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„Verje„Verje„Verje„Verjetek benne gyökeret” (Kol 2,7)tek benne gyökeret” (Kol 2,7)tek benne gyökeret” (Kol 2,7)tek benne gyökeret” (Kol 2,7)    

A Krisztusra alapozott hitA Krisztusra alapozott hitA Krisztusra alapozott hitA Krisztusra alapozott hit    

Elmélkedés Krisztus teljességéről a kolosszei levél tükrébenElmélkedés Krisztus teljességéről a kolosszei levél tükrébenElmélkedés Krisztus teljességéről a kolosszei levél tükrébenElmélkedés Krisztus teljességéről a kolosszei levél tükrében    

    

Előadásom címének első része a kolosszei levélből vett mondat; a másik fele 

tartalmi összefoglalása az idézett levélbeli gondolat folytatásának. 
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Mindenekelőtt érdemes magunk elé állítani azt a tágabb 

szövegösszefüggést, melyben elhangzik a fenti idézet. 

„Mivel tehát elismertétek Krisztus Jézust uratoknak, éljetek is benne. 

Verjetek benne gyökeret, épüljetek rá, és erősödjetek meg a hitben, ahogy 

tanultátok, s bővelkedjetek a hálaadásban. Vigyázzatok, hogy senki félre ne 

vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi 

hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson. Mert 
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benne lakik testi formában az istenség egész teljessége, s benne lettetek 

ennek a teljességnek részesei.” (Kol 2,6-9). 

 

1.1.1.1. A levél alapvető üzenete: „Semmit ne tegyetek Krisztus elébe”A levél alapvető üzenete: „Semmit ne tegyetek Krisztus elébe”A levél alapvető üzenete: „Semmit ne tegyetek Krisztus elébe”A levél alapvető üzenete: „Semmit ne tegyetek Krisztus elébe”    

A fenti néhány mondatot úgy tekinthetjük, mint az egész levél üzenetének 

rövid summázatát. A páli igehirdetést aktualizáló, és Szent Pál apostoli 

tekintélye alá helyezett levél szerzője a kolosszei krisztuskövetőket 
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szeretné megerősíteni keresztény azonosságukban. Ha a keresztségi 

hitvallásban, melyet az Egyháztól kaptak, a Názáreti Jézust elismerték 

Krisztusnak és Úrnak, s az Egyház keresztségében az ő uralma alá helyezték 

magukat, akkor eszerint is kell élniük. Meg kell szilárdulniuk a hitvallás 

igazságában és Krisztusban kell gyökeret ereszteniük és rá kell építeniük az 

életüket. A Krisztusban meggyökerezés és a rajta történő felépülés képe az 

Egyházra is burkoltan utal, hiszen az Egyház az Atya szőlőskertje (Mt 21,33-
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43), ahol növekedni lehet, s az Egyház a szegletkő-Krisztusra alapozott 

épület, melybe élő kövekként épülnek be a megkereszteltek (Ef 2,20 k.; 1Pét 

2,5; 1Kor 3,10-14). A levél olyan keresztényekhez szól, akik névlegesen 

elismerték ugyan Jézust uruknak, ám Krisztus uraságának igazi 

jelentőségét, páratlan és egyetemes horderejét nem ismerték fel, s nem él 

bennük a kellő hála a Krisztushoz tartozás nagy ajándékáért. A hamis 

tanítás veszélyének kitett krisztuskövetők a levél címzettjei, akik nem 
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egyedül Krisztusba és üdvözítő művébe vetik bizalmukat, hanem más 

uralmaknak a szolgálatába is szegődnek. 

