Jézusba vetett hithez, mert mind tudományosan, mind vallásosan meg voltak arról 
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győződve, hogy Ádám élt egykor. Vajon nem világos, érvel, hogy az egyetlen helyes 
kiindulópont a hit számára az, amit az evangélisták és az apostolok (és így az egyház, 
valamint a szülők és a barátok) említettek Jézust illetően? A tény, hogy Isten kijelentette 
Magát a világ Megváltójaként a názáreti Jézus módján és munkájában, azaz a szenvedése, a 
keresztje, és a feltámadása által, az a tény, amivel a hit megkezdődött, és amelyből származik. 
E nélkül az üzenet nélkül nem létezne hit. Nem Ádám, nem is a Szentírás nézete, hanem Jézus 
üzenete folytán váltak a keresztyének keresztyénekké. Emiatt semmi sem történne a hittel, ha 
kiderülne, hogy Ádám nem volt történelmi személy. Jézus valóságát nem az támasztja alá, 
amit a Biblia Ádámról mond, hanem megáll az a saját maga lábán.391 

Kuitert Pál apostolra hivatkozik a nézetének alátámasztása végett. Pált Ádám nem 
mint történelmi személyiség érdekelte, hanem mint „tanítási modell”. S a tanítási 
modelleknek „nem kell történelmieknek lenniük a feladataik teljesítéséhez”.392 

Mindebben Kuitert nézetei emlékeztetnek a neo-ortodoxia, s különösen Barth 
nézeteire. Nem szabad azt mondanunk, hogy Ádám és Krisztus, hanem azt kell mondanunk, 
hogy Krisztus és Ádám. De Kuitert esetében – no meg Barth esetében is – nem fogjuk fel a 
szavak eme megfordításának jelentőségét is, amíg nem értjük meg, mit ért Krisztus alatt. 
Kuitert pro me teológiája emlékeztet Barthéra. Kuitert Barthnál nem kevésbé „aktualizálta” a 
megtestesülést. Ez magában foglalja azt is, hogy „aktualizálta” a Bibliát, mint Isten Ígéjét. A 
Biblia, mint olyan, nem az Íge, hanem csak rámutat az Ígére, és bizonyságot tesz róla. 
Amiképpen Isten teljesen kijelentetett Krisztusban, úgy teljesen kijelentetett és teljesen rejtett 
Ő a Szentírásban. 

Mikor tehát Kuitert úgy beszél a hitünkről, mint aminek az eredete az evangélisták és 
az apostolok Krisztusról tett bizonyságában rejlik, akkor maga ez a bizonyságtétel is részt 
vesz Krisztusban itt és most, je und je, kijelentvén magát minden embernek. 

Ezzel a nézettel annak, amit az evangélisták és az apostolok mondanak Jézusról, nem 
szabad történelminek lenni a szó ortodox értelmében, s egyszerűen nem is lehet az. Ha az 
lenne, akkor a modern pro me teológia egész szerkezete összeomlana. S a pro me teológiát 
aládúcoló áramlás-filozófia és tudományos evolucionizmus is vele együtt roskadna össze. 

Evangelikál hívőként Kuitert meggondolatlan, amikor a reménységét Krisztusnak az 
Ádámmal szembeni elsősége számára építi fel a modern folyamat-gondolkodáson alapuló 
hagyományon. 

Abban egyetértünk, hogy a keresztyén teológiának Krisztustól kell kezdődnie. De 
ennek a Krisztusnak annak a Krisztusnak kell lennie, aki Önmagát azonosítja, azaz 
Önmagáról tesz bizonyságot az evangélisták és az apostolok szavain át. 

Kuitertnek az evangélistákról és apostolokról alkotott nézete Barthéhoz hasonlóan ezt 
az Önmagáról bizonyságot tevő Krisztust szándékozik megsemmisíteni. Kuitert evangélistái 
és apostolai a tiszta ész kanti elsőségének mintájára készültek. Ez a bizonyság Krisztusról a 
független embernek (beszorulva az Én-az dimenzióba, de a személyiségének mélységében az 
Én-te dimenzió részeseként) a bizonysága arról a Krisztusról, Aki szinén be van szorulva az 
Én-az dimenzióba, de valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva nomenálisabb a többi 
embernél. 

Ha meglátjuk Kuitert „Krisztus Ádámmal szembeni elsőségéről” alkotott 
elképzelésének a jelentőségét, akkor felfogjuk, hogy ezt az elképzelést a modern szabadság-
természet séma alapelveivel, konkrétabban a történelmi tudat alapelvével alkotta. Ezzel az 
alapelvvel az ember a dialektikus találkozási pont a tiszta egyértelműség és a tiszta 
kétértelműség között. Ezzel a nézettel Krisztus nem különbözhet senki más embertől, és nem 
hasonlíthat senki más emberre. Ha Krisztus olyan, mint a többi ember, akkor teljes mértékben 
rájuk kell hasonlítania, azaz azonosnak kell lennie velük. Ha Krisztus nem olyan, mint a többi 
                                                
391 Kuitert, Verstaat Gij Wat Gij Leest, 27–28. oldal 
392 Ugyanott, 28. oldal 
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ember, akkor teljes mértékben eltérőnek kell lennie tőlük. Ennek az eredménye az, hogy 
Krisztus azonos az emberrel, azaz az ember elképzelésével. Ebbéli minőségében Ő az 
egyetlen ember. Az összes többi ember, abban a mértékben, amennyire emberek, részt 
vesznek Krisztusban, mint a valódi emberben. Minden más ember azért ember, mert a 
lehetségesség valamiképpen bennük rejlik arra, hogy egyesüljenek, vagy ahogyan Platon 
mondja, összekeveredjenek a létezéssel. 

Ezzel a nézettel Ádámnak nemcsak hogy nem kell történelminek lennie, de nem is 
szabad annak lennie a szó ortodox értelmében. De Jézus Krisztus sem lehet történelmi a szó 
ortodox értelmében. Ha az lenne, akkor „a hit tárgyát”képezné. Ha az lenne, akkor 
visszajutnánk a Szentírás ortodox nézetéhez, mely szerint a Szentírás Isten közvetlen 
kijelentése. Így újra csatlakoznunk kellene beati possidentes-hez, akiket Barth Károly oly 
könyörtelenül füstölt ki az utrechti beszédeiben. 

Kuitert kiindulópontja a teológiájának egésze számára lényegében ugyanaz, mint 
Barthé. Kuitert Krisztusának elsősége Barthénál nem kevésbé megköveteli, hogy az egész 
gondolkodásunkat bármiről, akár a tudományban, akár a filozófiában, akár a teológiában arra 
az elképzelésre alapozzuk, hogy a lefelé vezető lépések és a felfelé vezető lépések Krisztus 
életében, halálában és feltámadásában itt és most, a jelenben mennek végbe. Hasonlóképpen, 
Krisztus eme elsősége megköveteli, hogy Isten Krisztusban egészen és teljesen (ganz und gar 
oder gar nicht) átforduljon önmaga ellentétébe, s akkor, a felfelé vezető útján belevonja az 
emberi természetet, az emberiséget, minden embert az Ő aszeitásába. 

A Genezis történetének Ádámja ezzel a nézettel lehet tanítási modell a számunkra 
abban, hogy valamennyi vonatkozásban alapvetően hasonlóak vagyunk „hozzá”. Mi, ahogyan 
ő is, állati ősöktől származik, melyek a tiszta esetlegességből pattantak elő. mint valódi és 
igazi embernek (vere homo), Jézus Krisztusnak ugyanazzal az eredettel kellett bírnia, mint 
minden más embernek. Bármi ennél kevesebb doketizmust jelent. 

Másrészről a paradicsomi Ádámnak a kezdetektől fogva az összes többi emberrel 
együtt részes az örökkévalóságtól fogva Krisztussal, Aki egy az Atyával. 

Amikor Kuitert a „mindenféle tudományos felfedezéshez” fordul a kezdetek ortodox 
nézete ellen, akkor ez csak válik értelmessé, ha felfogjuk, hogy az ezeket a „felfedezéseket” 
létrehozó „tudományos módszer” előfeltételezi az embernek és a világának poszt-kantiánus 
nézetét. Ennek a nézetnek megfelelően a második Ádám nem fordulhat egyszerűen csak az 
első Ádámba: mindkét Ádámot demitologizálni kell. Amíg ezt meg nem tesszük, a modern 
ember nem értheti meg és ezért képtelen elfogadni „a keresztyén üzenetet”. Az úgynevezett 
történelmi tudat elfogadásával kiindulópontként Kuitert elviekben feladta a Szentírást, mint 
Isten Ígéjét, és Isten Ígéjét (a Krisztust), mint Önmagáról bizonyságot tevőt a Szentírásban. 

Kuitert Krisztusról alkotott aktivista nézete és a Szentírásról alkotott aktivista nézete 
egymásban foglaltatnak. Barthtal együtt Kuitert is azt mondja, hogy Jézus Krisztus az Isten 
Fia, és a Biblia Isten Ígéje. A szóban kifejeződő azonosítás alapelvét mindkét esetben 
aktivista érelemben veszik. S ez az aktivizmus azon a kantiánus alapelvem alapszik, mely 
szerint az embernek képesnek kell lennie önmagát azonosítani önmagából, mint önmaga 
számára elégségesből kiindulva, az esetlegesség birodalmában. 

Mikor Kuitert azt állította, hogy a Biblia történelmi körülményeit és tanítását a modern 
ember csak akkor képes megérteni, ha a kijelentésének történelmi jellegétől indulunk ki, 
akkor valójában arra ösztökél, hogy vessünk el mindent, amit ő maga még mindig hinni akar 
Jézus haláláról és feltámadásáról, és a modern emberrel is el akar fogadtatni. Kuitert esetében 
nem lehet, hogy a kecske is jóllakjon. és a káposzta is megmaradjon. A történelmi tudatnak, 
mint legfelsőbb bíróságnak az elfogadásával, jegyet váltott a Rotterdam – Boldogság-
szigetek393 közvetlen hajójáratra, melyek valahol Kant nomenális birodalmában vannak. 

                                                
393 A Elízium közepén elhelyezkedő három sziget a görög mitológiában, ahol az üdvözültek élnek. – a ford. 
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B. Kuitert megadja magát a modern teológiának „a történelem központját” 
illetően 

 
Abban, amit Kuitert árulásáról mondtunk a történelem kezdeteivel kapcsolatosan 

valójában elmondtunk mindent, amit el kell mondani az árulásáról Krisztusnak, mint a 
történelem középpontjának a vonatkozásában. Ezért egyszerűen csak kiegészítjük és 
világosabbá tesszük azt, amit már elmondtunk Kuitert és Ebeling Jézus Krisztussal 
kapcsolatos gondolatainak összehasonlításakor. 

Kuitert nagy bámulatát fejezi ki azzal kapcsolatban, amit Ebeling mond a Word and 
Faith című könyvében, s főleg annak a „Jesus and Faith” című fejezetében. 

Megpróbáljuk megérteni, mit mond Ebeling ebben a fejezetben, majd megkérdezzük, 
hogy hogy vajon Ebelinggel együtt elfogadván a kantiánus ismeretelméleten alapuló neo-
ortodox teológia magyarázó alapelveit, Kuitert képes-e visszafordulni attól, hogy végigjárja 
az utat Jézusnak, mint a hit „tárgyának” Jézussal, mint a hit „alanyával” történő képzeletbeli 
azonosításában. 

Ahhoz, hogy megértsük Ebeling könyvének Jesus and Faith (Jézus és a hit) című 
fejezetét, meg kell vizsgálnunk a helyzetet, amelyben íródott. 

Ebeling először is azt próbálja megmutatni, hogy a hitről alkotott nézete összhangban 
van a reformátorokéval. De aztán, ahogyan Barth aktualizálja a kalcedoni hitvallást, úgy 
aktualizálja Ebeling a reformációt. Mindketten Kant segítségével teszik ezt meg. „A sola fide 
megsemmisíti a kijelentés minden titkosan doketista nézetét, melyek elkerülik a kijelentés 
történelmiségét, sui generis történetté téve azt, egy szent területet, ahonnan a kritikai 
történelmi módszert buzgón ki kell zárni.” „A reformátorok nézetével mind a kijelentés, mind 
a hit a maguk történetiségében tárulnak fel, és ez nagyon határozottan azt jelenti, hogy a hit ki 
van téve a történelmi minden sérülékenységének és kétértelműségének.”394 

Így demitologizálják tehát mindazt, amiért Luther és Kálvin támogatott a kantiánus 
típusú filozófián alapuló történelmi tudat segítségével. 

Barth ezt sok évvel ezelőtt Sören Kierkegaard segítségével tette meg. Ebeling olyan 
hermeneutikát keres, mely túllép Barthon a Jézusra és a hitre vonatkozó nézeteinek 
újraértelmezése során a kantiánus alapelvekkel. Ebeling meg akarja tartani a látszatot a 
történelmi Jézust illetően. Sem Barth, sem Bultmann, véli Ebeling, nem juttatta érvényre a 
történelmi Jézust. 

Mit értünk alatta, kérdezi Ebeling, amikor a történelmi Jézusról beszélünk? 
Megvalljuk. hogy Jézus Isten. De semmit sem „tudhatunk” Istenről. Kant ezt egyszer, s 
mindenkorra megtanította nekünk. Akár helyeslőleg, akár tagadólag, vagy kiváltképpen 
beszélünk, nem mondhatunk semmit Istenről. Barth újra felhívta a figyelmünket erre a tényre. 

Azonban prédikálnunk kell. Az egyetlen módja annak, hogy prédikálhassunk, ha 
megvan a bátorságunk a megtestesülés aktualizálásához. Azt, amiről fogalmilag nem 
mondhatunk semmit, erkölcsileg elsődlegessé kell tennünk. Bátraknak kell ennünk a 
fenomenális értelmezéséhez a nomenálisból kiindulva. Nincsen teleológia a természetben és a 
történelemben, ha von unten tekintünk azokra. Mégis fenn kell tartanunk az erkölcsi 
elsőségének posztulátumát a természetivel szemben. Istent számunkra, azaz az emberiség 
számára Istenként kell posztulálnunk Krisztusban. Ez az Isten-számunkra Krisztusban az, aki 
megvilágosítja az erkölcsi tudatunkat. 

Senki sem tud, vagy tudhat bármit is a nomenálisról, mondja Kant. Richard Kroner ezt 
az álláspontot erkölcsi dualizmusnak nevezi. A hagyományos protestantizmus azt állítja, hogy 
nagyon sokat tud a nomenálisról. A történelmi protestantizmus téved. Az ortodox 
protestantizmus azt állítja, hogy – a kijelentés alapján – tud valamit arról, hogy Isten, Aki a 
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nomenális világban él, mozog és létezik, hol és hogyan jelent meg Jézus Krisztusban, a 
fenomenális világban. Barth Károllyal együtt elveti ezt az ortodox nézetet, és elfogadja Kant 
erkölcsi dualizmusát. Ebelinggel együtt Kuitert is elfogadja ezt a dualizmust. Kuitert ortodox 
elődei nem az efféle dualizmus alapján munkálkodtak, s ezért azt mondták róluk, hogy 
nyilvánvalóan és teljesen tévednek az Istenről, az emberről és Krisztusról alkotott nézetükben. 
Bavinck nem kezdet el felfogni, hogy mit jelentettek valójában az omnia abcunt in mysterium 
szavai. Nem fogta fel, hogy velünk együtt Magát Istent is körülveszi a tiszta esetlegesség. 

A Genezis beszámolója nem akarhat nekünk semmi olyasmit elmondani, ami 
ténylegesen végbement a fenomenális világban. Ezt a beszámolót úgy kell értelmezni, mint 
ami minden ember esetében ugyanazt a helyzetet sugallja, mint ennek az elképzelt első 
embernek az esetében, azaz az abszolút titokzatosság veszi őt – és mindenkit – körül. Minden 
ember „Ádámban” van. Kierkegaard tette ezt világossá a számunkra. Brunner megmutatta 
nekünk, miképpen egyszerűsítette le Ádám ortodox nézete az ember életének erkölcsi 
dimenzióját egy pusztán természeti dimenzióra. 

Senki nem tud semmiről semmit. Nekünk mindennek ezzel az abszolút 
megkérdőjelezhetőségével kell kezdeni. Az egzisztencializmus tanította ezt meg nekünk. 

Mivel senki nem tud semmiről semmit, így az ortodox keresztyén, aki azt állítja, hogy 
bármiről is tud valamit, téved. A kijelentésre hivatkozás nem kínál az ortodox hívőnek 
semmiféle menekülő utat. Az ortodoxia Istene ugyanúgy egyformán megkérdőjelezhető mind 
nekünk, mind „önmagának”, ahogyan az ember is megkérdőjelezhető önmagának. A tiszta 
esetlegesség elképzelése ennél nem kevesebbet követel. 

De akkor a tiszta esetlegességnek ez az elképzelése megköveteli annak elképzelésé is, 
hogy az ember mindent tud mindenről. Enélkül a modern ember nem tudhatná, hogy az 
ortodoxia Isten nem létezhet, mivel az egész valóság tisztán esetleges. A modern 
gondolkodók a tiszta racionalizmust és a tiszta irracionalizmust egymással kölcsönhatásban 
állókként képzelik el. Csak egyetlen további dolgot kell hozzátenni, nevezetesen azt, hogy 
bizonyos fokú összemérhetetlenség létezését feltételeznek a kettő között a tiszta 
racionalizmus javára. Mi más módon lehetne magyarázni, hogy a logika bármiféle 
kapcsolatban áll a ténnyel? 

Nos, Ebeling a Jézus és a hit közötti viszonyt efféle lételmélettel magyarázza. Ezt 
cselekedvén, úgy véli, némi fényt derít a hermeneutikai problémára is. 

Ebeling annak kimondásával kezdi, hogy „a keresztyénség az őt az egyedi történelmi 
eredethez kötő köteléken áll, vagy bukik. Ez először is azt jelenti, hogy a keresztyénség egy 
történelmi tünemény. Határozott történelmi múltból származik, így történelmi kapcsolatban 
áll a múlttal.” Ennyit mondani azonban nem elégséges. „Ennek a történelmi eredetnek kell 
tulajdonítanunk egyszer és mindenkorra minden maradandó, normatív, abszolút jelentőséget, 
mert a keresztyénség egész történelmi eredete a kijelentés természetének van tulajdonítva. Ez 
tehát elkülönül a történelmi események minden viszonylagosságától és átmenetiségétől. 
Olyan birodalmat alkot, melyben – a történelem összes tüneményétől különbözően – egyszer s 
mindenkorra meg van határozva egy nézet, ami a Szentírás kánonjának rögzítésében jut 
kifejeződésre.”395 

„A kijelentés pedig elsősorban és tulajdonképpen konkrét esemény, nevezetesen olyan 
esemény, melyről a Szentírás tesz bizonyságot – ami viszont, szorosabban meghatározva és az 
abszolút sajátosságát kinyilatkoztatva nem más, mint Jézus Krisztus megjelenése. Ehhez az 
eseményhez tehát – a kijelentés eseményéhez a szó leghelyesebb értelmében, ahhoz, 
amelyben ugyanakkor a keresztyénség történelmi eredetei is összpontosul – tartozik egyszer,  
s mindenkorra minden maradandó, normatív, abszolút jelentőség. A kérdéses esemény az, ami 
bár egyedi történelmi eseményként tűnik fel a színen, s mint ilyen a határozott, rögzített 
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múlthoz tartozik, mindazonáltal nem válik a múlt dolgává, hanem állandó jelen idejű 
minőséggel rendelkezik. A történelmi názáreti Jézust a jelen Uraként hirdetik, Aki Isten 
jobbjára ült, a szenvedésében, halálában és feltámadásában elvégzett munkáját pedig örök 
időkre szóló üdvösségként, azaz mindig a jelenben levőként hirdetik.”396 

Itt látjuk annak leírását, hogy „a keresztyénség számára micsoda az eredetének és a 
természetének az alkotó értelmezése”, és ebbéli minőségében „nagyon alapos jelentősége a 
hermeneutikai kérdés vonatkozásában”.397 

Ebeling, mondja ő maga, a keresztyénség tág és semleges leírását fogalmazta meg. 
Ezzel, véli, összhangban van a reformátorok álláspontjával. Valójában azonban a reformáció 
és a keresztyénség kantiasított magyarázata rejlik benne a Krisztussal kapcsolatos nézetében. 

A lét- és ismeretelméletet, melyekből kiindulva hozakodik elő Ebeling az ő 
Krisztusának „egyedi” és „normatív” jelentőségével, bővebben is megtalálható műve 
„Theology and Reality”398 című fejezetében. 

Keresztyénekként bátraknak kell lennünk von oben kezdeni Istennek a Krisztusban 
adott kijelentésétől kiindulva. Akkor minden más a maga helyére kerül még a tudományban 
és a filozófiában is. „Isten valósága csak a kijelentésbe vetett hit által válik ismertté.”399 

Nem szabad megkérdeznünk, hogy amit Krisztus Isten egyedi kijelentéseként „mond 
nekünk” a valóságról, azt vajon lehet-e ellenőrizni a Krisztustól először függetlenül 
értelmezett valósággal. Meg kell hagyni, megmutathatjuk, és meg is kell mutatnunk a 
történelemkritika hagyományos módszereivel, hogy az Istenről, a kijelentésről és a 
Szentírásról alkotott történelmi nézetek helytelenek.400 De aztán, mikor rátérünk a saját 
nézetünk kinyilatkoztatására Krisztusról a valóság egészével fennálló viszonyában, akkor von 
oben kell kezdenünk. A történelmi adataink tudományos manipulálása legfeljebb csak 
rámutatni képes az Istennel való személyes találkozás birodalmára. Azaz, a valóságot annak 
az alanynak kell ellenőriznie, akiről a teológia beszél.401 

Ha nem így, felülről kezdjük, akkor az ortodoxiával együtt visszacsúszunk a 
fenomenologikus objektivitásba. Ezt mindenáron el kell kerülnünk. Ebeling számára ugyanis 
ez hatalmas ár. Ő, mint véli, „objektív” fenomenologikus bizonyítékkal mutatta meg, hogy 
Krisztusnak és a Szentírásnak az ortodox nézete ellentétesek a tényekkel és a logikával. Jézus 
nem lehet az, Akinek az ortodox teológia mondja. A történelmileg figyelembe vett kalcedoni 
hitvallás nem lehet igaz. A Szentírás nem lehet Isten közvetlen kijelentése. Emellett a 
fenomenális világnak kell lenni annak a helynek, ahonnan az ember felemelkedhet a 
nomenális világba azért, hogy tagadhassa bármely olyan Isten létezését, Aki nem fejeződik ki 
teljesen az emberrel fennálló viszonyában. 

Mindezt meg kell tenni dacára annak a ténynek, hogy a tiszta esetlegesség nem kevésé 
képez alapot a fenomenális, mint a nomenális világ számára. 

Ezzel valójában azt kimondva, hogy miután a tiszta esetlegesség mind az ember, mind 
a környezete építőeleme, így az ember semmiről nem tudhat semmit, Ebeling felvállalj annak 
megmutatását, hogy a történelmi keresztyénség Isten nem létezhet. 

Teszi mindezt a történelmi tudat nevében. Felállván egy úszó jégszilánkra a feneketlen 
és parttalan óceán bugyogva forró vizében, Ebeling kivetíti Istent a végtelen sötétségbe, majd 
kijelenti, hogy ez az Isten lejön mindenhol minden emberhez Krisztusban, s elmondja nekik, 
hogy most is minden rendben van, de az egész emberiség jövőjében is ekképpen lesz. 
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Ez a fajta teológia tehát, mondja, nem „teológiai lételmélet, hanem alapvető, az 
egyetemes vitára nyitott lételmélet, melyben a valóság származtatott módozatainak, mint 
amilyen a természettudomány valóságfogalma, is megvan a maguk helye”.402 

Efféle lét- és ismeretelmélettel képes Ebeling megérteni a saját vélekedése szerint 
mind Jézusnak, mind a hitnek a valódi természetét. Ezen a módon juttatta érvényre mind 
Jézus természetét, mint valóban és egyedi módon történelmit, mind a hit természetét, mint a 
Jézussal való személyes találkozáson alapulót. „Ennek eredménye a valóság ama fogalma 
lesz, amely a jelentőségét nem a tárgyiasítástól, hanem a személyes találkozástól, nem a 
valóság rendelkezésre állásától, hanem a nyelviségétől, nem a létező jelentől, hanem a még 
mindig eljövendő jövőtől nyeri.”403 

Most feltesszük a kérdést: vajon Kuitert nem érzékeli, hogy Ebelingnek a hit 
természetéről alkotott nézete iránti lelkesedésének kevés az értelme, amíg nem fogadja el 
Ebeling álláspontját a lételmélet egészének vonatkozásában? Nos, Kuitert írásaiban nincs arra 
bizonyíték, hogy érezné Ebelingnek a valóság egészével kapcsolatos nézetei alapvetően 
pusztító jellegét. 

Ebeling tökéletesen következetes az ontológiára vonatkozó nézeteivel, amikor azt 
mondja, hogy Jézus nem nevezhető helyesen a hit tárgyának.404 „Jézus döntő ajándéka a hit, 
ami biztossá teszi a létezést, azaz, ami rámutat annak alapjára, és így megalapozza azt.” Jézus 
„a hit forrása”.405 

Ebeling szerint így érthetjük meg a hit természetét. „Olyan működés ez, melyben a 
létezés egésze kap segítséget, meghatározást és alapot. A hit tehát nem holmi halvány, üres 
kategória, hanem inkább a létezés koncentráltságához van köze azzal a ténnyel, hogy az 
ember minden részösszetevőt megelőzően, melyekben megmutatkozik, és amelyekbe 
szétosztja önmagát és elosztja az energiáját, egy és ugyanaz az egész. Pontosan az Istenre 
irányított létezés működésén keresztül kerül a létezés teljessége a szemünk elé.”406 

A saját hitünk szerkezeti elemeit megérthetjük, ha „Jézusnak a hitről alkotott 
fogalmára tekintünk”. 

(a) „A hit bizonyosságot ad a létezésnek: valójában nem más mind létezés a 
bizonyosságban.” Ennek megfelelően „a hit szembeszáll a félelemmel”. „Biztosan lépked 
előre, még ha nem is látszik semmiféle út.”407 

(b) Ennek megfelelően „a hit a jövő felé irányul, valójában előidézi a jövőt. Megvan a 
maga helye az idő menetében, s mindabban, amit az elhozhat, és elénk tárhat.”408 A jövő „a 
létezés egész mivoltához tartozik”. A jövő nélküli ember „csak félember”. A jövőt előidézvén 
a hit teszi az embert egész emberré. 

(c) „Ezen okból a hit hatalom, tulajdonképpen valódi részesedés Isten 
mindenhatóságából.”409 Ebbéli minőségében a hit „képes szokatlan rendkívüli dolgokat tenni. 
Beletörődve megadja magát a valóságnak, de hatalmat szerez a valóság felett.” Így a hit 
„részesedés Isten lényegéből. Nem látjuk meg, micsoda valójában a hit, ha nem vesszük észre 
azt a dimenziót, amelyre a megfogalmazásának ez a merész módja mutat.”410 

A hitről beszélés eme „merész módja” természetesen Kantnak és a követőinek a 
merész módja. A hit azért hit, mert alapvető jellemzői ugyanazok, mint Kant nomenális 
énjének a jellemzői. Valaki természetesen félreérti a hit természetét, amíg nem a teljesen 
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szabad, azaz a teljesen esetleges emberből kiindulva szemléli azt. Az összes nagy modern 
teológus, például Schleiermacher, Ritschl és Barth a munkatársaikkal egyetemben a valóság 
egész megközelítését az embernek és a valóságnak, mint tisztán esetlegesnek erre a nézetére 
építik. A tiszta esetlegesség eme „szabadsága” az, ami megszabadítja őket, az ortodox 
nézőpont determinizmusától – vélik ők. Ha az ember nem „szabad” miképpen lehetne bármi 
értelme a hitnek? S vajon a tökéletes ember, az ember, aki valóban ember, aki valójában 
egyedül ember, az ember Jézus nem szabad? Vajon Isten nem tökéletesen szabad, amiért 
képes teljességgel Önmaga ellentétévé változni (ganz und gar oder gar nicht)? Valójában azt 
kell mondani, hogy Isten Krisztusban az embernél valóságosabban és abszolút szabad. 
Egyetlen ember sem képes teljességgel és abszolút önmaga ellentétévé válni. Az ember kötött 
a szükség birodalmához, a természeti törvények birodalmához, a tudomány birodalmához, 
következésképpen az intellektuális elvonatkoztatásokhoz. 

De teljesen a létezés természetes fogalmi birodalma mögött és felett állva, Isten 
Krisztusban képes teljességgel és maradék nélkül azonosulni azzal a birodalommal. Isten 
Krisztusban teljesen mindenütt jelen van a természetben és a közönséges történelemben, de 
teljesen rejtettként van jelen. Ő teljesen kijelentett, s mint ilyen, teljesen rejtett. 

Az ember Jézus embertársaként ember, mint résztvevője Krisztus mindenütt jelen való 
teljes rejtettségének a természet és a történelem egészében. 

Mindez a hangsúly az abszolút esetlegességen azonban csak az érme egyik felére 
mutat. Az érme e felét a görög filozófiában a myon fogalma képviseli. De a görög filozófiában 
a myon-ra úgy gondoltak, mint valamire, aminek nem kell sem intellektuálisan, sem 
erkölcsileg létezni. Egy napon az ember majd legyőzi. S ezért győzi le, mert az értelme 
segítségével részesül az örök eszmék világából. Akkor viszont egyénként győzheti így le 
önmagát. Üdvözülni annyi, mint halhatatlanná válni. 

A modern időkben azonban, s főleg Kant óta az ember elutasítja a halhatatlanságot. 
Nem akarja elveszíteni a személyi azonosságát. Miképpen tarthatná meg az ember az 
azonosságát, de élvezhetné mégis az állandóság jótéteményét? Az egyéniesítést a véletlenség 
általiként vélték létezni. Ezt az alapelvet tehát nem szabad elveszíteni. Az esetlegességet tehát 
bele kell szőni az örökkévalóságba. Milyen dicsőséges volt a modern filozófusok meglátása, 
amikor először látták meg, hogy Isten pontosan abban a tényben örök, hogy az 
esetlegességnek maga az elképzelése követeli meg az Ő jelenlétét mindig és mindenütt! 

S mennyivel még dicsőségesebb a meglátás, mikor a modern teológusok látták, hogy 
képesek aktualizálni a megtestesülést, és ezzel Jézus Krisztust, Isten Fiát és az Emberfiát 
képesek tanítási modellé tenni az összes többi ember számára: Krisztus szolgálhatott ilyen 
modellként. De csak akkor, ha egyrészről végtelenül más volt, mint ők, és másrészről 
mélyebben azonos volt velük, mint ők maguk, Őt leszámítva. Azaz Krisztus valóban Isten, és 
valóban ember, mert minden ember az örökkévalóságtól fogva részesül az Ő 
„örökkévalóságában” és az Ő „esetlegességében”. Csak így válhat Jézus a hit alapjául. Csak 
így képes a modern ember megérteni, hogy micsoda is Ő Krisztusban. Így lesz a hit „üdvözítő 
hitté”.411 

Az olvasónak észre kell vennie, hogy Ebeling számára, ahogyan általánosságban a 
modern teológia számára, Jézus Krisztus a posztulált azonossági pont Isten és ember között. A 
görög filozófiában az ember azt gondolta magáról, hogy az értelmének köszönhetően vesz 
részt „Isten” örök, változhatatlan lényében. Önmaga megtalálásához Platon szerint 
„egyesülnie kellett a létezéssel”. 

E nézőpont eredménye azt lett, hogy a Földön sehol sem lehetett igazi valóságot 
találni. Minden időbeli létezés, minden sokféleség valójában és alapjában véve nem létező. 
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Csak következetlenül lehetett bármiféle valóságot tulajdonítani az embernek, vagy bármely 
történelmi tevékenységének. 

Azután jött a keresztyénség azzal az elképzelésével, mely szerint az Istenember 
ténylegesen jelen van az emberek között. Csodálatos elképzelés volt ez. Természetesen 
allegorizálni, vagy ahogyan manapság mondjuk, demitologizálni kellett, hogy használhatóvá 
váljon. Ha nem demitologizálták, akkor bárki reménytelen dualizmushoz jutott Isten és ember 
között. De amint demitologizálták, azonnal rendelkezésre állt a folytonosság finom alapelve 
és a szakaszosság finom alapelve Isten és ember között. Az örökkévalóság állandó elemmé 
vált az időben és az idő változó elemmé vált az örökkévalóságban. Most mindössze arra volt 
szükség, hogy posztulálják az Isten és az ember közötti abszolút azonosság pontját a 
történelemben. Jézus Krisztust posztulálták ekképpen. Az azonosság pontját többé már nem 
kellett úgy posztulálni, mint teljesen az emberen túli valamit: most már posztulálható úgy, 
mint az emberek között levő valami. Isten valóban az emberhez közel jár. Másrészről a 
történelemben jelen levő Istenember elképzelése biztosította a minden egyes emberi személy 
végtelen fejlődése lehetségességének fogalmát. 

Isten és ember dialektikus kölcsönös kapcsolatának ez a fogalma az, ami Ebeling 
szerint „kifejeződik” Jézusban.412 

Ennek megfelelően „a helyes kérdés a múltról nem az, hogy: Mi történt? Mik voltak a 
tények? Miképpen lehet azokat magyarázni?, vagy valami hasonló, hanem az, hogy: Mi 
fejeződött ki?”413 

Mikor megválaszoljuk a „Mi fejeződött ki Jézusban?” kérdést, akkor egyidejűleg 
feltesszük a „Micsoda a történelem?” kérdést is. S ezzel elvileg választ adtunk a hermeneutika 
problémára is. S ezt azért tettük meg, mert annak fogtuk fel a hitet, ami ideálisan, annyiban, 
hogy azonos Jézussal. „Mert maga a hit is eléri a célját abban, ami kifejeződik Jézusban. Az 
ember, aki hisz együtt van a történelmi Jézussal.”414 

Jézus feltámadásának elbeszélése a hit és Jézus azonossága alapelvének alapján válik 
érthetővé. „Jézus megjelenése és annak az embernek a hitre jutása, akinek megadatik (a 
feltámadott Krisztus) megjelenése, vagy a bizonyságtevővé válása a hitről egy és ugyanaz a 
dolog.”415 Húsvét után „Jézus akként jelent meg, ami valójában volt, mint a hit 
bizonyságtétele. De csak akkor vesszük észre a hit bizonyságát, amikor magunk is hiszünk és 
elfogadjuk az Ő bizonyságát, és magunk is, mint bizonyságtevők Jézusról bizonyságtevőkké 
válunk a hitről.”416 

Ebeling nézete a hitről és a Jézussal fennálló viszonyáról a következő szavakkal 
foglalható össze. „Hinni Jézusban tehát annyit jelent, mint kapcsolatba lépni Istennel Őrá 
tekintettel, engedni, hogy megadja nekünk a hit szabadságát, engedni, hogy a hit 
bizonyságtevőjeként a hit alapja lehessen, azaz kapcsolatba lépni Vele és az Ő útjaival, 
következésképpen részesülni abból, amiből a hit ígéri a részesedést, nevezetesen Isten 
mindenhatóságából.”417 

A Krisztusba vetett hit által beszélhetünk felelősen Istenről. S tehetjük ezt azért, mert 
az Ő hitén keresztül tudjuk, hogy egyrészről a valóság alapjáéban véve esetleges, másrészről 
alapjában véve meghatározott. Krisztusnak az Istenbe vetett hitéből részesülve Istennek 
magában a kérdésességében részesülünk, s ebben a kérdésességben rejlik a létezésünk 
rejtélye. Azaz, „az átfogó elemzés feladata, nem fejezhető be egyszer, s mindenkorra, hanem 
a tanulmányozása állandó, s most a megfontolt kérdezés történelmileg feltételes és 

                                                
412 Ugyanott, 294. oldal 
413 Ugyanott, 295. oldal 
414 Ugyanott, 298. oldal 
415 Ugyanott, 301. oldal 
416 Ugyanott, 302. oldal 
417 Ugyanott 



 121 

történelmileg indokolt cselekedete a valóság radikális kérdésességének fenntartása lesz.” Isten 
valódi keresése csak annak az embernek a számára lehetséges, aki megtalálta Őt. „Megtalálni 
Őt itt azt jelenti, hogy ragaszkodni Isten kutatásához és Isten kereséséhez.”418 Azaz, „maga az 
istenismeret a radikális kérdésesség szférájában találja és tartja meg a helyét”.419 

Nehéz meglátni, hogy miért van egyáltalában szüksége Ebelingnek Jézusra. Az ő 
nézetével Jézus, ha lehet, még jobban belemerül a tiszta esetlegességbe, mint bárki más. Ha az 
ő hitének kell a többi ember hite alapjául szolgálnia, akkor ennek azért kell így lennie, mert 
jobban érzi az egész valóság, Isten, az ember és Önmaga, mint istenember kérdésességét. 

Az ő nézetével Jézus alapvetőbben azonos Istennel, mint az a megváltozhatatlan 
alapelv, amely a természeténél fogva megsemmisít minden kérdésességet. 

Ebelingnek így valószínűleg tanítási modellként van szüksége Jézusra, hogy elmondja 
nekünk, kik vagyunk. S hogy valóban ez a helyzet, az kiderül abból, hogy számára „az 
evangélium az ember radikális felcserélődése, mely a tudatban megy végbe, és amely által ő, 
mint törvény alatt álló supralegem áll meg.”420 

Amit most elmondtunk Ebeling Jézusról és a hitről alkotott nézeteiről, az háttérként 
szolgálhat annak megértéséhez, hogy mit ért alatta Kuitert, amikor azt mondja, hogy a 
hermeneutikai problémát a hagyománnyal kezdve kell megoldanunk. A hagyománnyal kezdő 
teológia rendelkezik valódi „objektivitással”: nem esik bele az egzisztenciális nézet 
szélsőségeibe. Az ortodoxia nem képes semmi efféle objektivitást kínálni, ezért nincs olyan 
objektivitása, mely ellensúlyozhatná az egzisztenciális gondolkodás objektivizmusát. Az 
ortodoxia képtelen volt valódi objektivitást kínálni, mert eltúlozta a követeléseit. Nem akarta 
elismerni a tényt, hogy az embernek jogos követelései vannak. Csakis akkor rendelkezhetünk 
valódi objektivitással, ha a magunkéinak valljuk az ember jogos követeléseit. 

Kuitert úgy véli, hogy ekképpen a hagyománnyal kezdve Bavinckkal és Berkouwerrel 
összhangban gondolkodik.421 

Kuitert azonban azon mesterkedik, hogy a kecske is jóllakjon, és a káposzta is 
megmaradjon. Követni akarja Bavinckot, de követni akarja Ebelinget is. Birtokolni akarja a 
hit örökül hagyott tartalmát, mely megelőz minden elmélkedést és létezést (aan alle bezinning 
en existentie voorafgaande overgeleverde geloofsgoed), miközben egyidejűleg fel akarja 
váltani a Szentírást a hagyománnyal, mint forrással, ahonnan ez a hit-tartalom származik. 
Kuitert azonban Ebelinget választotta Bavinckkal szemben annak kimondásával, hogy nem 
kezdhetünk a Szentírással, mert a Szentírás „képezi a vita tárgyát”.422 

Kuitert azt mondja, hogy nekünk nem szabad megtennünk a „mit vagyok képes 
megérteni?” kérdést a teológiánk kiindulópontjának. Ha ezt tesszük, összeütközésbe kerülünk 
azokkal „a követelésekkel, melyeket ez a hagyomány támaszt önmaga vonatkozásában”.423 
De, kérdezzük, mit jelenthetnek ezek a követelések? Mi ennek, azaz ennek a fajta 
hagyománynak a természete, mely nem akarja magát alávetni az ember felfogóképességének? 
Kuitertnek a Szentírással kellett volna kezdenie, hogy efféle hagyományra tegyen szert. A 
hagyomány bármely fogalma, ami nem a Szentírás kánonjából, mint az Önmagáról 
bizonyságot tevő Krisztus abszolút tekintélyéből eredő Ígéből származik, önmagában is az 
állítólag önismeretekkel bíró ember terméke. A hagyomány római katolikus nézete az 
állítólag független ember kivetítése a görög filozófia forma-anyag sémájából kiindulva. A 
hagyomány modern neo-ortodox nézete a modern filozófia természet-szabadság sémájának 
kivetítése. 
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Az úgynevezett modern történelmi tudat, amelyre Kuitert nyíltan felépíti a pro me 
gondolkodását, az ember önismeretén, mint a teológia végső kiindulási pontján alapszik. 
Odaszánván magát a gondolkodás eme modern egzisztencialista vázának, s nyíltan és 
többszörösen elvetve a református gondolkodás egész vázát, csak a belső következetlenség 
árán képes fenntartani a Szentírás Krisztusába vetett hitét. Ő a modern szolipszizmus 
szabadság-vonatán utazik és el kell mennie egész a végállomásig, nevezetesen a halálig. 

A Szentírás Önmagáról bizonyságot tevő Krisztusa azt mondja nekünk, hogy az Ő 
halálán és feltámadásán, valamint a Szentlelke megelevenítő tevékenységén keresztül van 
menekülés a harag elől, ami majd eljön az emberekre a közönséges történelem menetében. Az 
egzisztencialista filozófia önmagáról bizonyságot tevő embere nevében Ebeling elutasítja ezt 
a Krisztust. Nem lehet, érvel, „belső kapcsolat” Krisztus és a hit között, amíg nem 
aktualizáltuk a megtestesülést. A reformátorok követőjének vallván magát, valójában a 
katolicizmus aktivista fogalmát követi. Számára az egyház még a katolicizmusnál is 
nyilvánvalóbban a megtestesülés folytatódása. A doketizmus összes titkos formájának 
elkerülése érdekében Ebeling megalkot egy olyan Krisztust, akivel az embereknek ahhoz, 
hogy egyáltalában emberek lehessenek, állandóan a belemerülés folyamatában kell lenniük a 
tiszta esetlegességbe, valamint a felemelkedésben a tiszta, változatlan örökkévalóságba. Ezen 
az alapon nem volt, mert nem is mehetett végbe sem a kezdetben, sem a történelem 
valamelyik „későbbi” pontján bármely esemény, mely az Isten, vagy az ember befejezett 
cselekedete lett volna. Kalcedont aktualizálni kell, s azzal együtt a Szentírás elképzelését is 
aktualizálni kell. A reformátorok nem végezték el ezt a munkát a kellő alapossággal. 
”Természetesen ahol a történelmiről van szó, ott semmi sem mentesíthető a 
megkérdőjelezéstől”.424 A keresztyén hagyománynak tehát nem lehet a kezdete Jézusban, 
kivéve, ha Jézus Maga is teljesen kérdéses Önmaga számára. Csakis így lehet valóban ember. 
Csakis így lehetséges „Jézusnak és a hitnek az egysége. Mert csak ott mehet végbe egy ember 
összpontosulása egyetlen pontra, ahol a hitről van szó. De ami azt a tényt illeti, hogy az 
csupán Jézusra igaz, miszerint mindaz, ami elmondható Róla, az összefoglalható annak 
kimondásával, hogy a benne kifejeződő hit a történelmi esetlegesség tárgyköréhez tartozik.” 
Ilyen „a találkozás Magával Jézussal, mint a hit bizonyságtevőjével, ámbár, illetve valójában 
mivel Vele nem közvetlenül, hanem mint olyasvalakivel találkozunk, aki történelmileg a 
múlthoz tartozik.”425 

Ezzel a háttérrel érthetjük meg, mit ért Ebeling a hagyomány alatt, és miért találjuk 
magunkat a hagyománytól függőknek. Kuitert aligha találhatott volna jobb tanítási modellt a 
hagyománnyal kapcsolatos nézetéhez, mint amit Ebeling kínált. Ebeling nézete a 
hagyományról az ő pro me teológiájából ered, ami viszont a megtestesüléssel és a 
kijelentéssel kapcsolatos aktivista nézetein alapszik. Mikor Istenről beszélünk, az emberek 
esetleg várják, hogy használjuk a kijelentés fogalmat. Ez megtehető, de csak akkor, ha először 
aktualizáljuk a kijelentést, és ebben az esetben az valóban azonos lesz a hagyománnyal.426 

A „fenomenológiai megfigyelésen” alapuló kezdet érdekében mi tehát zárójelbe 
tesszük a kijelentés elképzelését. Láttuk, hogy Kuitert ugyanezt teszi. el kell vetnünk a 
közvetlen kijelentés történelmi protestáns nézetét annak érdekében, hogy rendelkezhessünk 
valódi történelmi kiindulóponttal a hagyomány számára. Mindebben Kuitert Ebeling 
lábnyomaiban lépked. 

Sőt, amíg nem rendelkezünk az új, aktivista lételmélettel és a modern pro me 
teológiával, addig nem lesz semmi, amit a múlt átadhatna nekünk. Az egész valóságnak 
történelminek kell lennie a szó egzisztencialista értelmében, miszerint a valóság nem más, 
mint az ember öntudatra ébredésének folyamata és a kivetített ideáljainak megvalósítása egy 
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világegyetemben, mely valamilyen ismeretlen okból „alá akarja magát vetni” az ember 
erőfeszítéseinek. Nem Isten az, Akinek a beszéde és munkálkodása Krisztusban befejezett 
formában hozza létre a hit korról korra továbbadandó tartalmát. Ennek az ellenkezője az igaz. 
A hagyomány, mely alátámasztja a mi Istenről szóló beszédünket, és amelytől teljes 
mértékben függ, „más mélységekből” ered, mint azt az ortodoxia valaha is felfoghatta volna. 
Ez a hagyomány a forrása az Istenről szóló beszédünknek. „Ez a forrás, melyből merítenünk 
kell, ha kell egyáltalán, a tantételünket Istenről.” „A formális utalás a kijelentésre 
természetesen csak ennek a hagyománynak a tekintélyét írja le, de nem magyarázza azt.”427 

A modern egzisztencialista gondolkodáshoz alkalmazkodva a hagyomány jelentésének 
kinyilatkoztatásában Ebeling vallásilag kielégíti mind a tiszta racionalizmus, mind a tiszta 
irracionalizmus követelményeit. Először is a hagyománynak nem szabad olyan Istentől 
származnia, Aki Krisztusban közvetlenül szól az emberekhez. Emberként Jézusnak és a többi 
embernek a tisztán megkérdőjelezhető, a tisztán esetleges birodalmából kell származniuk. Ez 
gondoskodik az ember tisztán esteleges szabadsága fogalmáról és Isten kegyelmének tisztán 
„szuverén” természetéről. Ám ezzel kölcsönhatásban áll a tiszta racionalitás elképzelése. „Ha 
nem hallottunk volna Istenről, ha nem tanultunk volna Róla, ha nem prédikálták volna Őt 
nekünk, ha nem hirdettetett volna közöttünk, ha nem adatott volna tovább nekünk a 
hagyomány által, akkor miféle forrásaink lennének valójában egy Istenről szóló tantétel 
kétségbe vonásához – valóban, miképpen került volna valaha is elénk az Isten tantételének 
elképzelése? Isten adott mivolta az Ő jelenlétét jelenti a történelemben.”428 

Azaz, a történelmi tudat Collingwood által oly remekül kinyilatkoztatott 
követelményeinek eleget tettünk. A modern teológia most megalkotott egy Jézust, aki 
egyszerre teljességgel ismeretlen és teljességgel ismert. Ezt a fajta Jézust a modern ember 
képes „megérteni”, mert nem több, mint az ő ideális énjének a megszemélyesítése, azé az éné, 
mely egyszerre teljeséggel szabad és teljességgel meghatározott, teljességgel ismert és 
teljességgel ismeretlen. Megvásárolván a menetjegyet Kant szabadság-vonatára és elfogadván 
a történelmi tudatot az emberre és a világegyetemre vonatkozó nézeteként, Kuitert kénytelen 
volt – kétségtelenül az akarata ellenére – elfogadni a hit és Jézus azonosságát. Kuitert alapelve 
a hagyományról a lételmélet poszt-kantiánus alapelveiből kiindulva készült. Ennek 
megfelelően az objektivitás, amit Kuitert megtalálni vél a hagyományról alkotott fogalmával 
nem más, mint az egyéniesítés ama alapelvének megszemélyesítése, amit az úgynevezett 
modern ember a maga forrásaiból fabrikál össze. 

Az „új hermeneutika” és az „új keresés” által megalkotott Jézus csak abban 
különbözik a többi embertől, hogy ő a többi embernél abszolútabban kölcsönhatásban álló 
keresztezési pont az abszolút esetlegesség és az abszolút determinizmus között. 

A Kuitert köré csoportosuló modern teológusok arra ösztökélik, hogy hajtson térdet a 
Molochjuk előtt, aki nem más, állítják, mint Isten egyedül. Mint említettük, az egyik művének 
a címe a Do You Understand What You Read? (Érted is, amit olvasol?). Lehetséges, hogy 
Kuitert nem érti, amit olvas? Vagy nem ért egyet, amikor Kuyper azt mondja, hogy a 
„természetes alapelem” igyekszik elnyomni a „speciális alapelemet” minden egyes ponton, 
ahol csak találkoznak. Vajon valóban azt gondolja, hogy lehetséges értelmes keveréket 
létrehozni a keresztyén álláspontból, mely a Szentírás önálló, hármas Istenén alapszik, 
valamint az aposztata ember álláspontjából, ami az ember feltételezetten önálló jellegére 
épül? Vajon Kuitert kész elhagyni Jézust a kereszt felé vezető útján? Vajon többé már nem 
akarja Luther és Kálvin, Kuyper és Bavinck Jézus Krisztusát, Aki a kereszten ezt mondja: 
„Elvégeztetett”? Vajon többé nem akar abban hinni, hogy nincs már semmi kárhoztatásuk 
azoknak, akikért Krisztus meghalt, majd feltámadt? 
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Egy dolog világosnak látszik. A történelmi tudat alapelve, ami iránt elkötelezte magát, 
nem enged meg „abszolútumokat” a történelemben. Elköteleződvén a történelmi tudatban 
rejlő tiszta relativizmus iránt azt tette, amit a tékozló fiú tett Jézus példázatában. Kuitert 
szemlátomást nem érti (a) az abszolút elvi ellentétet a Szentírás Krisztusa és a modern 
rekonstrukció Krisztusa, valamint (b) a között, hogy az utóbbi olyan lételméletet, 
ismeretelméletet és etikát juttat kifejeződésre, melyek öröklötten értelmetlenek és a Bárány 
haragja alatt hagyják az embereket. 

C. Kuitert megadja magát a modern filozófiának a történelem „végét” 
illetően 

 
Láttuk, hogy amikor Kuitert elveti Genezis beszámolójának történetiségét az emberi és 

a kozmikus eredetekről, akkor ez része annak, hogy elfogadja a modern poszt-kantiánus 
lételméletet. Azt is láttuk, hogy mivel ez a helyzet, így Kuitert pro me teológiája elvezeti őt 
nemcsak a történelem kezdete, de a középpontja újraértelmezéséhez is. Kuitert nézeteinek 
vizsgálatát most azzal zárjuk, hogy rámutatunk: alapelve végül elvezeti őt a történelem a 
Szentírásban bemutatott végének újraértelmezéséhez is a modern filozófia javára. 

Korábban foglalkoztunk Kuitert alapelvével a hagyományról. Rámutattunk, hogy a 
hagyomány eme elképzelése alapjában ugyanaz, mint Ebelingé. Ebeling leírását a 
hagyományról, mint holmi homályos kozmikus alapelvről, melynek segítségével az ember 
felemelkedik a káoszból a teljes, önálló öntudat ideálja felé, most meg kell mutatnunk, hogy 
azonos a lételmélet, tehát az eszkatológia tipikus, poszt-kantiánus nézetével. 

Vegyük Ernst Bloch A reménység alapelve (Das Prinzip Hoffnung) című munkáját. 

(1) Ernst Bloch – Das Prinzip Hoffnung 
 
Ernst Bloch munkája nagy és átfogó. A koncepciójában ugyanolyan ambiciózus, mint 

Hegel történelemfilozófiája volt. Mintha Hegel korszerűsített változata lenne. Azért  Hegel 
korszerűsített változata, mert arányosabban nagyobb a hangsúly benne az irracionalizmuson 
és a esetlegességen, így kevesebb a hangsúly a racionalizmuson és a determinizmuson, mint 
Hegel Lélek-fenomenológiájában. 

Bloch feltételezi, hogy az emberi öntudat a tiszta esetlegesség feneketlen, parttalan 
óceánjából emelkedik ki. Azt is feltételezi, hogy a tiszta esetlegesség eme elképzelését nem 
láthatjuk annak, ami, hacsak a kezdettől fogva nem működik vele kapcsolatban az abszolút 
determinizmus alapelve is. 

Mikor az ember úgy gondolkodik önmagáról, mint folytonosan a tiszta öntudat 
világossága felé mozgóról, ő egyidejűleg azt is gondolja magáról, hogy elvileg ő irányítja a 
valóság összes erőit. A fejlődő ember állandóan növekedő világossággal építgeti az otthonát. 
Állandóan arról a napról álmodik, amikor befejezte a házát és biztonsággal lakozik abban, a 
közepében üldögélve, jóllakottan, s a gonosz örökre kívül marad. A könyve utolsó szava az 
Otthon (Heimat). Csak akkor érthetjük meg az ember múltját, jelenét és a jövővel kapcsolatos 
ideálját, ha úgy látjuk, mint az ember törekvésének folyamatát az összes dolog feletti abszolút 
ellenőrzés ideálja felé, mindig újabb és újabb legyőzendő világokkal. Bármely ember 
reménysége azonos minden ember reménységével. Jézusnak ugyanaz volt az ideálja, mint a 
többi embernek: a világ megjobbítása és az emberi tökéletesség, s ez volt mindenkinek az 
ideálja a múltban, és ez ma is. 

Az ember az útját a történelemben a tiszta ürességből kezdi.429 Kifejleszt magában 
mindenféle hajtásmódot, ami egyre tovább és tovább vezeti őt az örökké növekedő 
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különbségtevés felé.430 Fokozatosan egy belső teljességet kezd érezni önmagában.431 
Megtanul különbséget tenni az új és a régi között. Minden irányban utópiákat fejleszt ki. A 
képzelete hasonlatokat és jelképeket alkot.432 Tovább gondolkodik az előtte álló nagy 
lehetőségeken (Der Mensch ist nicht dicht—Vieles in der Welt ist noch ungeschlossen).433 

Az ember belemerülhet a szemlélődésbe, de ő alapvetően olyan teremtmény, aki 
döntéseket hoz. Olyan erők veszik körül, melyek felett nincs hatalma. A jövő látszólag maga 
alá gyűri. De ő irányítja a sorsát intelligens döntésekkel. (Durch das Doppelte von Mut und 
Wissen kommt die Zukunft nicht als Geschick über den Menschen, sondern der Mensch kommt 
über die Zukunft und tritt mit dem Seinem in sie ein).434 

Az ember megtanul bátran szembenézni a jövővel. Az ember teremtmény, aki előtt 
még sok minden áll. (Der Mensch ist dasjenige, was noch vieles vor sich hat).435 Egyetlen 
ember sem létezik hitelesen egyetlen pillanatban sem. A mottója a carpe diem, de soha nem 
ragadja meg teljesen a lehetőségeit. Az abszolút sötétség veszi őt körül, és hatol be a lényébe 
minden pillanatban. Mint egy elvakító hóviharban, oly közel van az otthonához, de mégis oly 
távol. A tények, mint olyanok, nem léteznek az ember számára. Az „’az’ a jelenben üres: 
határozatlan, mint az erjedő semmi. A semmiség valaminek a hiánya, s mint ilyen, menekülés 
ettől a hiánytól, azaz hajtás afelé, ami hiányzik.”436 

Fejlődése közben az ember tudata egyszerre előfeltételezi és megalkotja azt az 
elképzelést, miszerint a valóban jelenlevő (echter Gegenwart) megköveteli mind a tiszta 
esetlegesség, mind a teljesen meghatározott valóság egymással kölcsönhatásban állóknak 
képzelt fogalmait. Egy ténylegesen létező utópia és a tiszta nyer tényszerűség önmagukban 
egyformán értelmetlenek. De a kettőt egymással kölcsönhatásban állóknak tekintve ezek 
alkotják az ember történelmi tudatának a lényegét. 

De mi a helyzet a halállal? Az természetesen az élet része. De az élet is a halál része? 
Vajon az ember az álmaival egyetemben ugyanúgy tűnik majd el, mint az állat?437 Vajon a 
halál csak a semmiség egyik összetevője, mely engedelmeskedik az ember törekvésének? A 
halálfélelem öröklötten benne rejlik az életben. El lehet valahogyan menekülni tőle? Mit 
értettek a zsidók alatta, amikor Énókhról azt mondták, hogy Isten jelenlétébe ragadtatott 
anélkül, hogy átment volna a halál alagútján?438 Azt mondták, hogy ez jutalom volt az Isten 
iránti odaszántságáért. Nos, ő bevallottan kivételt képezett. S ilyen volt Illés is. Az áttörés a 
halhatatlanság elképzeléséhez nem következett be egészen Dánielig, kb. i. e. 160-ig. Dániel az 
igazság utáni szomjúsággal foglalkozott. Ennek megfelelően az élet utáni vágy a halál után 
posztulátummá vált, a halál utáni színpad pedig bírósággá. A halhatatlanságba vetett hit 
eszközzé vált, amivel le kellett küzdeni a kételyeket azzal kapcsolatosan, hogy Isten 
igazságosan kormányozza a világot. De mindenekfelett a feltámadás reménysége vált 
törvényszéki-erkölcsi kérdéssé. Ha a földi törvényszék nem volt képes igazságot tenni, akkor 
az majd a következő életben lesz helyreigazítva.439 

Az általános feltámadás elképzelése először a Krisztust megelőző évszázadban jutott 
kifejeződésre.440 Mindig megvolt azonban az elképzelés, miszerint az igazságtalanokat a 
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kárhozat várja. Ez volt a második halál. Jézus ebben a hitben élt.441 A „Jézus-szekta” pedig 
követte Őt ebben. Dániel próféciáját úgy tekintették, mint ami egy drámai, kozmikus 
befejezést jelez. 

Bloch teljesebben beszél Jézusról, amikor a vallás alapítóit tárgyalja. Ők a történelem 
menetében jelennek meg. A vezetőkről beszélve Bloch folytatja a valóság lényegében 
kantiánus megközelítését. Először is ott van – Kroner terminológiáját használva a gyakorlati 
ész kanti elsőségének leírására – az, amit erkölcsi dualizmusnak nevez. Az ember szabad, a 
végletekig szabad a nomenális birodalomban. Az ember meghatározott, a végletekig 
meghatározott a fenomenális birodalomban. A két birodalom szemben állnak egymással. A 
tudás a fenomenális birodalomhoz, a viselkedés a nomenális birodalomhoz tartozik. A kettő 
soha nem találkozik. 

Azonban ahogyan Platonnak is felül kellett kerekednie az eredeti dualizmusán az 
eszmék világa és az érzékek világa között, úgy Kantnak is le kellett győzni a dualizmust a 
tiszta szabadság és a tiszta szükségesség világai között. A fenomenális világ tanulmányozása 
teljes mértékben kizárja a cél fogalmát. Ám még így is posztulálnunk kell egy olyan Isten 
elképzelését, Aki megjutalmazza a jót a gonosszal szemben, ahogyan ezt a kettőt működni 
látjuk a fenomenális világban. De még a nomenális világ ráhatását is posztulálnunk kell a 
fenomenális világra. Így posztulálhatjuk a megtestesülést is. Nem fogalmilag 
„gondolkodunk”, hanem valami más, le nem írható módon Jézusról, Istennek az emberként 
megtestesült Fiáról. 

Kanthoz hasonló módon beszél Bloch Jézusról, mint emberről, a fenomenális világra 
korlátozott látással. Ő nem foglalkozik a nomenális birodalommal, azaz a második halállal. 
Ám egy kicsivel később Maga Jézus érdeklődik a nomenális világgal, valamint a ráhatásával a 
fenomenálisra. 

Jézus az új vallás kezdeményezője. Ő próféta. Ő nagy próféta. Ő jeleníti meg a 
tökéletes világ utópiáját.442 Neki olyan reménysége van, ami az abszolút tökéletesség 
látomására épül. Ez az abszolút tökéletesség nem holmi statikus, hanem élő tökéletesség.443 
Ez az Ő üzenete, az evangéliuma. Ez Isten országának az evangéliuma. 

Jézus természetesen a mítosz szerkezetében élt, de az ember kitöltötte a szerkezetet.444 
A keresztyén hit minden másiknál jobban az alapítójának történelmi valóságában él.445 
Kajafás azonban jól értette Jézust, amikor az üzenetét alapvetően eszkatológikusnak 
tekintette. Jézus valóban keresztül-kasul eszkatológikus.446 A fáradtak és a súlyosan 
megterheltek megnyugvást találnak.447 Ez teljes mértékben beteljesedik majd minden 
vonatkozásban (totale Gleichsetzung der Stiftung mit den Stiftungsenhalt, das Gottesreich).448 

Kantiánusan megfogalmazva, a fenomenális teljesen alávettetik a nomenálisnak, a 
természeti az erkölcsinek. Blochot követve valójában a gyakorlati ész kanti elsőségét 
követtük, azon ideálok megvalósítását, melyeket az önálló erkölcsi ember állított maga elé. A 
Szentírás egész drámája alá van rendelve a modern filozófia erkölcsi monizmusa 
elképzelésének. Konkrétan mindaz, amit a Szentírás mond Isten transzcendens önállóságáról, 
az ember felügyelete alá kerül. Isten az, ami Ő a megtestesült Krisztusban, és a megtestesült 
Krisztus az, amivé az úgynevezett független ember ország-ideáljának megszemélyesítéseként 
válik (Der göttliche Gesandte wird der Sender selbst).449 Új, eddig még soha nem hallott Isten 
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kezd el létezni, olyasvalaki, aki a vérét ontja a gyermekeiért.450 Jézus szabadítja meg az 
embereket a démonok uralmától.451 

Halála után az emberek megalkották a feltámadásnak, mennybemenetelének és 
visszajövetelének elképzeléseit.452 Jézus vált a reménységük horgonyává. Ő lesz az első, aki 
elaludt, majd feltámad. Ő majd visszatér és befejezi az ember országának felépítését. A 
távollétében az Ő Lelke fogja vigasztalni az embereket és elvezetni őket minden igazságra.453 

Immanenssé válván az emberben fokozatosan újramintázták Őt, mint az emberiség 
ideálját. Hegel munkálta ki teljesen a Cur Deus homo kérdését. Feuerbach fejezte ki az 
egyszerű igazságot, amikor azt mondta, hogy nem az ember teremtetett Isten képmására, 
hanem az Isten teremtetett az ember képmására.454 A homo absconditus felváltja a Deus 
absconditus-t.455 Ez a Deus absconditus a kezdetektől fogva kereste az öntudatot és az 
önmegvalósítást.456 (Der Mensch ist der Gott des Christentums, die Anthropologie ist das 
Geheimnis der Theologie.)457 A Szentháromság titka az ember titka.458 

Az alapcsoda (Grundwunder) az általános kozmikus apokalipszis elképzelése.459 Az 
ugrás elképzelése beépült a modern ember valóságról alkotott nézetébe.460 

Ezt az ugrást a jobb felé nem szabad közvetlenül azonosítani a fenomenális világ 
egyetlen „tényével” sem. Ez nem az idő, mint olyan, hanem „az örökkévalóság, mint tökéletes 
öröm a hozzá nem tartozó, az örökkévalósággal kommunikáló időben”.461 

Ez az a bizonyos Augenblick, amit Goethe az alábbi fennkölt szavakkal szólított meg: 
Verweile doch du bisst so schön. 

Ebben a pillanatban megszűnt az alany és a tárgy közötti különbség. Az én és világa 
tiszta, nyers tényszerűségét azonosnak tekintik az én és világa tiszta tökéletesítésével.462 

Bloch kitétele itt a modern kifejezésmódja annak a parmenideszi elképzelésnek, mely 
szerint a végső valóságban az ember elnyelődik a változás nélküli létezés azonosságában. 
Bloch természetesen az összes poszt-kantiánus filozófiával egyetemben valamiféle végsőként 
hangsúlyozza ki a tiszta esetlegesség elképzelését az emberben és világában, olyasvalamiként, 
ami megmarad még a tökéletesség „elérésekor” is. A tiszta esetlegességre helyezett eme 
hangsúlyával Bloch, együtt az általánosságban vett modern filozófiával, megőrizte az ember 
szabadságát. Nem létezik az ember elnyelődése az elvont racionalitásban úgy, mint 
Parmenidesznél. Efféle elnyelődés nem következhet be, mert magát az egyetemes 
racionalitást is kölcsönhatásba hozták a tiszta esetlegességgel. 

Konkrétan ez azt jelenti, hogy egyrészről soha nem lehetséges olyasmi, mint egy 
abszolút önálló Isten abszolút kijelentése a fenomenális világban, másrészt hogy a racionalitás 
minden emberben jelen van. 

Bloch történelemfilozófiájában az egész valóság rendkívül átfogó magyarázatával 
találkozunk az emberi függetlenségből, valamint annak működési elvéből, a tiszta 
esetlegesség és a tiszta determinizmus tiszta kölcsönhatásából kiindulva. A történelem 
menetét az ő nézetével a tiszta esetlegesség és a tiszta determinizmus közötti, az utóbbi javára 
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posztulált összemérhetetlenségben kell megtalálni. A tiszta esetlegesség a tiszta szabadság, s a 
tiszta szabadság de facto gonoszságot jelent. A tiszta determinizmus a tiszta racionalitás, ami 
de facto jóság. S a jónak felül kell kerekednie a gonoszon. 

Mikor Platon csak ebben a világban tette meg Istent a jó forrásának, és posztulálta a 
gonosz alapelemét, mely a gonoszság forrásaként Istennel egyformán végső ebben a világban, 
akkor az ihletett Diotema posztulálta Istennek, mint a legfelsőbb rendűnek az elképzelését. 
Platon ezen az elméleti dualizmuson a jónak a gonosz felett aratott győzelme erkölcsi, azaz 
nem intellektuális posztulálásával kerekedett felül. Bloch ugyanezt a dolgot teszi Kantnak az 
erkölcsi fenomenalizmusa által legyőzött erkölcsi dualizmusából kiindulva. Bloch számára 
ugyanis az egész valóság folyamat. Az ő hőse Hérakleitosz. De szükséges a haladás ebben a 
folyamatban is. Meg kell valósulni a jó gonosz feletti győzelmének. Természetesen nem lehet 
abszolút megkülönböztetés a jó és a gonosz között, még a legvégén sem. Akkor a szabadság a 
gonoszsággal együtt elveszne. Az ember lényege a racionális szabadság és a szabad 
racionalitás. Ez az ember lényege, mert ez a valóság lényege is. Állandóan a cél felé haladva, 
miközben a cél folytonosan távolodik, nehogy az ember szükségszerűségből legyen boldog. 

Ily módon építi bele Bloch a történelmi keresztyénséget az egyetemes kozmikus 
folyamatról alkotott elképzelésébe. Bizonyos okokból létezik ismeretlen és megismerhetetlen 
fejlődés a történelemben. Van előrehaladás a bensőségesség és önállóság valódi lelkületében, 
amiképpen az emberiség megtapasztalja azt. A hiteles az ember az, ami még nem az (was 
noch nicht ist). Törekedvén arra, ami még nincs, az ember a valódi kezdetét várja. Ily módon 
ő maga a valódi, objektív reménység.463 Az előre irány (Richtung) elképzelése az egyetlen 
változatlan elem a történelemben.464 Az iránynak ezt az elképzelését a különböző emberek 
különféleképpen fejezték ki. Ám mégis így mindig felismerhető. Az ember az éhséggel kezdi. 
Ez azonban nem a valódi kezdet. Az igazi Genezis nem a kezdetben, hanem a végén van.465 A 
történelem gyökere a munkálkodó, teremtő és újjáteremtő ember. Törekedvén a valóság 
azonosítására az álmaival, és „Paradicsomot” akarván a Földön, rájön, hogy folyton-folyvást 
újra elvész. Ez az ő otthona (Heimat). 

(2) Jürgen Moltmann – a reménység teológiája 
 
Most rátérünk Jürgen Moltmann A reménység teológiája című munkájára. Moltmann 

nézete kapcsolódási láncszemet kínál nekünk Bloch és Kuitert munkái között. Moltmann 
erőfeszítései formálisan hasonlóak Kuitertéhez. Mindketten Jézus Krisztussal és az Ő 
feltámadásának történelmi valóságával akarják kezdeni, és megérthetővé akarják Őt tenni a 
modern ember számára. 

Moltmann és Kuitert egyetértenek abban az elgondolásban, mely szerint az ortodoxia 
összeomlott: nem látja a keresztyénség és a valóság egésze valódi történelmi természetét. 
Nekünk a szövetség és az ígéret pro me teológiájára van szükség. Olyan teológia kell nekünk, 
amely túllép Barthon és Bultmannon Krisztus és a feltámadás, mint olyan eredeti világosság 
valódi történetiségének fenntartásában, amelyből az összes többi világosság származik. 

Mindketten egyetértenek abban, hogy csakis a pro me teológiából kiindulva tehetjük 
megérthetővé a keresztyénséget a modern ember számára. 

Bloch álláspontjában a modern ember nézetének tipikus kifejeződését látjuk. Ez egy 
cselekvés-filozófia, egy pro me filozófia. Ez Moltmann szemében olyan típusú filozófia, 
mellyel a valódi pro me teológia köthet üzletet. Mind a közvetlen utalással Blochra, mind a 
Blochéhoz hasonló érvelés hasonlóságával Moltmann kimutatja a Bloch nézetei iránt táplált 
rokonszenvét. 
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Blochhoz hasonlóan az emberi élet magyarázatában Moltmann alapkategóriája is a 
eljövendőség elképzelése. Nekünk, állítja Moltmann, olyan eszkatológiából kiindulva kell 
gondolkodnunk, mely őszintébben nyitott a jövő Istenére, mint Barth Károlyé. Barth „ha a 
keresztyénségnek nem kell mindenestől és fenntartás nélkül eszkatológiának lennie, akkor 
nem marad benne semmiféle kapcsolat Krisztussal” szavaiban nincs valódi „jövő”.466 Barth 
még mindig „transzcendens örökkévalósággá változtatja az eszkatont, az összes kor 
transzcendens jelentésévé, mely egyformán közel van a történelem mindegyik korszakához, 
és egyformán távol áll mindegyiküktől”.467 Még az olyanok is, mint Bultmann és Paul Althaus 
„a transzcendens eszkatológia áldozataivá váltak, mely ismét inkább csak elhomályosította, 
mintsem elősegítette a korai keresztyén eszkatológia felfedezését”. Mindezek az emberek még 
mindig „a görög gondolkodás gondolati formáinak uralma alatt állnak, mely a logosz-ban a 
létezés örök jelenének epifániáját látja és igazságot talál abban”.468 

Moltmann különös figyelmet fordít Wolfhart Pannenberg és társai nézeteire.469 
Pannenberg szerint, mondja Moltmann, csak „a végének fényében” látható a történelem Isten 
kijelentésének. Sőt, Jézus feltámadásában „már az történt meg, ami minden emberre vár”.470 

Igaz, hogy ekképpen megfogalmazva a dolgot, Pannenberg egyetemes történelmi 
teológiája nyilvánvalóan a görög kozmikus teológiát akarja elsősorban kiterjeszteni és 
helyettesíteni.471 A görög alapelvet azonban nem vetette el teljes mértékben. A görög 
kozmikus teológiája gondolkodási szerkezetei elviekben fennmaradtak, és csak egy 
eszkatológiai alkalmazást kaptak.472 Kantnak a teológiai metafizikára vonatkozó kritikája 
vonatkozik az efféle történelemfilozófiára. Isten valójában nem a kiindulópont Pannenberg 
teológiájában.473 Isten kijelentését, „melyről a Szentírás bizonyságot tesz”, még mindig „úgy 
értelmezik, mint (az örök jelen epifániájaként) ami inkább Parmenidesz, mintsem az exodus 
és feltámadás Istenét írja le. A feltámadott Krisztus kijelentése nem az örök jelen 
epifániájának egyik formája, hanem a kijelentés olyan nézetét követeli meg, ami az igazság 
megígért jövőjének apokalipszise. Az igazság eme, az ígéretben megmutatkozó jövőjének 
fényében az ember úgy tapasztalja meg a valóságot, mint történelmet annak minden 
lehetőségével és veszélyével, és elszakad a valóságnak attól a kötött nézetétől, melyben ő 
válik az istenség képmásává.”474 

A görög kategóriák tényleges elkerülése érdekében túl kell lépnünk Pannenbergen és 
úgy kell gondolkodnunk a valóságról, mint végletekig nyitottról. De ha ilyen végletekig 
nyitottként képzeljük el a valóságot, melyhez semmiféle örökkévalóság sem kapcsolódhat és 
nem léphez be abba, akkor miképpen vagyunk képesek érvényre juttatni Jézusnak, mint az 
emberiség világosságának az elsőségét? Csak ha Krisztus egyediségének elképzelésével 
kezdjük a valóság tiszta eljövendőségének elképzeléséből kiindulva, akkor tudjuk érvényre 
juttatni mind Jézust, mind az Ő feltámadását, mint az egész valóságot alulról megvilágító 
dolgot. Csak akkor vagyunk képesek Jézus halálát és feltámadását valódi egységbe hozni 
egymással. „A keresztyén teológia beszél ’a kijelentésről’, amikor a feltámadott Úr húsvéti 
megjelenéseikor észleli és hirdeti a feltámadott azonosságát a megfeszítettel. Jézust annak 
ismerik fel a húsvéti megjelenésekben, ami valójában volt. Ez a názáreti Jézus életébe és 
munkájába, állításaiba és szenvedéseibe vetett hit történelmi emlékezetének az alapja.”475 
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Csak ezen a módon láthatjuk Jézus feltámadását „egyfajta primum movens-ként 
állónak a történelem folyamatának fejénél. E kijelentés következtében válik az embernek és a 
világának a valósága ’történelmivé’, s az ebbe a kijelentésbe vetett reménység az, ami a 
valóságot elégtelenné, s ebbéli minőségében átmenetivé és felülmúlhatóvá teszi. A promissio 
inquieta a valódi forrása Ágoston cor inquictum-jának. A promissio inquieta az, ami nem 
engedi az embernek a világgal kapcsolatos tapasztalatát az istenség önálló, kozmikus képévé 
válni, hanem megtartja a tapasztalatunkat a történelem számára nyitott világban.”476 

Moltmann állításának a veleje az, hogy a valóság teljes eljövendősége, vagy abszolút 
esetlegessége kölcsönhatásban áll Jézus történelmi halálának és feltámadásának az 
elképzelésével. A kijelentés, mint ígéret, megköveteli, s előfeltételezi Krisztus történelmi 
feltámadását és a valóság abszolút eljövendőségét. 

Ernst Bloch is hisz a világegyetem abszolút nyitottságában. Ő ennek megfelelően 
abban a helyzetben van, hogy ígéretként fogja fel a bibliai eszkatológiát. „Az Isten, Akiről itt 
szó van, nem egy belvilági, vagy külvilági Isten, hanem ’a reménység Istene’, Rm15:13, egy 
Isten ’a jövővel, mint az Ő lényegi természetével’ (amiképpen Bloch fogalmaz), ahogyan 
megismertük az Exodusban és a zsidó próféciákban. Egy Isten, Akit valójában nem 
birtokolhatunk önmagunkban, vagy felettünk, hanem csak előttünk, Aki a jövőre vonatkozó 
ígéreteiben találkozik velünk, s Akivel tehát nem rendelkezhetünk, hanem csak várhatjuk Őt, 
aktív reménységgel”.477 

Ha Krisztus feltámadása valódi jelentőségének annak a hatalomnak kell lennie, amely 
kezdeményezi az üdvösséget minden ember számára, akkor ugyanúgy meg kell lennie a 
nyitottság tulajdonságának is minden valóságra. E lényegi dologban Moltmann az alábbiak 
szerint idézi Bloch szavait: „A reménység itt ahhoz az ismerethez tartozik, hogy a külső 
világban az élet ugyanúgy befejezetlen, mint az ebben a külső világban munkálkodó én.”478 

Moltmann tehát úgy véli, hogy hűebb volt a Szentíráshoz és a szövetségi ígéretről 
alkotott fogalmához, mint az olyanok, mint Barth és Bultmann, Pannenberg és mások, s 
egyidejűleg jobban megérthetőbbé tette az evangéliumot a modern ember számára, mint 
tették, vagy teszik ezek a teológusok. 

Krisztus feltámadásának elképzelése a creatio ex nihilo elképzelése. Ez az elképzelés 
köti össze az Ószövetség tanítását az Újszövetségével. Ez a fogalom különíti el a bibliai 
tanítást a görög gondolkodástól. Most azonban a modern gondolkodás, de különösen Bloch, 
támogatja a biblikus gondolkodást és szembeállítja egyes részeit a görög gondolkodással.479 
Moltmann mondja: „Csak akkor látjuk meg azt, amit nevezhetünk Krisztus feltámadása 
eszkatológiailag új tényének, ha az egész történelmi kép, az esetlegesség, a folytonosság és 
minden önmagában nem szükségesnek, hanem esetlegesnek mutatható be. Krisztus 
feltámadása nem a világon és anak történelmén belüli lehetőséget jelent, hanem teljesen új 
lehetőséget a világ, a létezés és a történelem számára. Csak akkor válik Krisztus feltámadása 
értelmessé, mint nova creatio, amikor a világot értelmezhetjük esetleges teremtésként Isten 
szabadságából és ex nihilo – csak ennek a contingentia mundi-nak az alapján. Arra való 
tekintettel szükséges tehát feltárni a modern technikai-tudományos világ racionális 
kozmoszának mélységes irracionalitását, hogy mit értünk alatta és mi van megígérve, amikor 
Krisztus feltámadásáról beszélünk. Krisztus feltámadása alatt nem egy lehetséges folyamatot 
értünk a világtörténelemben, hanem azt az eszkatológiai folyamatot, aminek a világ alá van 
vetve.”480 
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Ez az a mindent beburkoló esetlegesség, állítja Moltmann, ami lehetővé teszi a 
számunkra, hogy a feltámadás elképzelése felé ne mint lehetségesség, valószínűség, majd 
valóság felé haladjunk. Épp ellenkezőleg: az abszolút esetlegesség elképzelése lehetővé teszi 
a számunkra, hogy a feltámadás tényével kezdjük, majd ebből kiindulva gondolkodjunk 
minden más dolog felé haladva, mint amelyek a létezésüket és az értelmüket belőle nyerik. 

„Akkor a feltámadás teológiája többé nem lesz beillesztve a történelem egyik létező 
fogalmába, hanem kísérletet tehetünk arra, hogy a történelem létező nézeteihez hasonlítva és 
azokkal ellentétben eljussunk a történelem egy új megértésére, olyan végső lehetőségekkel és 
reménységgel, melyek a Krisztus halálból történő feltámadásának előfeltételezésével tapadnak 
ahhoz.” „Akkor Krisztus feltámadása nem analógiaként kínálja magát, mely bárhol és 
bármikor megtapasztalható, hanem olyan analógiaként, mely mindenki számára eljövendő. Az 
eljövendőre való várakozásnak Krisztus feltámadásának alapján az egész megtapasztalható 
valóságot és az összes valós megtapasztalást át kell változtatnia átmeneti megtapasztalássá, és 
olyan valósággá, mely még nem tartalmazza azt, ami távlatként tárul elé.” 

Így „a krisztológiai megértésünk Isten országáról nem torzítja el Jézus üzenetét Isten 
országáról, hanem egyetemessé teszi azt, s megnyitja az új létezés teljességének átöleléséhez. 
Ha Isten országa egy mondhatni új teremtéssel kezdődik, akkor a Kibékítő végül is a Teremtő, 
s így az megbékélés eszkatológiai távlatának a megbékélést kell jelentenie az egész 
teremtéssel, és ki kell fejleszteni mindenek eszkatológiáját. A kereszten felfedezhetjük 
mindenek isteni megbocsátását, s a kereszttel felfoghatjuk Isten ama országának valódi 
hiányát, amelyben mindenek eljutnak az igaz mivoltra, az életre és a békességre. Ezért Isten 
országa nem jelenthet kevesebbet, mint a feltámadást és az új teremtést, és az Isten országába 
vetett remény sem elégíthető ki ennél semmi kevesebbel.”481 

D. Kuitert átértékeli a halált 
 
Most azt szeretnénk megvizsgálni, hogy Kuitertnek a jövővel kapcsolatos nézete mi 

módon hasonlít Moltmann és Bloch nézetére. Nagyon élesen fogalmazunk, ha azt mondjuk, 
hogy Kuitert gondolkodási szerkezete alapvetően hasonlít Blochéhoz? 

Nagyon gyorsan eljutunk a dolog velejéhez, ha ismét odafigyelünk arra, amit Kuitert 
mond a halál vonatkozásában. Református keresztyénekként, mondja Kuitert, szükségünk van 
a halál problémájának átértékelésére. A halál hagyományos nézete, mondja, jól kifejeződik 
Herman Bavinck Gereformeerde Dogmatiek című könyvében. Bavinck szerint a halál nem 
csak követi a bűnt, hanem a bűn büntetése. A Szentírás fő szakaszai, melyekre Bavinck 
hivatkozik a nézete alátámasztása végett, az 1Móz2:17, 3:19, valamint a Rm5:13 és azt 
követő igeversek. A halál a „nagyon jónak” teremtett világba hatolt be Isten által, amikor az 
ember engedetlen volt Istennel szemben. Volt idő a történelem kezdetén, amikor nem volt 
halál, mert nem volt bűn a világban.482 

Nos, átértékelésre van szükségünk ebben a dologban. Először is, e hagyományos 
nézetnek az alapja megsemmisült. Többé már nem követhetjük a teremtés, a bukás és a 
megváltás sémájának hagyományos nézetét. Többé nem tekinthetjük történelminek.483 Kuitert 
nem érzi a megerősítés szükségességét ebben a dologban. A témával kapcsolatos 
„irodalomra” hivatkozik. Hiszen már megadta nekünk az érveit a különböző publikációiban, s 
röviden összefoglalta azokat az Érted is, amit olvasol? című munkájában.484 

Az állításának kiindulópontja az, hogy a hagyományos nézettel nem tudjuk fenntartani 
Krisztus elsőségét. A hagyományos nézet esetében Krisztus igazságát Ádámról, mint az első 
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embertől teszik függővé. A konzervativizmus iránti természetes hajlamunkkal vélhetjük azt, 
hogy valami elveszett, ha Ádám, mint történelmi személy nélkül kell meglennünk. De fel kell 
fognunk, hogy a keresztyének nem Ádám, hanem Jézus Krisztus üzenete miatt váltak 
keresztyénekké. Ennek megfelelően a hit nem szenved el változást (sérülést), ha Ádám 
egyáltalában nem tűnik történelmi személyiségnek. Jézus valóságát nem az támasztja alá, amit 
a Biblia Ádámról mond: megáll az a maga lábán is.485 

Emellett a tények azok tények, s nem csukhatjuk véglegesen be a szemünket előttük. 
A tudomány megmutatta, hogy halál nélkül nincs élet. „A dolog rövid végkövetkeztetése ez 
lehet: élet nélkül nincs halál és halál nélkül nincs élet.”486 

Ha még mindig lázadunk a modern tudomány és teológia által elhozott „új világosság” 
miatt azért, amit Pál apostol mondott a témában, akkor felidézhetjük azt a tényt, hogy Pál még 
a Rm5:12-ben is ragaszkodik Krisztus elsőségéhez. Pál Ádámot használta tanítási modellként, 
és a tanítási modelleknek „nem szükséges történelmieknek lenniük a feladatuk ellátásához.” 
Pál tanítja azt az elképzelést, mely szerint a halál szükségszerűségként követi a bűnt a 
történelemben.487 

Pál úgy beszél a halálról, mint hatalomról. Azt mondja, hogy a halál „királyként 
uralkodik” az élet felett. A Rm5:12-ben Pál nem a biológiai halálról beszél, hanem egy 
összetett egységről, mely a hatalmat alkotja. Amit a biológusok kiemelnek ebből az összetett 
egységből, az annak származéka, amit a Rm5:12 halálnak nevez. Ezt a származékot 
nevezhetjük haldoklásnak (sterven). Pál nem azt mondja, hogy a haldoklás jött be a bűn által a 
világba (az a haldoklás, mely mindig is kísérője volt az életnek), mert ez a haldoklás csak a 
biológiában fordul elő. Pál szavait értelmezendő mondhatjuk azt, hogy a bűnismereten 
keresztül fejeződött ki a haldoklás, mint halál pontosan úgy, ahogyan a szivárvány ígéretének 
ismeretéről, mint a szövetség ívéről beszélnek.488 A bűnös számára ugyanis a haldoklás 
zsákutcává válik, de ez nem a haldoklás, mint olyan ügye. Mondhatjuk tehát, hogy a teremtés 
számára a haldoklás pozitív jelentőséget hordoz.489 Azaz mondhatni a haldoklás 
szükségessége nemcsak sors, hanem egyúttal lehetőség is az emberként való létezés 
beteljesítéséhez (het mens-zijn) egy cselekedet által.490 Ebben a vonatkozásban említi a 
katolikus szerzőket. S vajon a Heidelbergi Káté nem úgy beszél a halálról, mint átmenetről az 
örök életbe? 

Már csak el kell helyezni az ember halálát a legtágabb kozmológiai távlatában. A 
kozmikus fejlődés távlatához kell viszonyítanunk annak a haldoklásnak a szükségességét, 
amivel az emberi lényeknek szembesülniük kell. Nevezhetjük az időnket korlátozott, vagy 
behatárolt időnek, (Barthnál befristete Zeit) és gondolkodhatunk róla úgy, mint eszközről, 
melynek segítségével elérjük a személyes beteljesedést. De akkor a személyes beteljesedésnek 
ezt az ideálját alá kell vetnünk az egész ember faj beteljesedése ideáljának. Kihívásnak kell 
tekintenünk, hogy eltűnjünk az utánunk jövők érdekében. Így tehát amennyire csak képesek 
vagyunk, vágynunk kell azokat szolgálni, akik utánunk jönnek. Vajon nem szolgálnak például 
az efféle viselkedésre azok, akik a haláluk után átadják a szerveiket másoknak?491 

Ebben a dologban a keresztyének és a nem keresztyének egyetérthetnek. A 
keresztyénnek ezen felül még megvan a Jézus Krisztus megjelenése felett érzett öröme „Aki 
az Ő szabadító munkájával eltávolítja a fejlődést fenyegető akadályokat”. Az Isten célja ellen 
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bűnünk „tulajdonképpen a visszavonulás”. A keresztyén ember Krisztus eme szabadító 
munkája következtében „hisz a jövőben”.492 

Mikor mindezt olvassuk, csodálkozunk, hogy miképpen volt képes Kuitert az 
emberről és a világról alkotott nézetét megkülönböztetni Ernst Bloch nézetétől. Szemlátomást 
ugyanaz a tiszta esetlegesség szolgál alapul mind Kuitert, mind Bloch nézeteihez. Ebből a 
tiszta esetlegességből fakad minden, jó és rossz egyaránt. De a jó végül majd felülkerekedik a 
rosszon. Ennek azért kell így lenni, mert az ember jó, és a jó győzelmét akarja. Az ember 
megalkotja a maga számára egy olyan Isten ideálját, aki még az embernél is jobb, és aki a 
korlátlan hatalmával majd felállítja az igazság királyságát a saját maga és minden ember 
számára. Ezt jeleni majd a Heimat mindenki számára, aki akarja és törekszik rá. Együtt a 
vallásos csoportok szervezőivel Jézus nagy segítséget nyújtottaz emberiség fejlődésének 
előrehaladásához az „örök” otthona felé. 

Moltmann alapvetően egyetért Blochhal. Ő azonban nagyobb kezdeményezést 
tulajdonít Jézusnak, mint Bloch. Még a jó „abszolút” eredetét is Jézusnak tulajdonítja. De 
akkor minden ember, mint ember, részesül ebben az „abszolút” eredetben. Ez a részesülés 
alkotja az ő emberi mivoltukat. Barth pro me teológiája megköveteli, hogy az ő Istene a maga 
szabadságában átforduljon önmaga ellentétébe annak érdekében, hogy minden embert 
bevonjon a részvételbe az „aszeitásában”. Igyekezvén túllépni Barthon a megtestesülés 
aktualizálásával. Moltmann valójában azért szeretné eltörölni a görög gondolkodás utolsó 
maradványait is, amelyek még megmaradtak Barthnál, hogy von oben kezdhesse és 
megtehesse a feltámadást ama létezésnek, melyből az összes létezés, melyek létezések, 
kipattan, és a világosságot, melyből az összes világosság, melyek valóban világosságok, 
származnak. 

Miben különbözik Kuitert nézete Bloch, vagy Moltmann nézetétől? Konkrétan, miben 
különbözik Kuitert „jövőről” alkotott nézete Bloch, vagy Moltmann nézetétől? Blochhal és 
Moltmannal együtt Kuitert is előfeltételezi a modern poszt-kantiánus gondolkodás 
szerkezetét. A „történelmi tudat” „felfedezése” felett érzett nagy öröme, nem más, mint az 
Isten mindent felügyelő bölcsességétől és hatalmától történt megszabadulás feletti öröm, a 
tiszta függetlenség öröme. A tiszta függetlenség elképzelésével együtt jár a tiszta esetlegesség 
elképzelése is, mint az abszolút szabadságé a múlt, a jelen és a jövő összes „tényének” 
Istenétől. A tiszta szabadság eme elképzelésével együtt jár a Jó elvont alapelve, mint ideál, 
melyből kiindulva az ember végül majd győzelmet arat a gonosz felett. De ez a „végül” egy 
folytonosan előttünk haladó ideál, nehogy az ember, sikeresen legyőzvén az esetlegesség 
gonosz összetevőjét, magát az esetlegességet is megsemmisítse, majd elnyelődjön és 
belevesszen a létezésbe. 

E. Kuitert nézeteinek összefoglalása 
 
A Kuitertről szóló szakaszt lezárandó, összefoglaljuk a nézeteit, amint azok 

megtalálhatók a tárgyalt könyvekben. 

(1) Kuitert nézete Istenről 
 
Kuitert azt mondja, hogy Isten és az emberrel fennálló viszonya hagyományos ortodox 

nézetét helyesbíti a bibliai exegézis tanulmányozásával.493 A hagyományos ortodoxia nem a 
Szentírással kezdte. Az eljárása spekulatív volt. Platon ortodox teológiájával összhangban 
megpróbált fogalmi ismereteket szerezni Isten lényegéről, amiképpen Ő Önmagában létezik. 

                                                
492 Ugyanott 
493 Kuitert, De Mensvormigheid Gods, 235. oldal 



 134 

„Isten létezésének alkotóelemeit tekintve Isten nem a szeretet, az atyaság, a személyiség, stb. 
hanem az abszolútság az aszeitás értelmében.” „Az Istenség az aszeitás. Aseitate deus est.”494 

Elfogulunk a Szentírással kapcsolatos efféle üres spekulációktól. A Szentírásban nincs 
elméleti spekuláció Istenről a beneficia-ját leszámítva. „A következőképpen fogalmazhatjuk 
meg a dolgot: Isten jótetszésének (welbehagen) cselekedeteiben és szavaiban a Szentírás 
szerzői találkoznak Isten valódi lényével. Barth fedezte fel a helyes megfogalmazást, amikor 
ezt mondta: Gottes Sein in der Tat.” Isten szavaiban és cselekedeteiben Isten az ember 
szövetségi partnereként jelenik meg. Beszélhetünk továbbra is Jahve lényegéről, de csak 
akkor, ha felfogjuk, hogy most új módon közelítjük meg és új módon vázoljuk fel Isten 
lényegét.495 

Egyszer, s mindenkorra leszámolva a hagyományos, spekulatív teológia „lényeg-
problémájával”, Istenről, mint az ember szövetségi partneréről (Bondgenoot) beszélünk.496 
Ebbéli minőségében Isten nem tehető a tudományos vizsgálat tárgyává.497 „’An sich’ Istent, 
amilyenről Kuypert hallottuk beszélni, nem találunk a Szentírásban, és a helyes teológia nem 
is mer ilyet említeni.” „Az egyetlen igaz, valódi Isten Izrael Partner-Istene. Ez az Ő neve az 
örökkévalóságtól fogva.”498 

(2) Kuitert nézete az emberről 
 
Másodszor, miután a Szentírás nem ismer ’an sich’ Istent, így nem ismer ’an sich’ 

embert sem. Ahogyan Isten lényege az Izraellel fennálló szövetségi viszonyában, úgy az 
ember lényege is az Istennel fennálló szövetségi viszonyában fejeződik ki.499 Vonakodás 
nélkül kell Isten lényének és az Ő kijelentésének azonosságáról.500 Hasonlóképpen kell 
vonakodás nélkül azonosítanunk az ember lényét az Istennel fennálló szövetségi partneri 
mivoltával. „Isten Izrael számára szigorúan véve mensvormig, mert az ember God-vormig.” 
Ez az usus israeliticus az, ami megvilágosítja a számunkra az ember valódi természetét. Ezt 
értjük alatta, amikor azt mondjuk, hogy az ember Isten képmása. Ami emberré tesz, azt a 
Szentírás Isten eme képmásával, mint Isten szövetségi partnerével fejezi ki.501 

Ahogyan nem beszélhetünk spekulatív módon Istenről, úgy az emberrel sem 
beszélhetünk ekképpen. S ahogy Isten a cselevésben Isten, úgy az ember is a cselekvésben 
ember. S mi más módon beszélhetünk ezen a módon Isten és ember cselekvő jellegéről, mint 
csak úgy, ha az emberrel kezdjük? Nem az Isten antropomorf, hanem az ember theomorf.502 
Ez a tény magában foglalja azt, hogy az ember megtalálta a „visszautat” Istenhez. Csak az 
izraelita ember az, aki így megtalálta a visszautat. Csak ő képes tehát helyesen beszélni Isten 
lényéről, mint hasonlóról az ember lényéhez.503 

Csak amennyiben így kezdjük az önértelmezés valódi izraelita alapelvével, akkor 
hagyhatjuk magunk mögött a hagyományos teológia szavakkal ki nem fejezhető, teljesen 
ismeretlen Istenét. „Isten, mint Izrael szövetsége Istenének a lénye magában foglalja, hogy az 
Ő lénye ismert Izrael számára.” Isten istensége (het God-zijn van God) magában foglalja a 
lénye ismeretét. Isten eme ember-formájúsága (mensvorrnigheid Gods) végső soron minket 
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akar tanítani.504 Az ember a válaszadás cselekedetében, azaz a szövetségi engedelmességben 
hitelesen ember, Az ember Isten szövetségi partnereként ember. 

(3) Kuitert nézete Krisztusról 
 
Kuitert nem írt kiterjedten a Krisztusról alkotott nézetéről. Amit azonban mond, az 

összhangban van azzal az általános elképzelésével, mely szerint a viszony Isten és ember 
között szövetségi. S Jézus Krisztus a középpontja a szövetségi kölcsönhatásnak Isten és ember 
között. Barth azt mondja, hogy Isten az, ami Ő a saját kijelentésében, azaz az összes embert 
üdvözítő cselekedetében. Krisztusban Isten teljesen és maradék nélkül Önmaga ellentétére 
változik, s minden embert bevon a részvételbe az ő aszeitásából. Ez az, ami a történelmet 
alkotja. A történelem a Krisztus-esemény, és a Krisztus-esemény a történelem.505 

Kuitert gondolkodásának szerkezete, mint említettük, hasonlít Barthéra. Ő szöges 
ellentétbe állítja a saját cselekvés-teológiáját Bavinckéval.506 S teszi ezt a saját szövetség-
teológiájából kiindulva. S az ő Krisztusa alkotja természetesen ennek a szövetség-teológiának 
a középpontját. Izraelnek az Izrael Istene által vezetett történelme Jézus Krisztusban 
csúcsosodik ki, mint Izrael Istenének a képviselőjében Izrael közepette.507 

Jézus Krisztus az egyedi képviselője a szövetség Istenének. A Jézus emberi 
mivoltában előforduló tényekben „a bűn a világ káoszának vonatkozásában fordul elő”.508 A 
Jézus körüli eseményeknek kétségtelen tényszerűsége van.509 A tudomány nagyon helyesen 
foglalkozik ezekkel a tényekkel. De a tudomány nem képes kellőképpen kimutatni ezek 
jelentőségét.510 Az, aki semleges, tudományos módon foglalkozik ezekkel a tényekkel, túl 
keveset mond.511 

A jelentésnek végső soron Magától Jézustól kell származnia. Az egzisztencialista 
filozófián alapuló teológia nem képes teljes mértékben érvényre juttatni a valódi 
történetiséget, ezzel együtt Jézus valódi egyediségét. A Jézusról alkotott nézete túlontúl függ 
az emberről, mint a szó kantiánus értelmében szabadról alkotott nézetétől. Ahhoz, hogy 
meglássuk Jézus, mint a kijelentés végső alanya valódi egyediségét, túl kell lépnünk 
Pannenbergen. Pannenberg végső soron valamiféle önmagyarázó történelmet ad nekünk.512 
Ugyanezért Moltmannon is túl kell lépnünk. Jézus feltámadásának üzenete olyan üzenet, 
melyhez nincsen semmi hasonló a mi valóságunkban, noha valósággá vált a mi régi 
világunkban.513 Mert minden arra irányuló erőfeszítése ellenére, hogy Krisztusból induljon ki 
és mindent Krisztusból kiindulva magyarázzon, Moltmann nem volt képes teljes mértékben 
érvényre juttatni Krisztus történelmi halálát és feltámadását. Végül is, dacára mindennek, amit 
mondott és tett, Moltmann nem éri el valójában, amit célul tűzött ki maga elé, nevezetesen a 
valóság értelmezését Krisztus feltámadásából kiindulva. Azért ez a helyzet, mert számára 
Krisztus feltámadása „túl van a természeten és a történelmen”. Moltmann, mint általában az 
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egzisztencialisták, tovább folytatja a feltámadásról alkotott nézetének hozzáigazítását a 
valóság egy olyan nézetéhez, mely nem hagy annak helyet.514 

Nekünk, mondja Kuitert annak kimondásával kell kezdenünk, hogy „valami történt”. 
Vannak dolgok a Szentírásban, melyeknek nem kellett volna megtörténniük. Más dolgokat a 
Szentírás egyszerűen csak történelemként mesél el. „S van egy történet a Szentírásban, 
nevezetesen a keresztnek és Jézus feltámadásának a története, melyről Pál apostol kijelenti, 
hogy a megtörténte a keresztyénség magvának alkotórésze.” A feltámadásban az „az” és a 
„mi” egymásban foglaltatnak. Ebben rejlik ennek az eseménynek az egyedisége. „A 
feltámadás megtörténte annyira egyedi, hogy a világunk mostanáig csak egyetlen egyszer 
tapasztalta meg.”515 

Futólag megjegyezzük, hogy ezen a kritikus ponton vegyít némi „ortodoxiát” a 
teológiai amalgámjába. Ez látszólag bizonyos mennyiségű kétségbeesés. Mikor a Fuchshoz és 
Ebelinghez hasonló új keresők, valamint Pannenberg és Moltmann folytonosan és egyre 
messzebbre lépnek túl Barthon és Bultmannon, akkor az elképzelés, mely szerint Krisztus 
csak egy kivetítés a szavakkal ki nem fejezhető világába, nem lesz legyőzve. Egy Krisztus, 
aki a természet és a történelem másik oldalán van, („jenseits”) – mit mond majd róla 
Feuerbach? Kuitert szemlátomást tékozló fiúnak látja önmagát a disznóólaknál. Visszatérni az 
Atya házához? Még nem! Akkor alá kellene magam vetni az Atya tekintélyének, s nem lenne 
se szabadságom, se jövőm. Demitologizáltam az elődeim, Kálvin, Kuyper, Bavinck teremtés-
bukás-megváltás történetét, mint spekulatívat. Mikor Pál azt mondja, hogy minden ember 
szövetségszegő, amiért az első ember, Ádám, a történelem kezdetén fellázadt Isten ellen, 
akkor tudom, hogy ez nem lehet igaz. Miképpen lehetek én bűnös, amíg nem tudom, hogy 
vétkeztem Isten törvénye ellen, amíg nem ismerem Istent? S miképpen ismerhetem Istent, 
amíg nem veszek részt az Ő létezésében, s amíg Ő nem vesz részt az enyémben? S miképpen 
vehet részt Isten az én létezésemben, amíg velem együtt nem vesz részt abban, miközben én a 
létezés hitelességének elérésére törekszem? Miképpen lehet Isten a segítségemre, hacsak nem 
sikeresebb nálam a bűnének a legyőzésében az esetlegességgel szemben, s nem visz engem is 
vissza a hátán? 

Röviden, Kuitert zsákutcában találja magát. Bátran csatlakozott a modern emberhez a 
hiábavaló erőfeszítéseiben, hogy önmagából, mint végső viszonyítási pontból kiindulva 
magyarázza önmagát és a világát. Mit tudhatok? Mit kell tennem? Miben reménykedhetek? 
Kuitert megválaszolta mindhárom kérdést annak az elképzelésnek az alapelvéből kiindulva, 
mely szerint Isten és ember egyaránt a tiszta esetlegességből emelkedtek ki, és a boldog vég 
felé tartanak. Jegyet váltott a modern szabadság-vonatra. Közeledvén a végállomáshoz, ami 
az ember számára az elnyelődést és az újra-elnyelődést jelenti a káoszban, Kuitert megpróbál 
leugrani a vonatról. De ez a hőstett meghaladja bárki fürgeségét. Kuitert tudja, hogy a 
disznóólaknál van. De semmiképpen sem tér vissza az atyai házhoz! Az atyai ház csemegéit 
akarja enni, miután eltaszította magától az atya szeretetét, és törvénytelen módon kisajátította 
az atya vagyonát. Úgy véli, joga van az örökséghez, miután eltékozolta azt a lázadó életében. 
El akar menekülni a történelemben az ítélet napján eljövendő harag elől, a közönséges 
történelemben, amiképpen Bavinck gondolkodott arról. De nem akarja a Szentírás 
gondolkodásának szerkezetét, pedig egyedül abból kiindulva jelentene valamit egy efféle 
átmenet. Odaszánta magát Kant fenoména-noména sémájának. Ez az a séma, melyből 
kiindulva Barth kifejlesztette a Krisztus-eseményét. Ez az a séma, mellyel Fuchs és Ebeling, a 
keresők, valamint Pannenberg és Moltmann túl akarnak lépni Barthon és Bultmannon. A 
Krisztus-esemény mindegyik esetben egyszerre racionálisabbá, s irracionálisabbá válik. Barth 
számára Isten rejtett, de egyben teljességgel kijelentett is a fenomenális birodalomban. 
Mindegyik esetben az erkölcsi dualizmus erkölcsibbé (az intellektuálissal szemben) és 
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dualistábbá, az erkölcsi monizmus egyidejűleg monistábbá válik. S a Krisztus-esemény 
Krisztusa minden egyes alkalommal egyre konkrétabban tartalmatlan kölcsönhatási ponttá 
válik a tiszta determinizmus és a tiszta indeterminizmus között. Minden egyes alkalommal 
egyre értelmetlenebbé válik azt mondani, hogy minden dolgot egy efféle Krisztusból 
kiindulva kell értelmezni. 

Nos, szemlátomást érezvén az eljövendő nemezist, Kuitert mondhatni segítségül hívja 
Luthert, Kálvint és Bavinckot, amint egy pillantást vet rájuk, mint utasokra az ellenkező 
irányban száguldó vonaton. Kérlek, ó kérlek, adjátok meg nekem a teológiátok szívének 
jótéteményét, a kimenekülést a haragból a kegyelembe a történelemben a Szentírás 
Önmagáról bizonyságot tevő Krisztusán keresztül. Azt mondjátok, nem lehet enyém a szív, 
amíg nem veszem magamhoz az egész szervezetet, melynek a része? Nem lehetséges 
szívátültetés? Azt várjátok tőlem, hogy vegyek bele az üzletbe minden abrakadabrát, amit a 
kalcedoni hitvallással, a dordrechti kánonokkal és a Westminsteri Hitvallással járnak együtt? 
Ágostonnal együtt nekem is Isten városától kell beszélnem, mint az ember városával 
szembenállóról? Kuyperrel együtt beszélnem kell az ellentétről azok között, akikért Krisztus 
meghalt, valamint azok között, akikért nem? Vollenhovennel együtt kell beszélnem a 
keresztyén módszertan szükségességéről? S nem tarthatok az újonnan megismert barátommal, 
úgy beszélvén a tudomány birodalmáról, mint mindezeket a dolgokat cáfolóról, s a fenti 
erkölcsi szabadság birodalmára mutatóról? De mi történik velem? Még miközben azért 
könyörgök, hogy adjátok nekem a Krisztusotokat, az Isten haragjától az Ő elfogadásába való 
átmenet valódi történelmi hagyományának Krisztusát, még akkor is azt a Krisztust imádom, 
aki teljes mértékben kívül és teljes mértékben belül van a történelem keretein. Kérlek 
barátaim, kérlek, segítsetek! 

Ha tévedek a Krisztus-esemény imádásával – és mindig úgy kell gondolkodnunk a 
valóságról, mint teljesen megkérdőjelezhetőről – akkor a Bárány haragja megmarad rajtam. 
Akkor hát valóban választanom kell Pál, Ágoston, Kálvin, illetve Kant Krisztusa között? 
Kérlek barátaim, kérlek, segítsetek! 

(4) Kuitert nézete a Szentírásról 
 
Kuitert Szentírásról alkotott nézetre természetesen igazodik a Krisztusról alkotott 

nézetéhez, sőt valójában benne foglaltatik abban. 
A Szentírásról alkotott nézete esetében, mint a Krisztusról alkotott nézetével is, 

szorosan követi Barthot. Barth számára a Biblia úgy Isten Ígéje, ahogyan Jézus az Isten Fia. 
Mindkét esetben ezt természetesen aktivista értelemben kell elképzelni. Krisztusban Isten 
teljességgel kijelentetett. Isten és ember között közvetett azonosság van Krisztusban. A 
kijelentés történelmi, de a történelem soha nem az, azaz közvetlenül kijelentésszerű. 

Ily módon megfogalmazva Krisztus és a Szentírás kérdését, kielégítjük a dolgok 
modern Én-az, Én-te sémáját. 

Ezen az alapon Jézus, mint ember és a Szentírás, mint írott dolog részt vesznek abban 
a viszonylagosságban, mely a fenomenális birodalmát jelöli. Isten nem szólhat közvetlenül az 
emberhez a fenomenálisban. Nem lehetséges közvetlen kijelentés a természetben, a 
történelemben, vagy az ember teremtett tudatában. Miképpen lenne ott lehetséges? A 
természet, a történelem és az ember tudatának szerkezete csak az ember által megalkotva azok 
a számára, amiknek lenniük kell. Sőt, mindaz, amit Isten önmagáról kijelent az embernek, az 
sem lehet más, csak amit az ember elgondol, hogy Istennek minek is kell lennie az ő számára. 
Röviden, minden intellektuális erőfeszítés az ember részéről szükségszerűen ama erőfeszítés 
egyediségének kárára jön létre, amit érint. A végső siker felé haladva Parmenidesznek igaza 
volt, amikor azt mondta, hogy ez minden, akár „szubjektív”, akár „objektív” egyéniség 
elnyelődéséhez vezet az elvont, örök, változatlan létezésben. 
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Mivel Kant a tudatában volt ennek, ragaszkodott ahhoz, hogy az időt, vagy a változást 
öröklötten megmagyarázhatatlannak kell tekinteni a gondolkodás számára. Az egyéniség az 
emberben és a világában a tiszta esetlegességnek köszönhető. Ennek megfelelően bárki bármit 
mondott a történelemben, azt úgy kell elképzelni, mint az elvont racionalitás és az elvont 
irracionalitás közötti kölcsönható együttműködést. Ez a tény megfelel, s végső soron azonos 
Krisztussal, mint teljesen rejtettel és teljesen kijelentettel. 

Úgy néz ki, hogy az ehhez hasonló álláspontok iránti odaszántsága támasztja alá az 
arra irányuló küzdelmét, hogy bármi értelmeset mondjon a Szentírásról. 

Úgy veti el a Szentírás ortodox nézetét, mintha a Szentlélek közreműködése és az 
apostolok közvetlenül azonosíthatók lennének Isten Ígéjével. Egy efféle elképzelés illeszkedik 
az önmagában vett Isten és az önmagában vett ember ortodox fogalmához. Egy efféle 
elképzelés skolasztikus és intellektuális lesz. Kuitert feltételezi, hogy mind a református 
protestáns, mind a római katolikus teológusok az Isten és ember viszonya természetének 
lényegében görög nézetéhez ragaszkodtak és ragaszkodnak. 

Miképpen fogadhat el a modern ember egy efféle nézetet, miután most Kanttal együtt 
felfedezte az ember és a kozmosza történelmi jellegét? Kuitert látszólag nem fogja fel, hogy a 
modern poszt-kantiánus gondolkodók, nem pedig Kálvin és követői a görögök törvényes 
örökösei. Kantnak az értelem természetéről alkotott nézete ugyanolyan törvénykező azt 
illetően, hogy mi a lehetséges, és mi nem az, mint Parmenideszé. Mindaz, amit Kant és 
követői megtettek, nem más, mint a tiszta esetlegesség elképzelésének hozzáadása a tiszta 
determinizmushoz, ezzel tehát a tiszta irracionalizmus elképzelésének hozzáadása a tiszta 
racionalizmuséhoz. Tették ezt annak érdekében, hogy megóvják az embert az elnyelődéstől a 
saját azonosítási alapelvei által. 

Nyilvánvalóan értelmetlen az ember természetét úgy elképzelni, mint ami két, 
egymással kölcsönhatásban álló, de egymásra nézve kölcsönösen megsemmisítő alapelvet 
tartalmaz, de az embernek és a kozmosznak ez a nézete az, ami a történelmi tudatból fakad. 
Ez az a végzetszerűség, aminek Kuitert odaszánta magát mind a Krisztussal, mind a 
Szentírással kapcsolatos tanításával. 

Láttuk, miképpen kéri meg ortodox barátait, hogy adják meg neki Krisztus 
munkájának a jótéteményét anélkül, hogy elfogadná Krisztust, Aki megszerzi ezt a 
jótéteményt. Hasonló módon kéri a barátait arra, hogy adjanak neki egy morzsányit a 
Krisztusról a Szentírásban adott közvetlen kijelentésből, miközben fenntartja azt az alapelvet, 
hogy nem juthat efféle kijelentéshez a fenomenális világban. A Biblia azért adatott, mondja 
Kuitert, hogy beszámoljon nekünk arról a csodálatos átmenetről a halálból Krisztus csodálatos 
feltámadásába az egész emberiség számára.516 De akkor nem lehetséges, hogy maga a Biblia a 
saját abszolút tekintélyével mondja meg nekünk, hogy micsoda ennek az átmenetnek a 
természete. A Biblia maga mondja, hogy nem mondhatjuk pusztán csak azért, mert a Biblia 
mondja, hogy valami megtörtént. De „a Biblia ugyanakkor azt is mondja, hogy a hit üres, ha 
bizonyos dolgok nem következtek be. Miképpen folytassuk hát?” Már láttuk, hogy a hit 
természetéről szóló könyvében azt mondja: a kiindulópontunknak inkább a hagyománynak, 
mintsem a Szentírásnak kell lennie, mert a Szentírás nem lehet a saját maga bírája. Mivel az 
összes valóság – Isten és ember – történelmi, a folytonosságot egy olyan Istenben kell keresni, 
aki együtt halad az emberrel a folytonosság alapelveként a történelemben, s az eset 
természeténél fogva csakis a hagyomány, nem az egyszer, s mindenkorra adatott statikus 
kijelentés képes nekünk beszélni az efféle Istenről. 

 

                                                
516 Ugyanott, 60. oldal 
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C. S. U. Zuidema 
 
Most rátérünk az Amszterdami Szabadegyetem egyik korábbi végzősére, dr. S. U. 

Zuidemára. 
Dr. Zuidema publikációja a De Philosophie Van Occam in Gijn Commentaar op de 

Sententien című kétkötetes disszertációval kezdődik. Ezt a disszertációt dr. H. Th. 
Vollenhoven irányítása alatt írta, aki dr. Herman Dooyeweerddel együtt kezdte el a 
mozgalmát a keresztyén, konkrétabban a kálvinista filozófiáért 1926-ban. Zuidema rendkívül 
tehetséges magyarázójává vált ennek a filozófiának (De Wijsbegeerte de Wetsidee). Idővel 
mélyen beleásta magát az egzisztencialista filozófiába és a Barthhoz és Bultmannhoz hasonló 
emberek teológiájába. Nemrég írt egy sor cikket az új hermeneutikáról, s különösen H. M. 
Kuitert hermeneutikájáról. 

A mi célunk az, hogy meggyőződjünk arról, miben különbözik Zuidema és Kuitert 
értékelése az új hermeneutikáról. 

Kuitert a The Reality of the Faith (A hit valósága) című könyvével foglalkozó 
cikkében Zuidema rámutat, hogy Kuitert engedte magát elragadni a modern egzisztencialista 
gondolkodás, s annak különösen az embernek és a világának a történetiségéről alkotott 
elképzelése által, nem fordítván arra figyelmet, mit vitt végbe a Wijsbegeerte der Wetsidee az 
egzisztencializmus csődjének kimutatásával. 

1. Zuidema kiindulópontja 
 
Kuiterttel ellentétben Zuidema a gondolkodását minden egyes probléma esetében a 

Szentírás Krisztusától kezdi. A Szentírás Krisztusa közvetlenül azonosítja Magát a 
Szentírásban. A Szentírásba vetett hit, mint Kálvin rámutat, túl és felette áll az emberi 
gondolkodáson. S nem azért ez a helyzet, mert hit, hanem mert a Szentírásba vetett hit. 

Az emberek mondhatják nekünk, hogy ez az álláspont körkörös gondolkodásra 
kényszerít minket. Ez mondják az emberek: „A Biblia Isten Ígéje, mert Isten szava, s miután 
az Isten szava, így Isten Ígéje”. Erre azt válaszoljuk, hogy mikor az önmagáról bizonyságot 
tevő Bibliában hiszünk, akkor nem gondolkodunk körkörösen, mert egyáltalában nem is 
gondolkodunk. A Biblia nem áll egy szinten az azonosság logikai alapelvével. Röviden, a 
Bibliát a tekintély alapján fogadjuk el.517 

Zuidema természetesen azt állítja, hogy a Bibliáról bizonyságot tevő Krisztus és a 
Krisztusról bizonyságot tevő Biblia elfogadása egymásban foglaltatnak. S a Szentírás 
elfogadása természetesen nem formális alapelv, mely a Szentírás tartalmától, 
következésképpen annak céljától függetlenül működik. A Szentírás Isten magyarázata 
Önmagáról, s az emberrel és a világgal fennálló viszonyáról. „Mezítelen tények nem 
léteznek.” Szembesülünk a „bámulatos valósággal, melynek az ember és a világ a részesei”. A 
Szentírás kijelentése szerint ez a valóság Isten ítélete alatt áll Ádám bukása miatt. A bűn 
hatalma lehatol az emberi létezés legmélyére. Hatással van az ismeretünkre önmagunkról, az 
embertársainkról, valamint a valóságról, melyben Isten teremtményeiként kerültünk bele. S ez 
a hatalom mindenekelőtt az Istennel minket összekötő kötelékeket vágja el. Minket most a 
szeretetlenség, a forradalmi gyűlölködés, a közönyös tagadás, az Isten nélküli emberi 
mivoltunkban keresett önszeretet jellemez – nem akarunk odafigyelni Isten szavára, amikor 
ezt mondja: Fiam, add nekem a szívedet”. Minden ellenségeskedésünket egybevéve, mi sohg 
nem mutatunk ellenségességet a bűnnel szemben.518 

                                                
517 S. U. Zuidema, De Christus der Schriften en oecumenische theologie, (Amsterdam: Buijten en Schipperheijn, 
1965), 11–12. oldal 
518 Ugyanott, 69. oldal 
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Miképpen érthetjük hát meg önmagunktól, hogy kicsoda Krisztus, és mit jött 
elvégezni? S miképpen érthetünk meg helyesen bármiféle problémát bármely területen? Jézus 
mondta: „Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl; mert én bizonyságot teszek felőle, 
hogy az ő cselekedetei gonoszak” (Jn7:7). Senki közülünk nem képes eltűrni Krisztust, amint 
leleplezi a bűneinket, amint „halálosnak” diagnosztizálja a betegségünket. Krisztus tudta, 
hogy egyetlen ember sem fogja Őt elfogadni mindaddig, amíg az Ő Lelke által nem adott neki 
új szívet, szerető szívet a gyűlölködő helyett.519 De akkor a világosság megadásával 
egyetemben a látás hatalmának megadása, a szeretet megadása a gyűlölet helyett is részei 
voltak annak a munkának, amit elvégezni jött. Az embereknek örömöt ad annak a ténynek a 
hirdetésével, hogy nem adatott más név az ég alatt, mely által üdvözülniük kell. Most 
megnyugodhatnak, hogy a pokol erői sem vesznek diadalmat azon a királyságon, amit 
Krisztus felállítani jött a Földön. Ágostonnal most már látják, hogy Krisztus királysága az Ő 
uralmából áll a történelem egész menete felett az Ő megváltó munkájának hatalma által. 

Azaz, nincs prédikálás Krisztusról, nincs prédikálás az üdvösségről, és nincs 
prédikálás az evangéliumról, csak ha az a prédikálás összhangban van a Szentírás tanításával. 

2. Zuidema a modern „humanizmusról” 
 
Zuidema úgy jellemzi a modern gondolkodást, mint humanistát. S a humanizmus fő 

jellemzője az, hogy emberközpontú. A szabad, azaz az Isten rendeléseitől független ember 
elképzelésén alapszik. A humanizmus azt feltételezi, hogy efféle rendelések nem is léteznek. 
A világ csak úgy van. Azért van az ember számára, hogy az ember tehesse, amit csak akar. 

Más szóval, a humanizmus szerint a világa és az Istene szöges ellentétben állnak azzal, 
amit Kálvin mond róluk, Pálra alapozva. Dúl az armageddoni csata. Az aposztata ember 
modern fegyvereket használ annak a királyságnak a megsemmisítésére, amit Krisztus jött el 
megalapítani a Földön. Mégis Krisztus a győztes: a humanizmus kénytelen felmutatni a saját 
belső haszontalanságát. A humanizmusnak szükségszerűen ki kell jelentenie Istent, még ha 
tagadja is Őt. A tékozló fiú gyorsan költi a meg nem érdemelt vagyonát. Hamarosan a 
disznóólaknál lesz, ahonnan mégis makacsul vonakodik visszatérni. 

A keresztyén, s konkrétabban a kálvinista egyetem dolga párbajra hívni a modern 
humanizmust a front minden egyes szakaszán. 

Különösen fontos olyan biblikus filozófiát kifejleszteni, mely képes fenntartani és 
irányítani Krisztus hadseregét, amint az a Föld területének minden négyzetcentiméterét 
Krisztusnak, mint királynak követeli. 

A. Occam filozófiája 
 
Konkrétan, a filozófia történelmét kell a bibliai alapelvek fényében felmutatni. A 

kálvinizmusról és a reformáció filozófiájáról írott munkájában dr. Vollenhoven felvázolt egy 
utat, amit hasznos lehet követni.520 

A keresztyénnek rokonszenvvel kell belépnie a modern humanizmus problémáiba. Ő 
megérti, hogy Isten kegyelme nélkül saját maga is belegabalyodna ezekbe. Zuidema a modern 
humanizmus elemzésével és kritikájával kapcsolatos munkáját William Occam filozófiájának 
gondos és részletes tanulmányozásával kezdi. 

Nem tehetünk többet, mint elmondunk valamicskét Zuidema megközelítéséből, amint 
Occamot vizsgálja. 

                                                
519 Ugyanott, 71. oldal 
520 D. H. Th. Vollenhoven, Het Calvinisme en de Reformatie van de Wyssbegeerk, (Amsterdam: H. J. Paris, 
1933.) 
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Occam a filozófiai gondolkodását az emberrel, mint végsővel kezdi. Occam tanítása 
Istenről és a munkájáról „alfejezete az emberről és a munkájáról szóló tanításának”.521 Occam 
istene egy „kozmológiai, konkrétabban humanista isten”. Ő nem a Szentírás Istene, mert 
kozmológiai isten. „A gnoszticizmus egészével összhangban, ami mindig humanista, az isten 
kozmológiai elképzelését humanistaként munkálta ki. Ennek megfelelően isten lényege egy 
szinten áll az ember anima intellectia-jával, és az angyalok természetével.”522 

Occam istene „a szabad ember képmására alkottatott, akinek a képmása és a 
nosztalgiája a törvénytelenség”. „Isten az Übermensch.” Az ő lényege a tisztán határozatlan 
akarat. Az Istenről alkotott nézetét tehát nevezhetjük „humanista-voluntaristának”. Az ember 
a homo absconditus, ennek megfelelően Isten a deus absconditus. 

Ez a deus absconditus mindenható. Az ő uralma korlátlan, kivéve az ember akaratának 
vonatkozásában és az ellentmondás törvényének vonatkozásában.523 

Ennek a néhány sovány gondolatnak elégnek kell lenni annak jelzéséhez, miképpen 
értékeli Zuidema Occam filozófiáját. Occam a modern humanizmus előfutára. A szabad, vagy 
független emberi személyiség elképzelése, mely Istent a tiszta esetlegesség fogalmába 
burkolja, s az ellentmondás törvényét használja, mint a tiszta esetlegességgel kölcsönhatásban 
állót a Szentírás Istenének eltávolításához, jelzi a modern humanizmus és egzisztencializmus 
konkrét természetét. 

B. A humanizmus úttörői 
 
A modern időkre térve megemlítjük, mit kellett mondani Zuidemának az első modern 

humanistáktól. A humanizmus úttörői című könyv szerkesztőjeként Zuidema beszél a modern 
humanizmus fejlődéséről. A modern humanizmus legkorábbi formáját jól képviseli Erasmus. 
Erasmus még nem állt készen arra, hogy mindenestől kidobja a Bibliát. Ő egyfajta keresztyén 
humanizmust keresett. A modern időkben a humanizmus következetesen kimunkálta a már 
korábbi humanizmust is uraló alapelvet, nevezetesen az ember függetlenségét. A kortárs 
humanizmus poszt-keresztyén akar lenni. Zuidema mondja: „Az Erasmustól a Humanista 
Szövetségig524 tartó mozgalom jelzi annak a növekvő keresztyén-mentesítő és radikalizálódó 
erőnek a fejlődését, mely a kezdetektől fogva mozgatóereje volt a humanizmusnak. Az emberi 
függetlenségnek, és (nem kevesebb és nem más) a humanista hit-tartalma és hit-
megtapasztalása vallásos függetlenségének a kinyilatkoztatása.” 

A humanizmus mostanában teljes mértékben felszámolt minden kapcsolatot a 
keresztyénséggel. Ludwig Feuerbach humanizmusa nyíltan keresztyénellenes. Ahhoz, hogy 
valaki valóban humanista lehessen, nemcsak keresztyénellenesnek, de ateistának is kell 
lennie.525 

Feuerbach szerint az, aki a keresztyénséghez ragaszkodik, az emberi faj valódi 
fejlődése ellenségének bizonyul. Feuerbach megpróbálja megvilágosítani azokat, akik nem 
fogják fel, mennyire rombolóak a valódi fejlődésre nézve a természetfelettibe, s különösen a 
csodákba vetett hitükkel. Az embernek kell megteremtenie a maga kultúráját, s ezt 
cselekedvén megteremtenie és megváltania önmagát. 

Kanttal összhangban munkálkodva Feuerbach megpróbál túllépni Kanton. Kant nem 
égette ki teljesen a keresztyénség maradványait a gondolkodásából. A keresztyénség alapvető 
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támadás az ember szabad személyiségének elképzelése ellen. Az utóbbi nevében az előbbit 
meg kell semmisíteni.526 

Feuerbach gondolkodása a poszt-kantiánus perszonalista filozófia vonalai mentén 
fejlődik. Az, aki valóban ismeri önmagát, teszi ezt az embertársaival fennálló kapcsolatában. 
Az ember öröklötten szociális, vagy közösségi lény.527 

A humanizmusnak a jövő filozófiájának kell lennie, ez az embernek az embertársai 
iránt érzett valódi szeretete filozófiája.528 

Így figurázza ki Feuerbach a keresztyénséget, majd veti azt el. 
Zuidema úgy találja, hogy a kortárs humanizmus az ő országában agresszív. Az ő 

országában, Hollandiában a modernisták társaságot alapítottak, amit „Humanista 
Szövetségnek” neveznek.529 E szervezet tagjai egyszerűen csak a „keresztyénség utáni 
emberrel”530 kezdik. A keresztyénség utáni ember elveti a keresztyénséget az ő nemes 
erkölcsiségének érdekében. Az ember javára akarja továbbfejleszteni a Földet.531 Egyetlen 
valóban erkölcsös és racionális ember sem pocsékolja az idejét semmi másra.532 

Így követi végig Zuidema az utat Rotterdami Erasmus „keresztyén humanizmusától” 
Feuerbach keresztyénellenes humanizmusáig. Mindkettőjük humanizmusa emberközpontú. A 
reneszánsz ember azzal a feltevésével, hogy az ember szabad Istentől, az emberek 
Teremtőjétől, és szabad a saját királyságának felépítésére, ami az ember királysága egy tiszta 
esetleges világban, egyre következetesebb önkifejeződésre jut, míg végül nyíltan 
keresztyénellenessé és anti-teistává válik. 

3. Zuidema a modern egzisztencializmusról 
 
Amit Zuidemának a humanizmusról alkotott nézetéről mondtunk, az háttérül 

szolgálhat ahhoz, amit az egzisztencializmusról mond. 
Ahogyan létezik egy keresztyén humanizmus, mely egy ateista, keresztyénellenes 

humanizmussá fejlődik, úgy létezik egy keresztyén egzisztencializmus is, mely egy ateista, 
keresztyénellenes egzisztencializmussá fejlődik. 

A. Sören Kierkegaard keresztyén egzisztencializmusa 
 
Sören Kierkegaard a nagy keresztyén egzisztencialista. 
A kortárs gondolkodókkal foglalkozó munkájában Zuidema a huszadik század lelki 

életével foglalkozik.533 Volt egy reakció a tizenkilencedik század gondolkodásával szemben 
az irracionalizmus érdekében. Ennek az irracionalizmusnak a tizenkilencedik századi 
előfutárai Kierkegaard és Nietzsche. Az említett kötetben Zuidema hosszasan ír 
Kierkegaardról, dr. H. Van Riessen pedig Nietzschéről, akit „radikális humanistának” nevez. 

Figyeljük meg, mit mond Zuidema Kierkegaardról, mint a huszadik századi 
egzisztencializmus előfutáráról. 

Kierkegaard egy keresztyén egzisztencialista. Ez magában foglalja azt, hogy Istennel 
és emberrel egyaránt foglalkozik. De Kierkegaard istene az ember kivetítése. A legtöbbet 
önmagának, mint embernek az örökkévalósításával foglalkozik. Ebben áll az ő „üdvössége”. 
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Az embernek az örökkévalósítás iránti vágya egyben az ő önmegvalósítása is, s ezt az 
önmegvalósítást a internalizálás folyamatával kell megvalósítani. 

Az internalizálás eme folyamatában az ember titok, és annak is kell maradnia nemcsak 
mások, de önmaga számára is. Az ember a homo absconditus. „Az ember nem csupán birtokol 
egy titkot, hanem ő maga a titok. Az ember rejtett, a senki által meg nem értett homo 
absconditus, aki nem érti meg önmagát szabadként.” Kierkegaard nézete az emberről, mint 
abszolút szabadról tehát „elvileg ateista a szerzőjének jó szándéka ellenére.”534 

Kierkegaard tehát kiemeli az embert a teremtett mivoltával kapcsolatos, a Szentírásban 
elénk tárt viszonyaiból.535 Az ember tevékenyégét tisztán negatívként, önmaga kiüresítéseként 
kell tekinteni az örökkévalóság számára.536 A hit élete abban áll, hogy az ember időtleníti 
önmagát, nos, mibe is? 

Kierkegaard természetesen azt mondaná, hogy Istenbe, mégpedig úgy Istenbe, amint 
kijelentetett Krisztusban. A keresztyén hit csak akkor keresztyén hit, ha megfelel Isten 
történelmi valamivé válásának, a megtestesülés kijelentésszerű tényének.537 

A megtestesülésben van Isten történelmének és az ember történelmének a története. 
Isten történelmének és az ember történelmének eme „történetében” Isten ragadja magához a 
kezdeményezést és biztosítja a folytonosságot. Ez alkotja „Kierkegaard ’szubjektív’ és 
’paradox’ ’szubjektív-paradox’ gondolkodását”.538 

Zuidema mondja: „A megtestesülés mitologizált keresztyén tantétele abszolút 
paradoxonjával – az örökké valamivé váló Isten – egy pszeudo – egy agónia – tantételévé 
alakítva Kierkegaard közvetlenül összekapcsolja a szenvedést a kereszten és Krisztus halálát, 
valamint a Krisztus vére általi bűnbocsánatba vetett hitet. Ezen az alapon Isten, mint 
történelem azt jelenti, hogy Isten vezeti Magát az emberhez, amint megbocsátja a bűneit, s 
nem akar más módon találkozni az emberrel, mint Istenként, Aki megbocsátja a bűnöket 
Krisztusban, azaz a minden kegyelem Isteneként.” Csak akkor van ott Kierkegaard, ahol lenni 
akar, amikor eljutott erre a pontra. „Keresztyénné válni annyi, mint elfogadni a megbocsátás 
kegyelmét Istennek az Abszolút Paradoxonban való megjelenésével szembesülve.”539 

„A fejlődő Isten történelme mítoszával és ennek a fejlődő Istennek a megjelenésével 
Krisztus születése és halála között”540 akarja kimenteni Kierkegaard a keresztyénséget a 
hegelianizmus mindent beburkoló halálos öleléséből. Hegel összekapcsolta Krisztust a 
halállal. Számára nem létezett hely a történelem Istenének valóban egyedi megjelenéséhez az 
ember történelmében. Ha el akarjuk kerülni a „rendszer” émelyítő leheletét, akkor azt kell 
mondanunk, hogy „Isten kijelentése Krisztusban olyan ’tény’, mely megtagadja önmagát: 
tény, mely nem lehet tény, de mindazonáltal lehetetlenségként is tény. Ez nevezetesen az 
abszurd tény, hogy Isten emberré, az örökkévalóság idővé, a végtelen végessé, az abszolút 
viszonylagossá, a transzcendens immanenssé, az önálló történelemmé válik”.541 

Mit mondhatunk Isten történelmének és az ember történelmének eme történetéről? 
Zuidema azt mondja, hogy „történelem-ellenes historizmusnak kell neveznünk”. Végső soron 
nem lényegtelennek tartja Kierkegaard a hit élete, az ember és az Isten találkozása számára a 
múlt történelmét, azét, ami „végbement”? A közönséges történelem Kierkegaard számára 
legfeljebb csak „az ember egzisztenciális ön-internalizálásának nem valódi és 
egzisztenciálisan jelentéktelen foglalója, vagy egy ’kétértelmű’ jel az egzisztenciálisan belső 
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platóján ’végbement’-je mögött”.542 „Ez a történelemellenes historizmus az, ami később majd 
megjeleni az egzisztencialista filozófiában és a dialektikus teológiában…” Mindkét 
mozgalom hivatkozhat Kierkegaardra a nézeteiket igazolandó.543 „Kierkegaard nem engedi, 
hogy az emberről alkotott individualista nézetét helyesbítsék sem az emberre vonatkozó 
bibliai kijelentéssel, sem a református ortodoxia dogmájával. Épp ellenkezőleg, ő manipulálja 
és teszi alaktalanná a Bibliát és annak dogmáját, amíg a tartalma – dialektikus paradox módon 
– nem kerül összhangba a saját individualizmusával.”544 

Az ember független szabadságáról és ön-transzcendenciájáról alkotott elképzelésével 
Kierkegaard szekularizálta a keresztyénség kategóriáit. „Ezen a módon Kierkegaard, még 
mielőtt bármi olyasféle dolog, mint a Heideggerhez és a Jaspershez hasonló egzisztencialista 
létezett volna, szekularizálta a keresztyénséget és a keresztyén kategóriákat.”545 A 
keresztyénség leegyszerűsödött a független ember önmegvalósításának egyik összetevőjévé 
az internalizálás által. 

B. Nem keresztyén egzisztencializmus 

1. Karl Jaspers 
 
Zuidema nagyon gondosan és részletesen tanulmányozta a kortárs nem keresztyén 

egzisztencialista filozófusokat. Először azt vizsgáljuk meg, mit mondott Karl Jaspers 
egzisztencializmusáról. 

Karl Jaspers nagyon sokat foglalkozott a kommunikáció problémájával. Ennek 
megfelelően Zuidema Karl Jaspersszel foglalkozva az egzisztencialista kommunikációról ír. 

Jaspersnek a kommunikációról alkotott nézete megértése végett meg kell néznünk 
azokat az előfeltevéseket, melyekre építkezik. 

Ezek között az első „a szabadság megtapasztalása”. A szabadságnak ez a 
megtapasztalása nem közölhető. Az ember legmélyebb szabadsága „minden fogalmi ismeret, 
azaz tudat, mint olyan (das Bewusstsein Überhaupt) hatókörén kívülre esik”. „Olyan 
megtapasztalás ez, mely felülmúlja az emberi gondolkodás objektív és gegenständliche 
fogalmait.” „A ’szabadság megtapasztalása’ kifejezés verbális kiejtése felülmúlja a saját 
kiejtését, s minden egyes esetben valami másra irányul, mint amit valaki fogalmi elemzéssel 
elképzelhetne róla.”546 

Jaspers második előfeltevése az, hogy az ember szabadsága adomány. Ahogyan 
emberként fel kell fognia, hogy a szabadsága abszolút korlátlan, úgy azt is meg kell értenie, 
hogy „ez a feltétlen szabadság megadatott neki. Az embernek meg kell értenie, hogy ez 
önmagától, de nem önmagán keresztül származik. Meg kell értenie, hogy egyszerűen azért 
képes önmagán kívül maradni, mert a szabadság ajándéka hiányozhat. Az egzisztenciális 
szabadság azt jelenti, hogy az ember kapcsolatban áll önmagával, következésképpen a saját 
transzcendenciájával.” „A szabadság arra, hogy önmagunk legyünk az énünk posztulálásával 
a Transzcendens ajándékaként jut el hozzánk. Több is létezik, mint az ember és a világa: 
létezik a Transzcendens is, amely se nem az ember, se nem a világ. Bárki, aki ellentmondana 
ennek, olyan immanentizmusba esne, mely ellentmond önmagának és lekicsinyli az 
embert.”547 
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Ezzel megismertük Jaspers filozófiájának fő elemeit. Miképpen viszonyítja az ember a 
szabadságának feltétlen jellegét annak a Transzcendens által abszolútan adott mivoltához? 

Nyilvánvaló, hogy a kísérlet a Transzcendens és az ember fogalmi viszonyítására 
határozott ellentmondáshoz vezetne. A valódi viszonynak az ember és a Transzcendens között 
tehát a hit kérdésének kell lenni. S ennek a hitnek filozófiai hitnek kell lennie. Olyan hitnek, 
mely ama végső előfeltevésként szolgál, ami az állítást értelmessé teszi. Zuidema mondja: 
„Jaspers állítása, miszerint Isten, a Transzcendens Istensége létezik, a filozófiai hit tartalma. 
Ha az ember valaha is feladná ezt a feltételezés, az minden filozófiának és filozofálásnak a 
végét jelentené.” Majd megint: „Jaspers számára ez a filozófiai hit vitán felül áll. Ez a hit 
tehát nem válhat a közlés tárgyává, mivel ez a hit teszi először lehetővé a kommunikációt, 
engedvén, hogy az ember ember legyen és ébredjen tudatára a létezésének. Ez a 
Transzcendens ugyanis a Létezés, a valóságos Létezés.” Az embernek akkor van létezése, 
amikor kapcsolatba kerül a Transzcendenssel. „Eine Berührung der Transzendenz.” Az ember 
egész Odüsszeiája „az eredeti, megtámadhatatlan, elsüllyeszthetetlen, soha nem fenyegetett 
által létezik: a Transzcendens létezik.”548 

A probléma most az, hogy miképen képes összeegyeztetni Jaspers az ember 
szabadságának általa alkotott tiszta, vagy esetleges irracionalista elképzelését, valamint e 
szabadság abszolút függőségének ugyancsak általa alkotott racionalista, vagy determinista 
elképzelését. 

Miképpen képes Jaspers „kommunikálni a kortársaival a kényes kérdésről”, hogy 
miképpen viszonyítsa „az önmagából jövő ember” elképzelését, „aki a saját maga eredete, 
valamint Urát és Mesterét, Aki nem engedi, hogy bárki, vagy bármi törvényeket szabjon Neki 
– miképpen szőhető ez bele valaki saját szabadságának megtapasztalásába, mely szabadságot 
a Transzcendens adta és akarta?”549 S honnan származik a Transzcendensnek ez az 
önkijelentése, melyet meg kell különböztetni az emberi szabadságnak az énnek adott 
kijelentésétől, mint attól a szabadságtól, ami a saját eredet? 

Zuidema így válaszolja meg a kérdést: „Erre a vallásra (bibliai vallásra) támaszkodva, 
majd azt szekularizálva Jaspers képes megragadni a Transzcendenst. E nélkül a támogatás 
nélkül – Jaspers szerint is – minden filozófiai hit eltűnne.”550 

Nem követhetjük tovább Zuidemát Jaspers kommunikációról alkotott elképzelésének 
elemzésében. Ez megfelel annak a feltevésnek, amit a modern ember újra és újra elgondol, 
mely szerint minden állítás az ember belső önállóságának alapelvére utal, és arra is kell 
utalnia, s erről a belső önállóságról az ember nem képes semmit mondani sem önmagának, 
sem bárki másnak. 

2. Martin Heidegger 
 
Jaspers filozófiájának hermeneutikai jelentősége világos. Ez tulajdonképpen nem más, 

mint hogy ebben a filozófiában, ami tipikusan modern egzisztencialista filozófia, az aposztata 
gondolkodás egy cul de sac-ba futott. Az ember függetlenségét feltételezve a tiszta 
esetlegesség és az elvont forma elképzeléseivel egyetemben az aposztata gondolkodás 
megmutatta a világnak, hogy az Isten általa történt elvetése a saját keresztre feszítéséhez 
vezetett. 

Ugyanezt kell elmondani Martin Heideggerről is. S Heidegger filozófiájának 
közvetlenebb a fontossága a kortárs hermeneutika számára. A jelentőségéről Zuidema két, 
Heideggerről írt cikkéből tájékozódhatunk. Az első „A halál jelentése Heidegger számára”.551 
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Heidegger számára a halál elképzelése a tiszta esetlegességet helyettesíti.  Lehet az 
esetlegesség tisztább, mint Occam, Kierkegaard, vagy Jaspers filozófiájában?552 Annak, aki 
meg szeretné érteni, mint jelent a valódi esetlegesség, mélyebbre kell ásnia a felszíni 
fenomenális világ birodalmában található valóságnál. Le kell ásnia az intellektuális 
kapcsolatok birodalomból a személy-személy viszonyok teljesen más birodalmába. Csakis 
ebben a mélyebben fekvő birodalomban ismeri magát az ember valódiként és nem valódiként. 

Heidegger filozófiája tehát kísérlet a pragmatizmus legyőzésére, annak az emberre és 
a világára vonatkozó felszínes, fenomenalista értelmezésével együtt.553 A pragmatizmus nem 
tudja érvényre juttatni az ember lényét, mint szabadot, tehát ön-transzcendenst. A 
pragmatizmus nem engedi meg az embernek, hogy belépjen az abszolút szabadság tiszta 
világába. A pragmatizmus csak a nem valódi emberrel foglalkozik.554 Valódi embernek leni 
annyi, mint szabadnak lenni a halálra (frei zum Tode). Csak az van benne az igazságban, aki 
szabad a halálra. Heidegger filozófiája „többé már nem foglalkozik Istennel és az Ő 
rendeleteivel”, s ezért „ateistább, mint Nietzschéé”.555 Heidegger nézetével az embernek 
önmagában van meg a saját világossága. Az ember legmélyebb bölcsessége abban rejlik, hogy 
felfogja a létezésének értelmetlenségét, valamint annak értelmetlenségét, hogy 
értelmetlenséget tulajdonít a létezésének.556 

A történelemről gondolkodván az emberről alkotott nézetével Heidegger egy vonalban 
dolgozik Diltheyvel és Kierkegaarddal.557 Túllépvén rajtuk a tiszta tagadás pusztán anti-
intellektuális viselkedéséhez lyukad ki. Ez az ő vallása. Ez a vallás az, ami támogatja a 
filozófiáját. De a filozófiájában a nyugati ember felemészti önmagát.558 

Itt meg kell említeni, hogy Zuidema Heideggerről szól értekezésében alapvetően a 
Sein und Zeit-tel, nem „a késői Heideggerrel” foglalkozik. Korábban már foglalkoztunk a 
késői Heideggerrel ebben a munkában. „A késő Heideggernél” az a lényeg, hogy a létezés 
történelem (a Sein Geschichte és a Geschichte magát világítja meg: Lichtungsgeschichte).559 
Az ember valódi létezése a részvétele ebben a Lichtungsgeschichte-ben. Ez volt valójában a 
Sein und Zeit üzenete is. 

C. Barth Károly egzisztenciális teológiája 
 
Most rátérünk egy cikkre a Philosophia Reformata 18. számából „A teológia és a 

filozófia Barth Károly Keresztyén Dogmatikájában” címmel, s röviden megemlítünk egy 
másik cikket is ugyanabból a magazinból (1955 20. szám) „Barth Károly és Martin Heidegger 
elképzelései a kijelentésről” címmel. Az irányelv, mellyel Barth Károly a Keresztyén 
Dogmatikát írta, mondja Zuidema, az Isten szabadsága volt. Ennek az alapelvnek a 
megoltalmazása végett Barth filozófiai vitába bocsátkozik. S ha Barth meg akarja védeni az 
Isten szabadságára vonatkozó teológiáját, akkor szüksége van az ateista filozófia 
támogatására. Az a fajta filozófia, amelyre Barthnak szüksége van, a feltételezetten szabad, 
vagy független ember reneszánsz tanításából származik. Csak egy effajta Isten nem ütközik 
össze Istennek, mint teljességgel szabadnak, tehát teljességgel rejtettnek az elképzelésével. E 
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filozófia ateista jellege nem akadály Barth teológiája számára: az ateizmus relativizálható 
Isten titkos kijelentésének elképzelésével.560 

Meg kell hagyni, Barth tagadja az ateista filozófiát. De teszi ezt a kijelentésről alkotott 
elképzeléséből kiindulva. Ebben a kijelentésben Isten teljességgel kijelentetett és teljességgel 
rejtett. Istennek, mint a kijelentésével azonosnak, s teljességgel kijelentetettnek és teljességgel 
rejtettnek ebből az elképzeléséből kiindulva tagadja Barth az olyanok ateista filozófiáját, mint 
Jaspers, Heidegger és Sartre. 

Barth Károllyal kapcsolatos korai munkájában G. C. Berkouwer azt mondja, hogy 
Barth nominalistább, mint Occam volt. Zuidema hasonlóképen mutat rá, hogy Barth „Nem”-
je túlér az egzisztencialista filozófusokén. 

Ebben a helyzetben Barth képes az egzisztencialista filozófusok szélesebb körű állítást 
megfogalmazni. Barth bevonja az embert Isten saját létezésébe és önkijelentésébe. Ez a 
részvétel Istenben a kegyelem, s ez a kegyelem ingyenes és egyetemes. Mikor az 
egzisztencialista Heidegger úgy beszél a valóságról, mint megvilágosítóról, akkor Barth túllép 
rajta és Isten egyetemes Igenjéről beszél minden ember számára.561 

Az Existenz filozófia a transzcendencia elképzelését keres, de Barthnak a 
transzcendenciáról alkotott elképzelése túlér az Existenz filozófiáén. A valódi transzcendencia 
elképzelése Barth szerint felfogja, hogy az ember teológiai léte előre „benne van Isten 
Ígéjében”. „A teológiai létünk Isten Ígéjében az isteni mivolt, nem kevesebb, nem más. S az 
ember valódi léte azonos az ő teológiai létezésével.”562 

Az embernek az isteniben való részesedése ezen elképzelésével szükségszerű 
kölcsönhatásban áll az a másik elképzelés, mely szerint a teremtett létezés ateista. A filozófia, 
mely maga is ateista, foglalkozik ezzel az ateista valósággal. Barth antropológiájának 
krisztológiai alapját a Létezés univocitásának, mint azzal az elképzeléssel kölcsönhatásban 
állóval éri el, mely szerint az ember és a világa néma. Úgy tűnik, hogy Barth a Keresztyén 
Dogmatika fogalmi apparátusát a modern irracionalizmustól, konkrétabban az 
egzisztencializmustól kölcsönözte.563 

Az egzisztencialista filozófiában az ember történelem: Barth teológiájában Isten 
történelem (Geschichte, nem Historie). Azaz, „a humanista egzisztencialista filozófia” 
kategóriái váltak Barth kijelentés-teológiájának kategóriáivá. Az egzisztencialista filozófia 
kategóriái nélkül Barth egész teológiája kártyavárként hullana darabokra.564 Barth teológiája 
tehát ugyanolyan erős, vagy gyenge, mint az egzisztencialista filozófia. Ha Barth meg akarja 
velünk ismertetni a teológiai X-ét, akkor ezt a filozófiából kiindulva kell megtennie. 

A második cikkében Zuidema részletesen összeveti Barth kijelentés-elképzelését és 
Heidegger filozófiájának kijelentés-elképzelését. Mindketten azt vallják, hogy a Biblia nem 
Isten Ígéje. Ha úgy lenne, az szétzúzná mind Barth, mind Heidegger elképzelését a 
kijelentésről. Így hát nem lehet az. Mindkettőjük fogalmában a kijelentés elképzelésének 
akkora ereje van, hogy a Biblia nem lehet Isten Ígéje. A Biblia lényegében az ember, a 
csekélyke létezése és megromlott értelme uralmának szféráján belül helyezkedik el: azaz ő 
rendelkezik vele.565 

Zuidema tehát látszólag mindkét cikkében úgy találja, hogy Barthnál a lényegi 
nominalizmus kölcsönhatásban áll a lényegi realizmussal. Barth korai írásaiban a 
nominalizmus volt túlsúlyban a realizmussal szemben, de a késői írásaiban a realizmus 
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kerekedett felül a nominalizmuson. Nézetei mindkét vonatkozásban emlékeztetnek Heidegger 
nézeteire. 

Zuidema külön cikkben foglalkozik Barthnak a teológiáról, mint történelemről alkotott 
nézetével. 

Barth Károly a munkáiban mindenütt elutasította a létanalógia elképzelését.566 Tette 
ezt annak érdekében, hogy Istennek a Krisztusban adott kijelentését tegye meg az egyetlen, 
mindenre kiterjedő válasznak minden kérdésre, amit tulajdonképpen meg lehet kérdezni a 
teológiában. „Isten ’lebendiges Handeln’-je a tengely, melyen a valóság és a tudás egész 
elmélete forog.”567 

Barth tehát felcseréli a létanalógia elképzelését a hitanalógia elképzelésével. „Istent 
csak Isten ismerheti.”568 S csak Isten tudhatja ezt a tényt. 

Miképpen értesülhet hát bárhogyan is az ember erről a tényről? Csak ha Isten 
kegyelmesen tájékoztatja róla: Sajnos Isten nem adhat az embernek semmiféle ismeretet az Ő 
kizárólagos önismeretéről, csak ha tárgyiasítja Önmagát és a tudását. Istennek az emberi tudás 
„Gegenstand”-jává kell tennie Önmagát. Az ember rendelkezésére kell bocsátania Magát. 

De vajon Barth nem vetett el mindig minden elképzelést az „objektív” 
istenismeretről?569 

Barthnak a hit analógiájáról alkotott elképzelésében ugyanaz a végzetes gyengeség 
rejlik, mint amit a létanalógiában találunk. Barthnak a hit analógiájáról alkotott elképzelése 
valójában „az analogia fientis (a bekövetkezés analógiáján), azaz az analogia historiae-n 
alapszik, ami Barth egész gondolkodását alátámasztja…”570 

„Barth szerint Isten lényege és akarata ’geschichtlich’… Az örökkévalóság Isten ideje, 
Isten létezési formája.”571 

Isten eme történelmi jellegéből kiindulva veti el Barth azt a szubsztanciát, mely az 
analogia entis tantételt támasztja alá. 

Isten „‘freies Ereignis’, ‘das Sein in der Tat’, ‘Entscheidung’, ‘faktische 
Selbstbestätigung’, ‘Subjektivität’, ‘Aktualität’, ‘Lebendigkeit’, ‘Sichselbst Setzende Személy” 
– akinek a változhatatlansága (vagy ahogyan Barth szereti mondani, a hűsége) abban a 
tényben rejlik, hogy Ő „örökké új”. 

Csak egy vak nem képes meglátni, mondja Zuidema, hogy Barth mindent összevetve 
ugyanazokat a kategóriákat használja, mint amit az egzisztencialista filozófia is. Az 
egzisztencialista filozófia szerint az ember nemcsak él a történelemben. Az ember maga a 
történelem.572 Az egzisztencialista filozófiában az ember önmagát posztulálja, Barth 
teológiájában pedig Isten posztulálja Önmagát. 

Mindazokat a kijelentéseket, melyeket Barth Istennek tulajdonít, az egzisztencialista 
filozófusok az embernek tulajdonítanak. Az egzisztencialista filozófusok úgy gondolkodnak 
az ember lényegéről, mint történetiségről a kommunikáció szabad cselekedetében. S 
amiképpen az egzisztencialista filozófiában a létezés megelőzi a lényeget, úgy előzi meg 
Barth kijelentés-teológiájában Isten létezése a lényegét. „Ahogyan az egzisztencialista 
filozófiában az ember önmagát választja, amikor az embert választja.”573 

Úgy tűnhet tehát, hogy Barth kijelentés-teológiája legalább a skolasztika teológiájától 
különbözik radikálisan. Mikor Barth azt mondja, hogy Istenben „esse sequitur operari”, akkor 
az vajon nem ellentéte a tomista elképzelésnek, mely szerint „Operari sequitur esse”? 
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Egyáltalában nem, mondja Zuidema. Barth elképzelése a hit analógiájáról az analogia 
historiae-hez vezet. „Isten lénye a történelem. Ez azonban magában foglalja azt, hogy Barth 
rendelkezik Isten ’lényének’ tantételével: képesnek érzi magát annak kimondására, hogy Isten 
’Gottesgeschichte’. Barth teológiájának egésze ennek a mindent felügyelő elképzelésnek a 
függvénye.574 Így helyezi szembe Barth a ’teo-historológiáját’ az analogia entis-ben rejlő 
’teo-ontológiával’.”575 Barth teljesen úgy határozta meg Isten lényegét, mint a skolasztikusok. 
Halandó emberként igyekszik behatolni Isten legbelső lényébe.576 A teremtmény gőgje, a 
vágya, hogy olyan legyen, mint Isten, található meg Barth teológiájában ugyanúgy, mint 
Aquinói Tamáséban. Az egzisztenciális filozófia és a keresztyénség összekeverése, illetve a 
görögfilozófia és a keresztyénség összekeverése az embert egyformán Isten helyére emeli. S 
„aki az Istent feleslegessé teszi, önmagát lehetetlenséggé változtatja”.577 

D. Barth teremtésről alkotott tantételének szerkezete 
 
Barth teológiájának hermeneutikai jelentősége speciális világossággal derül ki a 

teremtésről alkotott tantételében. Zuidema a „Barth teremtésről alkotott tantételének 
szerkezete” című cikkében tárgyalja, mit mond Barth ebben a témában. Barth elképzelése a 
Geschichtlichkeit Gottes-ről támasztja alá a teremtésről alkotott nézetét. „Isten spekulatív 
történelmi tantétele, mely szorosan kapcsolódik a nézetéhez a Szentháromságról, alkotja a 
hátterét Barth teremtésének és magváltás-történetének.” „Ahogyan a teremtett idő a mi 
létezési formánk, az örökkévalóság úgy Isten létezési formája, mint abszolút idő.” Isten az 
embernél nem létezik jobban a „Geschichtlichkeit”-en és a létezés idő-formáján túl. „Emiatt 
beszélünk Barth Károly pán-historizmusáról. Ezt a pán-historizmus állítja őt szembe a 
klasszikus tomizmussal, ami mind Isten, mind a nem isteni lételméletében talált támaszra, és 
ennek megfelelően beszél analogia entis-ről az analogia historiae helyett.”578 

„Isten, az ember és a világ eme történelmiesítése volt az, ami nem mulasztotta el 
rányomni a bélyegét a teremtésről alkotott tantételére.”579 A teremtés története a kegyelem 
szövetségében és a megbékélés történelmében, a pre-egzisztens Krisztusban rejlik, Aki a 
megbékélés.”580 A kegyelem győzelmét előre megmutatja, sőt leírja az 1Móz1:2, ahol ezt 
olvassuk: „A föld pedig tohu va bohu vala”. 

Ez az egzisztenciális gondolkodás már elfogadott sémája, ami biztosítja Barthnak a 
Genezis elbeszélésének allegorikus értelmezését. A Geschichte Isten megbékélésének 
folyamata az emberiséggel: ilyen az Isten szövetsége Izraellel, az emberiséggel, s ezért 
mondatik jónak a teremtés. A kegyelem szövetsége, „melyben Isten megkönyörül a szegény 
bűnösökön, a teremtés ’innere Grund’-ja, és emiatt az 1Móz1:31 ’valde bonum’-ja.”581 „A 
Semmiség és a Megbékélés eme teológiailag spekulatív tantétele az elsőhegedűs Barthnak az 
1Móz1-gyel és 1Móz2-vel kapcsolatos exegézisében.”582 Isten kegyelmi szövetsége a világ 
jelentése. Ennek a kegyelmi szövetségnek mintegy a fóliája az, hogy legyőzött Semmiségnek 
Krisztus győztes kegyelmével megvan a maga helye. Ez az, amit a Genezis szövegének 
tanítania kell. A Genezisnek eme a szövegének, mint a Szentírás egész szövege részének kell 
tanítania. A Szentírásnak azért kell ezt tanítania, mert egy egzisztenciális filozófia a kantiánus 
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szabadság-természet sémáján alapuló kategóriái követelik ezt meg.  S amint már említettük, 
ez a szabadság-természet séma az önmagát hitelesítő ember elképzelésén alapszik. S ezzel 
elérünk oda, ahol elkezdtük az egzisztencialista filozófia alap-elképzelésével. 

E. Bultmanntól Fuchsig 
 
Most rátérünk Rudolf Bultmann és Ernst Fuchs hermeneutikai módszerének Zuidema 

által elvégzett elemzésére Zuidema „Bultmanntól Fuchsig” című munkájából. 
Alapvető dolog mind Bultmann, mind Fuchs megértéséhez a függőségük Heideggertől 

és a megértésről (Verstehen) alkotott nézetőtől. Maga az „egzisztenciális értelmezés” 
kifejezés, ahogyan Bultmann és Fuchs használják, Heideggertől származik. De ez még nem 
minden. Ennek az egzisztenciális magyarázatnak a „látomása és módszere” is csak egy 
kiterjesztése annak, amit Heidegger a Sein und Zeit-ról szóló úttörő munkájában tanított. 
„Anélkül, hogy valaki figyelembe venné Heideggernek a Verstehen-nel kapcsolatos tanítását, 
nem értheti meg sem Bultmannt, sem Fuchst.”  Bultmann és Fuchs természetesen 
különböznek Heideggertől. Bultmann felnagyítja ezt a különbséget, amikor azt mondja, hogy 
a saját teológiai értelmezése valódi emberrel, míg Heidegger filozófiai értelmezése csak a 
nem valódi emberrel foglalkozik. De az alapvető minta a kettő között ugyanaz.583 

Bultmann megértéséhez ennek megfelelően vissza kell mennünk Heideggernek az 
emberről alkotott nézetéhez, amint az először a Sein und Zeit-ban szerepelt. Az embert a 
Geschichte szabad világa, valamint a Historie meghatározott világa közötti kölcsönhatásokból 
kiindulva kell értelmezni. 

Az ember elsődlegesen úgy ember, mint geschichtlich, azaz mint szabad és esetleges. 
Ebben a világban szabadsága van a halálra (Freiheit Zum Tode).584 Ezzel rendelkezve, vagy 
inkább ebben a szabadságban létezve nem kötődik a múlt, a jelen és a jövő közötti naptári 
megkülönböztetésekhez. Az ő múltja soha nem jelent korlátozást rá nézve: találkozik 
önmagával, amint eljön hozzá a saját jövője. 

„A létezés alapelv nélküli, szerkezet nélküli. Ez a durva és nyers tényszerűség, az 
értelmetlenség, a puszta tényállás, melynek sem íze, sem illata nincsen.”585 

Mind Bultmann, mind Fuchs Heideggertől vették át a szabadságnak a halálra eme 
elképzelését. S mindketten átvették Heidegger elképzelését a „Verfallenheit”-ről. Az ember 
abban bukott, hogy a valódi énjét a Historie felszínes fenomenális világában igyekszik 
fejleszteni. Ahelyett, hogy folytonosan felülmúlva igyekezne megvalósítani a saját énjét az 
ember a mindennapi élet taposómalmában keresi a hitelességet. Ezt cselekedve „elárulja a 
saját Geschichtlichkeit-jét…”586 Ezután „úgy értelmezi önmagát, mint valami objektívet, 
valamit, ami ’verfügbar’, mint objektív és tárgyiasítható valóság.”587 

Bultmann és Fuchs alapvetően egyetértenek az embernek, mint „az-ember-a-világban” 
Heidegger által leírt elképzelésével. Azaz mondhatni egyetértenek a gondolkodás eme 
eszkatológikus módjával. Emlékezzünk, mondja Zuidema, hogy a gondolkodásnak ez az 
eszkatológikus módja nem a napok és az évek kérdése. „Nem az ember által birtokolt 
történelemben (mint a természetes történelmi létezésben) rejlik az ember valódi 
Geschichtlichkeit-ja, hanem abban a történelemben, ami ő maga.”588 

Bultmann és Fuchs egészen eddig a pontig egyetértenek Heideggerrel. Azaz 
mondhatni egyetértenek Heideggerrel a tiszta esetlegesség, mint az ember valódi Eredetét 
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illetően. Most azonban bevonnak egy teológiai, konkrétabban krisztológiai elemet Heidegger 
Eredetének fogalmába. Vagy mondhatjuk azt is, hogy krisztológiailag teljes mértékben 
újraértelmezik az Eredetet. „Az ember e-világi-létezésének eredete Isten országának a jövője, 
Isten szeretete hatalmának a jövője, Jézus Krisztus jövője. S az advent ennél a jövőnél, mely 
megteremti ’a pillanatot’, az nem más, mint Isten szeretete eme hatalmának adventje a 
jelenben.”589 A „Christus praeseno” az, ami most alapelvvé válik, amelyből kiindulva az 
ember valódi jövője találkozik vele. Heidegger eszkatológiáját így krisztologizálják. S Kant 
erkölcsi dualizmusa, az ő éles ellentéte a tudomány világa, a fogalmasított és fogalmasítható 
entitások világa, a szabadság és az esetlegesség világa, a személy-személy találkozások világa 
között itt újabb keletű kifejeződésre jut.”590 

Bultmann és Fuchs eme krisztologizált eszkatológiája Heidegger eszkatológiájához 
hasonlóan a valóság egészének, s konkrétan az embernek az abszolút megkérdőjelezhetőségén 
alapszik. De az embernek ez az abszolút megkérdőjelezhetősége most Krisztussal látszik 
kölcsönhatásban állónak, ahelyett, hogy magával az önmegvalósító emberrel látszana annak. 
Az ember önkeresésé az istenkeresésévé válik. Ha a filozófia azt a megváltó választ keresi, 
melyre a saját eszkatológiájában van szüksége, akkor a teológia azt Isten eszkatológiájában 
keresi. A nem valódi ember válik a Szentírás bűnösévé. A bűnös a bizonyosságait a 
tárgyiasítható birodalomban keresi, a természet és a történelem birodalmában. Elutasítja Isten 
hívását mindaddig, amíg hit által és hitből át nem adja magát Istennek, amikor hallja „a 
kérügmát Isten adventjéről Krisztus jelenlétében”.591 

De miképpen, kérdezhetjük, érezteti a jelenlétét a Geschichte világa a Historie 
birodalmában? Ennek a jelenlétnek minden meghatározónak kell lennie. Az ember 
természetének annak kell lennie, ami valójában eszkatológiailag Krisztusban. De akkor 
miképpen lehet a Geschichte Krisztusa azonos a Historie Jézusával? Fuchs maga teszi fel ezt 
a kérdést. Vonakodás nélkül teszi abszolúttá a Geschichte és a Historie közötti ellentétet 
abszolúttá. De miképpen rendelkezhet az abszolút Krisztusával, ha nem annak kivetítéseként a 
„teljesen másba” a Historie birodalmából, ami teljesen nemlétező? Miképpen lehet 
felemelkedni a Geschichte-be a Historie-ből? Miképpen lehet a bármi, ami a Historie-ből 
emelkedik fel más, mint Historic? Vajon az efféle Historic nem foszlik szét, ha és amikor 
behatol a Geschichte-be? A Selbstverständnisse magában foglalja a Historie egy elemét: az 
én, legyen bármennyire is szabad, önmagához és más énekhez csak azoknak a fogalmaknak a 
segítségével szólhat, melyek a tárgyiasítható világgal folytatott érintkezésből származnak. 

Ahhoz, hogy valódi, hiteles én lehessen, ennek az énnek teljesen le kell nyelődnie a 
Geschichte-ben. Az én nem értelmezheti magát egyszerre historisch és geschichtlich-ként, 
amíg a valódi természetében nem áll a kettő közötti megkülönböztetés felett. De ahhoz, hogy 
felette állhasson ennek a kettőnek, teljesen névtelennek kell lennie, teljesen ismeretlennek és 
megismerhetetlennek, teljesen nemlétezőnek és nemlétezhetőnek. 

Tegyük fel azonban, hogy engedélyt adunk Fuchsnak a kezdésre Krisztus 
Geschichtlichkeit-jával. De akkor miképpen lesz képes ez a Krisztus leszállni, vagy újra 
leszállni a Historie-ben anélkül, hogy azonnal ne válna teljesen rejtetté, teljesen tárgyiasítottá 
a Historie-ben? 

Zuidema egyáltalában nem teszi fel ezeket a kérdéseket, de jelzi azokat az alapvető 
nehézségeket melyekkel egy Fuchshoz hasonló ember szembesül. „Fuchs nem vonakodik azt 
kimondani, hogy a kijelentés tagadja, de részelemként meghagyja a szintézisben a 
történelmet.”592 Mi mást tehetne a „neo-metafizikai rendszeréből” kiindulva? Egy történelmi 
Jézus nem képes kijelenteni. „Amiatt Jézus történelmi feltámadása a hit legnagyobb 
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botrányává válik, s ebben az ’üdvözítő cselekedetbe’ vetett hit azonossá válik a hitetlenséggel 
Krisztus jövőjének megközelítésében ’a jelenben’.” 

Krisztus szenvedése a kereszten, mint „objektív” eseménysorozat nem jelent semmi 
megkülönböztetőt. „E szenvedés kérügmája azonban jelentést ad annak. Ez (a kérügma) 
tulajdonítja (a keresztre feszítésnek) a feltámadás kérügmája jelentését: bűnös énjeink terhe 
egzisztenciális feltámadását Isten hatalma jövőjének szabadságára, ami az eredete a 
végünknek (eindsel).”593 

Elmagyarázván a krisztologizálás általános folyamatát, mellyel Bultmann és Fuchs 
„túllépnek” Heideggeren, Zuidema megáll annak a ténynek a kimutatása végett, hogy ez a 
folyamat magában foglalja a demitologizálás elképzelését. A hitnek nyitottnak kell lenni arra, 
ami kölcsönhatásban áll a tiszta Eredet elképzelésével. De ha a hit rendelkezik bármiféle, az 
objektivitás világából származó tartalommal, akkor a viszonylagos kapcsolata a tiszta 
Eredettel megszűnik. Hűségesnek maradva Kant megkülönböztetéséhez a Verstand és 
Vernunft között, Bultmann és Fuchs Heideggerhez hasonlóan eltörli a hit minden objektív 
tartalmát. 

Ám ezt nem teszik, s nem is tehetik meg következetesen. Ha következetesek lennének, 
akkor a tudományos valóság egész világa elnyelődne a tiszta esetlegességben. Azzal pedig 
magának a kérügmának az elképzelése is eltűnne. 

Amire szükségük van, az nem más, mint az ortodox tartalom elvetése és a nem 
ortodox tartalom megtartása. Az ortodox tanítást Isten csodálatos megváltó munkájáról ki kell 
zárni.594 Az abszolút esetleges Eredet, mint vég elképzelését helyettesíteni kell a közönséges 
történelem Krisztusával. S mindez összhangban áll a poszt-kantiánus gondolkodás szabadság-
természet sémájával.595 S minden magában foglalja az én ama problematikáját, ami a 
dialektikus ingalengésben rejlik a tisztán racionalista determinizmus és a tisztán irracionalista 
indeterminizmus között. 

Folytassuk azonban annak vizsgálatát, hogyan igyekszik Fuchs túllépni Bultmannon. 
A válasz az, hogy Fuchs jobban ragaszkodik Heidegger késői írásaihoz, mint Bultmann. 
Miben különböznek hát Heidegger késői írásai a Sein und Zeit-tól? A fő az, hogy a későbbi 
írásaiban a koraiaknál jobban teszi meg Heidegger a Sprachlichkeit-ot elsődleges 
kategóriájává. A létezés kijelentésszerű és célzatos.596 

Heidegger filozófiájában azonban a létezésnek ez a kijelentésszerű természete nem 
függ Istentől. Épp ellenkezőleg, Istent is magában foglalja. Fuchs tehát egy „krisztológiai-
teológiai” fordulatot ad Heidegger gondolkodásának. Fuchs szerint a létezés a maga 
kijelentésszerű jellegében Maga Isten. 

Ez a kijelentés azonban a jellegét tekintve végleges. Ennek megfelelően 
kölcsönhatásban áll azzal, ahogyan az ember átveszi. Addig nincs hit, amíg nincs kijelentés, 
de nincs kijelentés, ha nincs hit. „A kijelentés csak a hittel fennálló viszonyban kijelentés, és a 
hit csak a kijelentéssel fennálló viszonyban hit.”597 

A kijelentés és a hit teljes kölcsönhatásának ebben a tényében találja meg Fuchs az 
eszközt a túllépéshez Bultmannon. De e tény látomását Heideggertől származtatja. Fuchs úgy 
krisztologizálta a késői Heideggert, ahogyan korábban a korai Heideggert is. A 
„hermeneutikai kör”, azaz a kijelentés és a hit kölcsönös függősége – ami már működött a 
krisztologizálás első cselekedetében – nyilvánvalóbbá válik a másodikban. A hit most 
nyilvánvalóbban tartalom nélküli, ezért a kijelentésnek is nyilvánvalóbban tartalom 
nélkülinek kell lennie. A demitologizálás folyamatának alaposabbnak kell lennie, mint eddig 
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596 V. ö. a késői Heidegger elemzésével ugyanebben a munkában. 
597 S. U. Zuidema, Van Bultman naar Fuchs, 41. oldal 
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bármikor. Egy valódi találkozás Istennel Krisztus jelenlétében „nem lehet mítosz, abban nem 
lehet semmi objektív, semmi ajándékba adható, semmi, ami objektivizálható lenne”.598 
„Végső soron csak a fides qua creditur az, ami kölcsönhatásban áll Krisztus jelenlétével, 
miközben a fides quaue creditur, mint történelmi, stb. jelenti az állandó fenyegetést a 
kijelentés és a hit számára”.599 

De megtagadhat-e a hit minden „objektív” tartalmat úgy, hogy egyáltalában hit 
maradjon? Fuchs maga a legjobb bizonyítéka annak a ténynek, mondja Zuidema, hogy nincs 
efféle tartalom nélküli hite. Ő pusztán új tartalommal helyettesíti a történelmi keresztyénségét. 
Megtartja „a történelmi Jézus Krisztust. Aztán, gigantikus hermeneutikai erővel rákényszeríti 
a Jn1,1-et annak kimondására, hogy az ember Fraglichkeit-ja pusztán csak a ‘jenseitige’ 
eszkatológiai Isten Krisztusban Sprachlichkeit-jának a funkciója.” Itt vajon nincs tartalom, 
nincs dogma? Nyilvánvalóan van. Ez a feltételezetten a Selbstverständnis-ban foglalt dogma. 
Másként a sacricifum intellectus lenne. Most azonban Fuchs a tiszta esetlegességgel 
helyettesíti a hagyományos csodát. Ezt az alapvető, Istent és ember beburkoló esetlegességet 
építi bele magába a Selbstverständnis-ba. Minden értelmemmel megáldott ember megértheti, 
hogy egy intelligens hit selbstverständlich, és annak is kell lennie. Ez ember tapasztalatának 
Krisztust kell előfeltételeznie, mint választ. De Krisztusnak, mint válasznak mélyebben 
fragwürdig-nek kell lennie, mint a többi embernek. 

Így lépvén túl Bultmannon a késői Heidegger segítségével, állítja Zuidema, kell 
Fuchsnak kivetítenie egy Krisztus-ideált, mely teljességgel ismert és teljességgel ismeretlen 
az ember számára, s ennek a Krisztus-ideálnak azonosnak kell lennie a názáreti Jézussal. S 
minden embernek van tapasztalata a részesdésről ebben a názáreti Jézusban, mint a számukra 
adatott kegyelem alapelvében.600 

Visszatérvén arra, ami Bultmannban és Fuchsban közös, Zuidema kijelenti, hogy a 
teológiájuk pusztán teológiai antropológia, mely a Selbstverständnis-ban, mint emberi 
lehetőségben gyökerezik. Bultmann és Fuchs nem vetették el Schleiermachert és Hermannt.601 

De mi a helyzet Barthtal? Vajon ő nem vetette el a tizenkilencedik század tudat-
teológusainak immanentizmusát? Vajon nem ragaszkodik ahhoz, hogy a kijelentés 
megteremti a saját előfeltételeit, tehát nem áll kölcsönhatásban az ember Selbstverständnis-
ével? Vajon Barth alapelve, miszerint Istent csak Isten értheti, vajon nem arra utal, hogy az 
istenismeretünk megfelel a létezésünk megértésének Isten által? 

Természetesen Bultmann és Fuchs nem tagadják azt, mondja Zuidema, hogy az 
egzisztenciális tapasztalat a kijelentésből fakad, de az ő esetükben az „egzisztenciális 
tapasztalat” felülkerekedik a kijelentésen. Ebben a vonatkozásban különböznek Barthtól, aki a 
kijelentést helyezi az egzisztenciális tapasztalat fölé. 

Végül megkérdezzük, hol a hermeneutika helye az önismerete vonatkozásában 
Bultmann és Fuchs gondolkodásában. A válasz az, hogy az általános egzisztencialista 
nézőpontjuk oda vezeti őket, hogy a hermeneutikának tulajdonítsák az emberi létezés 
szerkezetének, korlátainak és természetének meghatározását.602 Az exegézisnek követnie kell 
az egzisztenciális hermeneutikát. Egy abszolút szabad és független hermeneutika megszabja, 
hogy „Isten kijelentése nem lehetséges a természetben és a történelemben. Krisztus keresztre 
feszítése nem lehet sem több, sem kevesebb, mint eszkatológiai tény, melyben mindazt, ami 
objektív tény, azért tagadnak, hogy a Geschichte Krisztus-jelenlétére mutathasson.”603 
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4. Zuidema az új hermeneutikáról 

A. Fuchs – Ebeling 
 
Mostanáig Zuidemának a modern humanista és egzisztencialista filozófiával 

kapcsolatos elemzésével foglalkoztunk. Ennek háttérként kell szolgálnia ahhoz, amit Zuidema 
a kortárs hermeneutikai tanulmányokról mond. Zuidema írásait a kortárs hermeneutikáról két 
csoportra lehet osztani. Az első csoport az egzisztencialista-teológiai hermeneutikát veszi 
górcső alá. Ez a rész foglalkozik a „modern” gondolkodókkal, mint például Fuchs, Ebeling, és 
Lothar Steiger. A második rész címe Egy kétértelmű teológiai hermeneutika. Ez a rész 
konkrétan Kuiterttel foglalkozik. 

Most Zuidema első cikkével fogunk foglalkozni. Zuidema a kortárs egzisztencialista-
teológiai hermeneutika elemzése során a humanista-egzisztencialista gondolkodást szedi 
ízekre. 

A modern teológiai hermeneutika az „ember történetiségének” „felfedezésén” alapul. 
De félreértjük ennek a felfedezésnek a jelentőségét, ha nem tanuljuk meg a Historizität és a 
Geschichtlichkeit közötti különbség használatát. Az ember mindkettőben benne van. Addig 
nem valódi, amíg az elsőben van, s annyira valódi, amennyire benne van az utóbbiban.604 Sőt, 
mindennél fontosabb azt meglátni, hogy az ember Geschichtlichkeit-jének alapja Isten 
Geschichtlichkeit-jében van. Az ember Geschichtlichkeit-je új és magasabb síkra emelkedik, 
amikor Isten Geschichtlichkeit-jét teszik meg a magyarázat alapkategóriájává. Isten 
Geschichtlichkeit-jének teológiai felfedezéséből az ember új Geschichtlichkeit-jét fedezték 
fel. 

Ám még a modern egzisztencialista filozófia sem képes felbecsülni ezt a tényt. 
Bármely filozófia, amikor Istennel foglalkozik, nem rendelkezik többel, mint Isten valamilyen 
fogalmával. 

Az egzisztencialista filozófia természetesen megtett egy hasznos dolgot. 
Szembeszegült az ember minden metafizikai filozófiájával és teológiai nézeteivel. Az 
egzisztencialista teológiának szüksége van arra az egzisztencialista filozófia által nyújtott 
szolgáltatásra. Az egzisztencialista hermeneutikának teljesen túl kell lépnie a filozófiai 
hermeneutikán, de mégis, a filozófiai hermeneutika segítségével jön rá, hogy képes a modern 
emberhez szólni. Azaz mondhatni a teológiai hermeneutika olyan teológiát épít fel, mely 
mentes minden metafizikától, s egyidejűleg felépít egy olyan apologetikát is, mely képes 
elérni a hitetlent. Azaz, hatalmas apologetikai, valamint hatalmas teológiai előrelépés is 
történt Isten és ember közös Geschichtlichkeit-jének nagy felfedezésével.605 

Külön érdeklődésre tarthat számot a Szentírás Isten és ember Geschichtlichkeit-jében 
foglalt tekintélyének új fogalma. Ezt a tényt az tárja elénk, hogy Barth Károly egyrészről 
tagadja a kijelentés és a Szentírás közvetlen azonosságát, másrészről állítja ezek közvetett 
azonosságát. Barth minden szabadságot megenged magának, amit csak akar a Szentírás 
szövegével, amíg az a többi irodalomhoz hasonlóan Historisch. De Barth számára a Biblia 
Isten Ígéje, amennyiben Geschichtlich.606 Bultmannak a Szentírásról alkotott nézete hasonlít 
Barthéhoz.607 

Barth és Bultmann vonalán gondolkodva Gerhard Ebeling vallja, hogy „a tényleges 
prédikálás során Isten megszabadul a múlt kötött, bemutatható, tárgyiasított szövegétől…” E 
múlt prédikálásával azt jelenné tesszük az ember számára.608 De mégis feltételezi, hogy a 
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Szentírás szövegének mindig is jelen kell lennie. E. Fuchs és H. Ott ugyanezen a véleményen 
vannak. „A Szentírás nélkül nincs kijelentés Isten által, vagy Istenről…”609 Ezek az emberek 
felfogják, hogy a „fundamentalizmus” eme maradéka nélkül Isten és ember között minden 
kapcsolat elvész. Isten Geschichtlichkeit-jének valamiképpen kapcsolódnia kell a názáreti 
Jézus közönséges történetiségéhez, azaz a Róla szóló közönséges történeti elbeszéléshez. 

A Szentírásnak, mint Isten Ígéjének a nézetét tehát hozzáigazították az embernek, mint 
Geschichte-nek az elképzeléséhez, akinek történelme van, s aki állandóan újra és újra felül 
kell emelkednie és felül is emelkedik a saját történelmén és történetiségén. Ha Isten Ígéje 
szeretné megérinteni az embert a rejtett Geschichtlichkeit-jében, akkor többnek kell lennie, 
mint egyszerű történelmi tüneménynek. Ennek megfelelően Isten Ígéje soha nem működhet 
Szentírásként, egy történelmi dokumentumként. Soha nem válhat a természet-, vagy 
történelemtudomány tárgyává. „Minden tudományos módszertan mögött kell rejlenie. 
Egyébként teljes mértékben a természet és a történelem látóhatárán belülre kerül. 
Kölcsönhatásban kell állnia az ember Geschichtlichkeit-jével, aki minden történetiség fölé 
emelkedik és túllép azon.”610 

Írott dokumentumként a Szentírás pusztán történelmi, és „egy írott dokumentum nem 
lehet kijelentés. Még csak arra sincs hatalma, hogy kijelentse magát az embernek. Mennyivel 
kevésbé képes erre Isten az önkijelentésében, az embernek adott kijelentésében, az 
Önmagának adott kijelentésében! A természet és a történelem képtelenek, állítja Fuchs, a 
fiatalabb generáció egyik élenjárója, kijelenteni Istent.” A Szentírás legfeljebb kéreg, héj, 
vagy csomagolóanyag lehet, mellyel a kijelentésnek nem lehet belső kapcsolata.611 „Az ember 
egzisztenciális Selbstverständnis-ének kell minden isteni kijelentés scopus-ának, a 
‘Woraufhin’-jének lennie.”612 

Ami a Szentírás nézetét és az Íge kijelentéssel fennálló dialektikus viszonyát illeti 
Ebeling és Fuchs Bultmann vezetését követik. Ugyanez igaz a názáreti Jézus és Isten Ígéjének 
a viszonyára is. 

A cikke második részében Zuidema azzal foglalkozik, amit „Lothar Steiger 
eszkatológiai teologizmusának” nevez. Ebben a szakaszban Zuidema elemzi az érvelést, amit 
Steiger Die Hermeneutik als Dogmatisches Problem című könyvében található. Csak röviden 
utalunk erre az elemzésre. 

Steiger Bultmannhoz hasonlóan feltételezi Isten és ember Geschichtlichkeit-jét. Isten 
Geschichtlichkeit-jének hirdetése megköveteli a természet és a történelem, mint értelmetlen 
onticitások (Zinloze onticiteiten) elképzelését. „A ’létezés’ új-gnosztikus nihilológiája Steiger 
dogmatische Sache tanításának negatív előfeltevése, olyan nihilológia, melyet megoszt 
Heidegger egzisztencialista filozófiájával és Bultmann egzisztencialista teológiájával.”613 

Így válik a tiszta esetlegesség alapvetővé az Isten-ember viszony számára. Ha ugyanis 
„a természetes és történelmi onticitás eme alaptalan alapja eltöröltetik, akkor az alaptalan 
alap, melytől Isten és ember egyaránt függenek a transzcendenciájukat és a jelentésüket 
illetően, szintén megdől”.614 

Természetesen Isten eljövetele az emberhez Krisztusban az Isten és ember közötti 
dialektika elsődleges tulajdonsága. Az egzisztencializmusnak folyamatosan, újra meg újra 
„részesednie kell Krisztus megváltói történelmében, melyben teleológiailag úton van a 
megdicsőülése felé.”615 
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Zuidema ugyanazt az ellentmondást találja Steiger álláspontjában, mint 
Bultmannéban. Bultmann nem képes értelmessé tenni a názáreti Jézus helyt a 
hermeneutikájában. Egyrészről nincsen Rá semmi szükség. Vajon nincsen beágyazva a 
természet és a történelem birodalmába? Vajon ez a birodalom nem az értelmetlenség 
birodalma? Másrészről minden ember az értelmetlenségnek ebben a birodalmában él. Ha 
valakinek ki kell emelkednie abból, akkor ennek Jézuson keresztül kell megtörténnie, Aki 
vele együtt szintén ott él. Isten Heilsgeschehen-jéből, mint Jézussal azonosból részesülve kell 
eljutnia az embernek a valódi Selbstverständnis-hoz, s azzal együtt a valódi ön-
transzcendenciához. De, amint azt Heidegger filozófiája megköveteli, az embernek már a 
Krisztussal való találkozása előtt rendelkeznie kell Selbstverständnis-szal. Mi más módon 
lehetne tudatában annak, hogy a saját közönséges történelmi énje nem valódi? 

Igyekezvén túllépni Bultmannon, Steiger csak a szembeszökő ellentmondás még 
világosabb kimutatására képes az arra irányuló erőfeszítésében, hogy összekapcsolja a tiszta 
szabadság, a tiszta Geschichte világát az Isten önkényes szuverenitásának egyszerű 
állításával, valamint a tiszta Historie világát az ember szuverenitásának önkényes állításával. 
Miképpen lehet Isten szuverenitásának az ember szuverenitásával szembeni elsősége 
elképzelését világossá tenni a számunkra, ha a két birodalom abszolút ellentétben állnak 
egymással? A kétségbeesés, amiben Steiger Bultmannal és másokkal együtt találja magát, a 
legnyilvánvalóbban abból az egyszerű kijelentésből derül ki, hogy az ember Jézus Isten, és 
Isten az ember Jézus. Azaz, csak a teológia homályos, elvont, a feltételezés szerint Jézusban 
például szolgáló eszméje marad, és a teleológia e homályos eszméje az egymást kölcsönösen 
kizáró tiszta azonosság és tiszta esetlegesség alapelveiből áll össze. De hogyan is lehetne 
másképp, ha feladjuk az Istenre és az emberrel Krisztusban fennálló viszonyára vonatkozó 
bibliai tanítást?616 

B. Kuitert 
 
Zuidema külön, több mint negyven oldalas cikket szentel Kuitert hermeneutikájának. 

A cikk címe „Egy kétértelmű teológiai hermeneutika”. Főleg a Kuitert The Reality of Faith (A 
hit vallósága) című könyvében kifejeződő és abban foglalt hermeneutikával foglalkozik. 
Zuidema az alábbi hat szakaszra osztja a cikkét: 1. Mi a metafizika? 2. Mi a teológia? 3. Mi az 
egzisztenciális teológia? 4. Mi a kapcsolat a teológia és a történelem között? 5. Mi a kapcsolat 
a ’die Sache’ és a szöveg, valamint a Szentírás kánonja és a hagyomány történelme között? 6. 
Mi a szerző vezérelve? Nagyon hasznos végigkövetni Zuidema érvelését részletesen. Mi 
azonban csak azokat a pontokat érintjük, melyek a jelen munka fő témájára vonatkoznak. De 
általánosságban még így is pontról pontra követjük Zuidemát. 

(1) Mi a metafizika? 
 
Kuitert abban akarja bemutatni a keresztyén hitet, amiben szembekerült a kulturált 

megvetőivel. A célja tehát apologetikai. Segíteni kíván a keresztyén hívőnek megtalálni az 
utat a modern gondolkodás, konkrétabban a kortárs egzisztencialista gondolkodás labirintusán 
keresztül. 

Ha a keresztyén hívők kapcsolatot akarnak fenntartani a modern emberrel, akkor 
csatlakozniuk kell hozzá az azoknak az előfeltételezéseknek a felfedezésére irányuló 
erőfeszítésekben,  melyek értelmessé teszik az emberi tapasztalatot. 
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Ortodox keresztyénekként az olyanokkal, mint Lothar Steiger, el kell vetniük a 
metafizika minden formáját.617 „Mint az egzisztencialista teológusok esetében, ő (Kuitert) is 
küzd az ember történetiségének, a dogmatikának, az emberi kultúrának és – Istennek a nagy 
’felfedezésével’.”618 E körülmények között Kuitertnek nehéz az „ellentmondásról” beszélni. 
De mi más módon beszélhetne egyáltalában a keresztyén hitről? Kuitert szembesül a modern 
egzisztencialista teológusok álláspontjában rejlő ellentmondással, s a kétértelműséggel, 
amikor a saját álláspontját igyekszik megmenteni az egzisztenciális teológusokkal szemben. 

Az egzisztencialista teológusok a Geschichtlichkeit Gottes fogalmukkal teljes 
mértékben megsemmisítik a történelem jelentőségét. E nemezist elkerülendő beszélnek a 
Historie-ről, és a történelmi Jézusról. Ám amikor ezt megteszik, akkor a Geschichtlichkeit 
Gottes vész el teljes mértékben. Ezért szükségük van arra, hogy Jézus Krisztusnak és Vele 
együtt az összes embernek legyen egy metszőpontja a tiszta időtlenség és a tiszta véletlen 
között. Jézus Krisztus és Vele együtt az összes ember a tiszta szabadság és a tiszta 
szükségszerűség tartalmatlan kölcsönhatási pontjából van megalkotva. S az új metafizikai 
iránt érzett szerelme miatt Kuitert elveti a régi metafizikát. Odaszánván magát az 
egzisztencializmus dogmatikailag feltételezett szabadság-természet metafizikájának, csak 
dadogni tud, amikor mégis úgy akar beszélni Krisztus haláláról és feltámadásáról, ahogyan a 
keresztyén hit beszél arról. Mély árkot ás a „csomagolóanyag, melyben a Biblia megadatott 
nekünk, és a Sache, a megváltás üzenete és a Szentírás bizonyságtétele között”.619 

Az egzisztenciális teológusokkal együtt Kuitert is többször elveti az igazság minden 
olyan elképzelését, mely egyes állítások biztosnak tartásáról beszél. A vonatukon Kuitert azt 
tanítja, hogy az állítások igaznak tartásának minden formája az emberi hiteltelenséghez való 
ragaszkodást fejezi ki. Ennek megfelelően gabalyodik bele Kuitert az egzisztenciális 
teológusok „önellentmondásába”, amikor azt állítják: ahhoz, hogy bármi igazsággal 
rendelkezzenek, az embereknek igazságként kell ragaszkodniuk ahhoz a kijelentésükhöz, 
mely szerint bármely kijelentéshez, mint igazsághoz ragaszkodni ugyanannyi, mint úgy 
beszélni, ahogyan egyetlen önmagát valóban szabadnak ismerő ember sem beszélhet. Ha 
Kuitert azt hiszi, hogy képes meghallgatásra találni az evangélium számára, így azonosítván 
magát a modern irracionalista gondolkodással, akkor téved. Alkalmazd az egzisztencialista 
kategóriákat a Szentírás tanítására, s a megváltás üzenete megsemmisül.620 

A modern filozófia magva, az ember történetisége, az abszolút emberi függetlenség 
fogalma. Az ember a történelem formálója a tiszta esetlegesség világegyetemében. Minden 
valóság radikálisan megkérdőjelezhető tehát. Az abszolút és a történelmi kizárják egymást. Ez 
az anti-metafizikai módon történő gondolkodás lényege. „Dr. Kuitert elfogadta az igazság 
eme neo-metafizikai nézetét anélkül, hogy látta volna a filozófiai alapjait.” A kozmonómiai 
elképzelés filozófiája (Dooyeweerd) már feltárta a gondolkodás e modern irracionalista 
szabadság-természet sémájának az immanentista természetét. Kuitert mégis simán benyeli azt. 
Miért nem látja Kuitert, hogy az új metafizika és a régi metafizika egyaránt a filozófiai 
gondolkodás függetlenségének alapján állnak? Ez az elképzelés támasztja alá mindkét fajta 
metafizikát. Ez minden aposztata filozófia proton pseudos-a. Kuitert mégis csatlakozik a 
modern teológusokhoz, akik erre a hamis kiindulópontra építkeznek, hogy eljuttassák az 
evangéliumot az emberekhez.621 

Konkrétabban, Kuitert specifikusan teológiai hermeneutikája még mindig a proton 
pseudos-án alapszik.622 Ortodox keresztyénként Kuitert igyekszik megőrizni Krisztus 
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feltámadásának egyediségét. Úgy akarja megőrizni Krisztus feltámadását, mint tényt, 
melynek valódi üdvözítő jelentősége van az emberek számára.623 De aztán Kuitert azonnal 
becsomagolja a feltámadást az Isten új, általa alkotott metafizikai tantételébe. „Isten lénye az 
Ő üdvözítő cselekedete. Ez a cselekvő és beszélő Isten lénye. Isten lénye az Ő folytonossága 
az üdvtörténelemben.” A létezésnek ezzel a „teológiai-metafizikai tantételével” igyekszik 
Kuitert „elkerülni az összes valóság tisztán esteleges természetét”.624 

A tisztán elvont azonosság tantételét így hozzák kölcsönhatásba a tisztán elvont 
sokféleséggel. Amikor a kettő találkozik – és mindig találkoznak – kioltják egymást. 
Miképpen várja Kuitert Krisztus halálának és feltámadásának a megmentését ténylegesen 
megváltóként, ha így megsemmisíti azokat?625 

Kuitert először szolgai módon követi a modern humanista filozófiai gondolkodást, 
majd a modern humanista teológiai gondolkodást annak érdekében, hogy érintkezési pontot 
találjon a modern emberrel. Utána megpróbál egy biblikus csavart adni ennek a modern 
gondolkodásnak. Ennek eredményeképpen többé nem lát semmit, ami hasonlítana a Szentírás 
keresztyénsége és a modern meghamisításai közötti ellentét valódi természetére. Kuitertnek 
mindenféle módon önmagát kell kicsavarnia ahhoz, hogy összekombinálja Krisztus valódi 
megváltó, az Ő fizikai feltámadásán alapuló munkájába vetett saját hitét a modern 
történelemkritikai módszer általa történt elfogadásával.626 

Kuitert elképzelése a hagyományról, mint kiindulópontról ahhoz, hogy az ember 
megismerje és elfogadja Krisztus halálát és feltámadását, ugyanabba a nehézségbe gabalyodik 
bele, mint magának a feltámadásnak az elképzelése. Kuitert ugyanúgy meg akarja őrizni a 
feltámadás eredeti tanúinak valódi történelmi jellegét, mint ahogy magának a feltámadásnak a 
is meg akarja őrizni a valódi történelmi jellegét. A kettő azonban egymásban foglaltatnak. 
Kuitertnek az érintkezési pontjával a modern emberrel a Geschichtlichkeit Gottes és az ember 
történetiségének segítségével kell rendelkeznie. Ennek megfelelően a feltámadásba vetett 
hitnek magának is részesnek kell lennie a feltámadásban. A hit és a tárgya ideálisan azonosak. 
Isten az Ő kijelentése, és az ember csak akkor „ismeri” ezt a kijelentést, ha részt vesz ennek 
az Istennek, mint kijelentésnek a létében. Krisztus feltámadása első tanúinak a Geschichte 
eseményéről kellett bizonyságot tenniük a Historie-től kölcsönzött szavakból kiindulva. S ez a 
helyzet minden utánuk következő bizonyságtevő esetén. Amikor valaki közülük Krisztus 
feltámadásáról beszél, akkor, amíg ez Historie, addig a történész csak „az értelmetlen, azaz a 
többféleképpen magyarázható esemény elvonatkoztatásával” foglalkozik. Egy történelmi 
esemény Gestalt-ja látszólag semmiféle belső kapcsolattal sem bír annak Gehalt-jával. Miért 
lenne hát bárhol helye a történelmi vizsgálódásnak? A történésznek tehát „hívővé” kell válnia, 
ha meg akarja ismerni a történelem valamely tényének belsőségességét. De miképpen válhat a 
történész hívővé, ha mindaddig, amíg még történész egyáltalán semmiféle tudatára nem 
ébredhet a bensőségességnek?627 

Összefoglalva a dolgot látjuk, hogy Kuitert Krisztus halála és feltámadása 
evangéliumának egészét a végső kérdésességbe, a végső esetlegességbe és a modern 
egzisztenciális gondolkodás irracionalizmusába akarja taszítani azért, hogy a modern 
emberrel a saját területén találkozhasson. Kuitert szemlátomás nincs tudatában annak a 
ténynek, hogy a modern gondolkodás végső megkérdőjelezhetőségének ez az elképzelése 
magában foglalja az elvont létezés vele kölcsönhatásban álló elvont, örökké önmagától 
szubszisztens alapelvét.628 Kuitert párbeszédre törekszik a keresztyén vallás kulturált 
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megvetőivel a keresztyénség és a modern egzisztencialista gondolkodás összekeverésének 
segítségével. A modern humanista és a keresztyén közötti párbeszédben nem az előbbi, 
hanem valószínűleg az utóbbi szenved majd vereséget. Amikor „a keresztyén teológus az 
álláspontja értelmessé tételének érdekében a modern ember számára hajlandó elfogadni a 
gondolkodás világi szférájának modern filozófiai-hermeneutikai körét”, akkor ez a teológus 
lesz a valószínű vesztes.629 Kuitert nem képes valódi kapcsolatot kínálni nekünk a 
párbeszédhez az ultramodern emberrel. Ő lehetetlenné tette a mind a filozófiai, mind a 
teológiai gondolkodás igazi transzcendentális kritikáját.630 
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4. fejezet: Hollandia új hermeneutikája631 
 
Ebben a munkában igyekeztünk megérteni a modern teológusok, s különösen a 

modern német teológusok új hermeneutikáját. E teológusok háttere az olyanok régebbi 
modernizmusa, mint Schleiermacher, Ritschl, Hermann és Harnack, valamint az olyan 
emberek mint Barth és Bultmann új modernizmusa, vagy ha tetszik, nevezzük új 
ortodoxiájának. 

Vetünk most egy végső pillantást egyes holland református teológusok 
hermeneutikájára. E teológusok hátterét Kálvin, Kuyper, Bavinck és az olyan református 
hitvallások teológiája adja, mint a Heidelbergi Káté, a Holland Hitvallás, valamint a Dordti 
Kánonok. 

Valaki azt hihetné, hogy a holland református teológusok könyörögtek a német 
kollégáiknak, hogy hagyják el sötétségbe, haszontalanságba és kétségbeesésbe vezető utat. 
Vajon nem volt fájdalmas a számukra, hogy az olyan emberek, mint Fuchs és Ebeling 
hermeneutikája zsákutcába vezet? Vajon nem volt világos a hollandok számára, hogy 
Németország új hermeneutikája az emberi függetlenség elképzelésén, valamint Kanttól és a 
követőitől származó tiszta esetlegesség alapelve és tiszta determinizmus alapelve 
kölcsönhatásának elképzelésén alapszik? Vajon nem volt világos a hollandok számára, hogy 
ha valaki egyszer elfogadja Németország új hermeneutikáját, akkor el kell vetnie a Szentírás 
Önmagáról bizonyságot tevő Krisztusát, Aki által, és Akire nézve vannak mindenek? Vajon 
nem volt világos a hollandok számára, hogy Németország új hermeneutikája megköveteli azt 
a történelemfilozófiát, sőt arra épül, amit Ágoston az ember városának nevezett? Vajon a 
hollandok nem látták, hogy a németek megpróbáltak „értelmet adni” az evangéliumnak a 
„természeti ember” számára, újraértelmezvén azt a „természeti ember” alapelveinek 
megfelelően? 

Nos, már említettük, hogy Kuitert, Hollandia új hermeneutikájának vezető szószólója 
látszólag nem képes annak látni a német hermeneutikát, ami valójában. Kétségbeesett 
erőfeszítést tett annak megmutatása érdekében, hogy a történelmi keresztyén hitvallások egész 
történelemfilozófiája nemcsak újraértelmezhető, de újra is kell azt értelmezni az emberi 
függetlenségen és a kozmikus folyamat filozófiáján – azon a folyamatfilozófián, mely kizárja 
a Szentírás hármas Istenének, mint a világegyetem Teremtőjének és Megváltójának a létezését 
– alapuló hermeneutikai alapelvekből kiindulva. 

Sőt Kuitert nincs egyedül az arra irányuló igyekezetében, hogy kielégítse az ember, 
mint független történelmi tudatának a követelményeit. A valóság „történetiségéről” alkotott 
elképzelése nem ad több függetlenséget Pál Istenének és a reformátorok Istenének, mint a 
modern egzisztencialista filozófia, vagy az olyan emberek filozófiája, mint Whitehead. 

Más teológusok is elfogadták a véletlen parttalan és feneketlen óceánjában úszó 
modern ember önmagáról alkotott nézetét. Röviden megnézünk néhányat közülük. 

1. Herman Wiersinga 
 
Azok között, akik Kuitert oldalán állnak, dr. Herman Wiersinga különösen fontos 

helyet foglal el. Ő írta az A megbékélés a kortárs teológiai vitában (De Verzoening in de 
Theologische Discussie) című nagyon alapos és átfogó művet. Nagyon röviden megmutatjuk, 
hogy Wiersinga Kuiterthez hasonlóan elveti a teológia hagyományos módszertanát, és a 
német hermeneutikáéhoz hasonló megközelítéssel helyettesíti azt. 
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Kuitert elsősorban a hermeneutikai magyarázat problémájával foglalkozik. Wiersinga 
elsősorban a hermeneutika modern módszeréből következő tanítás tartalmára összpontosít. 
Mindketten le akarnak rombolni mindent, amit a múltban tanítottak az Amszterdami 
Szabadegyetemen, valamit Hollandia református gyülekezeteiben a Szentírásról, és a 
Szentírás által tanított tantételekről. A munkáik szépen kiegészítik egymást. 

Wiersinga a fő figyelmet az engesztelés, vagy megbékélés bibliai üzenetének 
értelmessé tételére fordítja a modern ember számára. Konkrétabban az isteni igazságosság 
Krisztus által elvégzett „kielégítésének” problematikájával foglalkozik.632 

Szükséges nekünk Isten haragjáról, valamint ennek a haragnak a lecsillapításáról 
beszélni? 

Luther úgy vélte, hogy Isten haragja a legkétségtelenebb módon Krisztus keresztjében 
fejeződik ki. „Krisztus személyesen vette Magára Isten haragját. Ő úgymond Isten haragja és 
az ember közé helyezkedik. Ezen a módon hordozza el és csillapítja le az ira Dei-t.” Kálvin 
szerint a Szentírás kijelentései Isten ellenségességéről a mi értelmünkhöz vannak igazítva, de 
ez nem jelenti azt, hogy pontatlanok. Kálvin, valamint Luther szerint Isten haragját le kell 
csillapítani (placatio). Kálvin nem vonakodik a „történelmi” elfordulást a haragtól a 
kegyelembe a placatio, lecsillapítás szóval jelölni.633 

A Heidelbergi Kátéhoz fordulva, mondja Wiersinga ugyanezt az elképzelést látjuk a 
tizennegyedik kérdésben kifejeződni. Konkrétan kimondja, hogy Krisztus hordozta el „Isten 
bűnnel szembeni haragjának terhét”. Krisztus vette Magára a mi átkunkat. Isten ítélőszéke elé 
állt, s a teljes átkot levette rólam. „Ugyanezt a kijelentést találjuk meg az NGB-ben és a 
Dordti Kánonokban. Azaz kiderül, hogy nemcsak Kálvin, hanem az ő gondolkodásából 
kiindulva szerkesztett hitvallások is úgy írják le Krisztus kereszthalálát, mint Isten haragjának 
placatio-ját.”634 

Rátérve napjaink teológiai vitájára rájövünk, hogy ennek megfelelően (1) Maga Isten a 
harag tárgya, (2) Isten haragját az ember bűne szította fel, és (3) Isten haragja 
kölcsönhatásban áll az Ő szeretetével.635 

Pont mint a Szentírás esetében, a modern teológia megpróbálja érvényre juttatni az 
emberi tényezőt az engesztelésre vonatkozó bibliai tanításban. Az Újszövetség az átmenetet 
Isten haragjától a kegyelembe valóságosnak tartja. A Fiúban a hármas Isten odafordul 
hozzánk, és elfordítja tőlünk a haragját. Ezzel hat ránk, hogy forduljunk oda Hozzá. Isten 
odafordulása hozzánk a mi odafordulásunkban válik teljessé. Azaz, a hitünk meghatározó és 
elválaszthatatlan a megbékélésben. 

Fennmarad azonban a kérdés vajon objektív odafordulásról kell-e beszélnünk abban, 
hogy Krisztus elhordozta Isten haragját és lecsillapította azt? A Heidelbergi Káté 
folyamatosan az Isten haragjától való szabadulásunkról beszél, annak elhordozása által. „De 
ez a megfogalmazás vajon helyes bibliai exegézisen alapszik?” Mit értett alatta Krisztus, 
amikor ezt mondta a kereszten: „Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet?” Mit ért 
Pál a híres Gal3:13 alatt: „Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén 
érettünk”? Vajon Krisztus „elégtételt” adott Isten haragjának?636 

Vajon Isten igazsága megköveteli az elégtételt?637 Mi volt Krisztus munkájának a 
természete? Mit jelent az, hogy Krisztus felkínálta Önmagát?638 Mi a jelentősége Krisztus 
vérének?639 Wiersinga válasza az efféle kérdésekre az, hogy az engesztelés elégtétel-
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„elmélete” nem a helyes bibliai exegézisen alapszik.640 Nekünk, állítja, új nézetre van 
szükségünk.641 Krisztus szenvedésének tényszerűségével kell kezdenünk a kereszten.642 
Azután természetesen magyaráznunk kell ezt a tényt. 

Az 1967-es hitvallás tekinthető az egész világra kiterjedő erőfeszítésnek az – 
interperszonális és nemzetközi – problémáink kapcsolatba hozatalára az engesztelés 
történelmével. 

Wiersinga azt mondja, hogy alternatív nézetet keres a református gondolkodás vonalai 
mentén, ami azt jelenti, hogy a bibliai mintáknak megfelelően.643 Ezeknek a mintáknak 
megkülönböztető jegyekül kell szolgálniuk a számunkra. 

Az első megkülönböztető jegy az, hogy az Újszövetség írói nagyon komolyan veszik a 
történelmet. Boman úgy beszélt az izraelita gondolkodásról, mint dinamikusról. Ez szemben 
áll a görögök statikus gondolkodásával.644 

Nekünk nem szabad skolasztikus-metafizikai, vagy egzisztencialista-antropológiai 
módon teologizálnunk. Wiersinga látszólag a Kuitert által jelzett via media-t akarja követni. 
Ezen a ponton egyetértéssel utal Kuitert A hit valósága című munkájára, valamint az 
elemzésére a napjaink teológiai fejlődésében megfigyelhető anti-metafizikai tendenciájú 
gondolkodásról. 

Másodszor, Wiersinga Kuiterttel együtt a szövetségi vonalak mentén kíván 
gondolkodni. Isten és ember cselekedetei szövetségi viszonyban állnak egymással. 

Ha szövetségileg, azaz történelmileg gondolkodunk, akkor elkerülhetjük az Isten és az 
ember cselekedetei közötti versengés skolasztikus fogalmát. Ezen a ponton Wiersinga 
Berkouwerre hivatkozik támogatás végett. Berkouwer, emlékezzünk, elveti a dordti zsinat 
oksági kategóriáinak használatát, nehogy dualizmusba és ellentmondásba kerüljünk. 

Harmadszor, az Újszövetség a megváltás történetét „még mindig folytatódó 
történetnek” (nog-voortgaande geschiedenis) tekinti: „az engesztelés szintén egy még be nem 
fejeződött esemény”.645 

Az esemény a Golgotán és a jelen eseménye, amikor a kereszt szóval szembesülünk – 
amiképpen mi magunk is az engesztelés „kiszolgáltatói” vagyunk, és Isten az Ő „hírnökeinek” 
száján át szól (2Kor5, 2Kor5:18, 2Kor5:20) – az eset természeténél fogva nem azonosak, de a 
történelem azonos vonalán fekszenek (maar liggen wel op de ene lijn van de geschiedenis). 
Isten elvégezte az Ő megismételhetetlen munkáját, és az emberek a cselekedeteikkel 
válaszoltak arra a munkára: a kettővel együttesen megvalósult az engesztelés (samen kwam er 
verzoening tot stand it). „Most Isten cselekszi az Ő munkáját – a kereszt ’a szemünk előtt van 
lefestve’ (Gal3:1) megismételhetetlenül, s az emberek a reakcióikkal válaszolnak rá: új 
engesztelés megy végbe. Természetesen bárki vallhatja, hogy a megváltói történelmet az 
újszövetségi időszak után az üdvtörténet normája, ’an Heilsgeschichte normiert’, azaz Jézus 
első megjelenésének kijelentett üdvtörténete méri fel, de minket mindkét esetben ugyanazon a 
szinten érdekel a történelem.” 

Ha nem vagyunk a tudatában „ennek az egyetlen folytatódó történelemnek, melyben a 
múlt, a jelen és a jövő az élő Úr felügyeletének van alávetve, akkor a der garstige breite 
Graben problémája… amit Lessing látott Jézus múltja és az én jelenem között, feltűnik 
előttünk.” Akkor nem lehet valóban biblikus nézetünk az engesztelésről, amíg nem úgy 
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gondolkodunk róla, mint ami az inklusive Geschichte-ben megy végbe. Kuitertnek igaza volt, 
amikor átvette ezt a dolgot Barthtól.646 

Kuiterttel együtt Wiersinga is azt állítja, hogy az engesztelés „folyamat, mely – 
bármennyire is töredezett stílusban – de az egyház történelmében megy végbe. Ez a 
Geschichte minden jelenben.”647 

A körülvevő Geschichte-ben végbemenő engesztelésnek az elképzelésével végre oly 
módon tudjuk bemutatni az Újszövetség evangéliumát, hogy a modern ember is megérti azt, s 
elsősorban azért, mert mi magunk is jobban értjük azt, mint eddig bármikor.648 

Most már nem úgy tekintünk a Golgotára, mint helyre, ahol Isten ítélete sújt le 
Krisztusra, hanem mint helyre, ahol mi, emberek képesek vagyunk kinyilatkoztatni 
önmagunkat a legmélyebb céljainkkal. „Jézus provokálta a bűneinket és előhívta azokat.” 
Másrészt el kell fogadnunk a keresztet, mint Jézusnak az emberek iránti szeretete, sőt Istennek 
a világ iránti szeretete tagadhatatlan és felülmúlhatatlan bizonyítékát. A kereszten Jézus „a 
mindvégig tartó szeretetet” tette hatékonnyá a világ számára.649 

Az első hatás a megtérés volt. A második hatás pozitív. Az élet új mivoltára támadunk 
fel. „Krisztus hatékonyan támad fel, mint az emberek közül az első, qua homo novus.”  Egy 
forradalom zajlik le. Az engesztelés kiszolgáltatik.650 

Itt van tehát, mondja Wiersinga, az engesztelés ama tantétele, „ami nem az elégtétel 
elképzeléséből ered, hanem megpróbálja tisztelni az engesztelés bibliai elbeszélését.”651 

Az engesztelés eme alternatív nézete úgy érthető a modern ember számára, ahogyan a 
hagyományos nézet nem volt az. Wiersinga ismét Kuitertre hivatkozik ezen a ponton.652 A 
modern ember az egész valóság történetiségéből kiindulva gondolkodik. Képes elfogadni az 
evangélium bemutatását, mint „még most is folytatódó cselekedetét”. Egy „engesztelés 
elégtétel nélkül” világosan alkalmazható, főleg „a bűnügyi törvények és a politikai 
kapcsolatok világának területén”.653 

Wiersinga könyvének ebből a rövid áttekintéséből világos, hogy alapvetően egyetért 
Kuiterttel. Wiersinga érvelését nem harsonák, vagy trombiták hirdetik, mint Kuitert érvelését, 
de az alapjául szolgáló anti-metafizikai feltételezés ugyanaz, mint Kuiterté, konkrétan a 
folyamat-filozófiáé. 

A két ember gondolkodása alapvetően ugyanaz. Mindketten el akarják vinni Krisztus 
evangéliumát a modern emberhez, s ebbéli igyekezetükben mindketten úgy egyszerűsítik le az 
evangéliumot, hogy a természeti embernek ne kelljen semmi botrányosat látnia abban. 

De hol van a botrány a természeti ember számára abban az evangéliumban, mely nem 
a Szentírás Önmagára utaló és Önmagáról bizonyságot tevő Krisztusán, hanem az emberi 
szabadságon alapszik? Hol van az a botrány a természeti ember számára, amelyben egyrészről 
Krisztus abban különbözik a többi embertől, hogy alapvetőbben esetleges, másrészről abban, 
hogy alapvetőbben azonos az elvont racionalitás elképzelésével? S hol van annak az 
evangéliumnak az érthetősége, amelyben az a Krisztus, Akiből kiindulva válik értelmessé, 
nem több, mint a tiszta esetlegesség elvont alapelvének és a sors elvont alapelvének 
érintkezési pontja? 

Természetesen mindkét ember személyesen ragaszkodik Luther és Kálvin 
Krisztusához, de erről a Krisztusról beszélve a modern embernek mindketten a kantiánus 
filozófia kategóriáit használják, és az a filozófia romboló a Szentírás Krisztusára nézve. 
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Wiersinga és Kuitert hiszik, G. C. Berkouwer pedig megmutatta nekünk, hogy a 
szuverén kegyelem evangéliuma nem fejezhető ki Dordt oksági kategóriáival. Nekünk velük 
együtt a mostanában felfedezett modern személyes kategóriákra van szükségünk.654 

2. G. P. Hartvelt 
 
Ezt cselekedve megértjük, hogy a Biblia nem egy mennyből pottyant könyv. Az „A 

Szentírásról és az ihletettségről” (Over Schrift en Inspiratie) című jegyzetében G. P. Hartvelt 
háromszor tájékoztat minket erről az újdonságról.655 

3. J. Z. Koole 
 
Az „Elbeszélés és tény az Újszövetségben” (Verhaal en Feit in het Oude Testament) 

című jegyzetében dr. J. Z. Koole azokról beszél, akik régebben úgy gondolkodtak a 
Szentírásról, mintha azt egy magnetofon hozta volna létre.656 Az efféle nézet túlontúl prózai. 
Emellett ha a Szentírás magnetofon-nézetét valljuk, akkor nem tudjuk érvényre juttatni a 
Szentírás változatosságát (genuanceerdheid van de Schrift zelf). Röviden, a Szentírás 
magnetofon-nézete nem tudja érvényre juttatni az emberi tényezőt a bibliai történetírásban.657 

4. F. J. Baarda 
 
„Az evangélium megbízhatósága” (De Betrouwbaarheid van de Evangelien) című 

jegyzetében megkérdezi a reformátor atyákra visszatekintve, hogy mi történik a Krisztus 
feltámadásába vetett hitünkkel, ha feladjuk a Paradicsom kígyójába vetett hitünket?658 Többé 
már nem értünk egyet Abraham Kuyper „szent szintézisével” az abszolút tévedhetetlen 
Bibliából és a vele össze nem egyeztethető „tényekből”. Mi történik a feltámadásba vetett 
hitünkkel, ha a kígyó visszacsúszik a dzsungelbe? Egyáltalában semmi! A feltámadás üzenete 
nem ellenőrizhető jobban, mint a kígyó. Mindkét eset a hit kérdése, nem a történelmi 
ellenőrizhetőségé. (De boodschap van Pasen is historich gezien niet verifieerbaar.) „Nem a 
Megfeszített volt az, aki feltámadt, hanem az Élő.”659 

Nyilvánvaló, hogy Baarda a neo-ortodoxia Geschichte-Historie sémájával dolgozik. E 
séma hasznosságába vetett meggyőződés az evangélium terjesztéséhez az, ami ezeket az 
embereket ráveszi a református hitvallások „oksági-formális-statikus-mechanikus” 
szerkezetének elvetésére. A teológiai elődeik Szentírásról alkotott nézete, mondják, nem veszi 
figyelembe a Szentírás tartalmát, valamint azt a célt, amiért Isten az embernek adta azt. 

Ez nincs összhangban a tényleges helyzettel. Csak Bavinck elemzését kell elolvasni 
valakinek a Szentírásról ahhoz, hogy meglássa ezt a tényt. Bavinck szerint a Szentírás a 
hármas Isten szeretetét fejezi ki a népének megváltásában a bűnből. A Szentírás hagyományos 
nézetének tartalma az élő Isten és az Ő üdvözítő munkája az emberek között, míg a modern 
nézet tartalma a neo-ortodoxia Krisztus-eseményének jelentés nélküli elképzelése. A 
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Szentírás két ellentétes nézete a Szentháromság hármas Istenének két ellentétes, egymást 
kölcsönösen kizáró nézetére épül, és fejezi azt ki. A modern tapasztalatunk, mondja Baarda, 
megtanít minket úgy gondolkodni Istenről, mint egy művészről, „aki nem menekül a 
disszonancia elől”.660 

Ezek az emberek szemlátomást nem fogják fel, hogy amikor odaszánják magukat az 
egész valóság „történelmi tudata” és a „történetisége” fogalmainak, akkor mindent egybevéve 
a szövetségszegő emberekhez csatlakoztak, akik feltartóztatják az igazságot a hamissággal. 

A holland új hermeneutika emberei mögött olyan emberek református teológiája áll, 
mint Kuyper és Bavinck. Olyan emberek exegetikai és hermeneutikai munkáit tudhatják 
maguk mögött, mint Grosheide és Greydanus. Kuyper és Bavinck teológiai és Grosheide és 
Greydanus exegetikai munkáiban ezek az emberek megtalálhatták volna a hozzávalókat egy 
valóban Krisztus- és Szentírás-központú hermeneutika összeállításához az olyanok 
emberközpontú hermeneutikájával szemben, mint Fuchs és Ebeling. 

Ehelyett kifejlesztettek egy hermeneutikát, mely egyszerre Isten-központú és ember-
központú. Hollandia új hermeneutikája magában foglalja Krisztus és Kant szintézisét azon a 
módon, ahogyan a római katolicizmus foglalja magában Krisztus és Arisztotelész szintézisét. 

5. C. Augustijn 
 
A nettó végeredmény jól kifejeződik dr. C. Augustijn „Egyház és Hitvallás” (Kerk en 

Belijdenis) című jegyzetében. Augustijn megpróbálja megsemmisíteni a Hitvallás irányadó 
természetét, s mögötte a Szentírás irányadó természetét is. Meg kell hagyni, érvel Augustijn, 
az egyháznak továbbra is vallania kell, hogy a egyedül a Biblia a hit és az élet mércéje, s talán 
továbbra is használnunk kell a hitvallást. De biztosaknak kell lennünk abban, hogy a hitvallás 
azt fejezi ki, amiben az egyház minden tagja egyetért, hogy a Szentírás jelentését alkotja. S a 
mostani hitvallásaink nem fejeznek ki semmiféle kortárs vélemény-egyezést annak 
vonatkozásában, hogy mit tanít a Szentírás.661 

Miért kellene hát továbbra is annyira törődni a Szentírás tekintélyének kérdésével? 
„Súlyosabb kérdések is vannak manapság: minden ember egysége, háború és béke, a vagyon 
helyes elosztása, a tudomány korlátai, stb. stb. Ezek kérdések az egész emberiség, így az 
egyház számára is.”662 

Számoljunk hát le a hagyományos stílusú hitvallásokkal. „A református egyházak 
nyilatkozata, mely megszabja, hogy a kormány, a gyülekezetek és a tagjaik a jövedelmük 
bizonyos százalékát fordítsák a szociális fejlődésre, többet ér, mint bármely régi, vagy új 
Hitvallás.”663 

Augustin nagy jövőt lát a holland református gyülekezetek számára. A hitvallásuk ama 
nézetét véve, ami mellett ő is síkra száll, ezek a gyülekezetek készek egyesülni az új 
protestantizmus ökumenikus mozgalmával. Ezért megkérdezzük, miért ne egyesülhetnének 
másokkal is egy új protestáns-katolikus egyházat alakítva, mely az Arisztotelész-Kant tengely 
Krisztus-eseményét imádja? 

Gondolhatunk úgy is Augustijn jegyzetére, mint a sorozat alkalmas lezárására. Együtt, 
olyan gyorsan, amennyire csak lehetséges, készítik fel az embereket az átmenetre a 
református hitvallások Krisztusának imádásától annak a Krisztusnak az imádásához, aki az 
ember úgynevezett önálló erkölcsi tudatának kivetítése. Németország új hermeneutikája azt 
mondja, hogy szeress, szeress minden embert, szeress tekintet nélkül a Szentírás Istenének 
igazságosságára és szentségére. Hollandia új hermeneutikája megpróbál létrehozni egy 
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szintézist a Szentírás Krisztusából, Aki bűnné lévén az emberekért, elhordozta Isten rajtuk 
levő haragját helyettük, valamint a neo-ortodoxia Krisztusából, aki az úgynevezett független 
ember ismeretlen és megismerhetetlen Krisztusa. 

Minden, a Példaképek az egyház számára (Cahiers voor de Gemeent) sorozatban 
imént említett ember megpróbálta népszerűsíteni és elfogadhatóvá tenni az egyszerű 
keresztyének számára a Szentírás neo-ortodox nézetét, amint az beágyazva megjelenik a 
Krisztus-eseményben, mint a történelem mindent felölelő eseményében. 

Ebben a munkában jelentős figyelmet szenteltünk dr. S. U. Zuidema írásainak. 
Zuidema nagyon tisztában van a történelmi református hit Kuitert és kollégái által történt 
elárulásával. Zuidema az egész emberi gondolkodást és életet a problémamentes Szentírásra 
alapozná, melyben korábban Berkouwer is hitt. Másokat is megemlíthettünk volna, akiknek 
hasonló a meggyőződése. Velük együtt kérjük a sorozat embereit, Wiersingát és másokat arra, 
hogy a hermeneutikai eljárásaikat Kálvin, Kuyper, Bavinck stb. teológiájára alapozzák, majd 
abból kiindulva próbáljanak meg minden embert megtérésre és a Szentírás önazonosító 
Krisztusába vetett hitre buzdítani ahelyett, hogy engedményeket tennének a hitetlenségnek. 