Kolossze a többi korabeli kis-ázsiai városhoz hasonlóan a vallási és 

kulturális pluralizmus és szinkretizmus színtere, ugyanakkor az itt élő 

emberek alapvető és közös életérzése a szorongás, a kozmikus erők 

fenyegető hatalmának való kiszolgáltatottság. Sokan úgy vélik, hogy életük 

az égitestek mozgásának, az ezeket irányító szellemi hatalmaknak és a 
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kozmikus elemeknek a befolyása alatt áll. Ebben a közegben a kolosszei 

keresztények egy része a gnózis és a hellenista misztériumvallások hatása 

alá került és tévtanokat kezd hirdetni. A krisztusi és üdvözítő hit helyett 

üdvösségre vezető tudás birtoklásával dicsekszenek, mely a halhatatlan és 

isteni élet teljességében való részesedést és a kozmikus hatalmak 

fenyegetésének elhárítását ígéri. A föld, a víz, a levegő és a tűz kozmikus 

elemeit, valamint az égitesteket és az ezek mozgását irányító angyali 
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lényeket, mint sorsmeghatározó hatalmakat tisztelik, hogy védelmet 

nyerjenek általuk a vak és kiszámíthatatlan eseményektől, a kozmosz 

rendjének felbomlásától és káoszba hullásától. Nézetük szerint az üdvösség, 

mint az isteni életben való részesedés úgy valósul meg, hogy a lélek a 

kozmikus elemek során keresztülhaladva felemelkedik, illetve visszatér az 

isteni teljességbe, ahová szellemi természete alapján eredendően tartozik. A 

böjtölések, az aszketikus gyakorlatok, az égitestek mozgásához kötött 



9 

 

ünnepek megtartása, s különösen a felemelkedés misztériumába beavató 

rítus elvégzése ezt a célt szolgálja: kimenekít az anyagi kozmosz fenyegető 

hatalmából az isteni lét tartományába.1 Ebben a téves látásmódban Krisztus 

legfeljebb úgy jelenik meg előttük, mint egyike a szellemi hatalmaknak, a 

keresztség pedig mint a lelki felemelkedés egyik lehetséges eszköze. 

A kolosszei levél szerzője határozottan elutasítja ezt a tévtanítást és 

mindenben nyomatékosan hangsúlyozza Jézus Krisztus abszolút 

                                                           
1 Joachim Gnilka, Der Kolosserbrief, in Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament, Herder, 
Freiburg-Basel-Wien 1991, 163-170. 
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primátusát. A valódi, tökéletes és üdvözítő tudás az evangélium igaz 

tanítása (1,5), vagyis Krisztus megismerése, akiben a tudomány és 

bölcsesség minden kincse benne rejlik (2,3). Isten egyetlen nagy, a 

történelemben kinyilatkoztatott üdvözítő titka Krisztus, aki zsidónak és 

pogánynak egyaránt szabad utat nyitott az Atyához (1,26; 2,2; 4,3). Az egész 

teremtett kozmosz egyedüli Ura és célja Jézus Krisztus, az Atya 

megtestesült és feltámadt Fia (1,14-17). Egyedül Jézus Krisztus a 
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láthatatlan Isten tökéletes képe, azaz kinyilatkoztatása (1,15). Egyedül a 

kereszten életét és vérét adó Jézus Krisztus az egész emberiség Megváltója, 

a bűntől szabadító, és a békesség szerzője menny és föld között (1,13; 1,19-

22). Egyedül Jézus Krisztus az Egyház feje, aki kegyelmével az ő testét élteti 

(1,18; 2,17). Egyedül Krisztusban van az üdvösség, az isteni élet teljessége, 

mert Krisztusban „lakik testi formában az istenség egész teljessége, s benne 

lettetek ennek a teljességnek részesei.” (Kol 2,9). Egyedül a hit és a 
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keresztség részesít ebben a teljességben, s egyedül a Krisztus szerinti új élet 

tart meg benne (2,11-13).   

Az a szellemi-kulturális közeg, amelyben ma élünk, sok mindenben mutat 

hasonlóságokat a kolosszei keresztények élethelyzetével. Kulturális-vallási-

ideológiai pluralitás, eszmerendszerek keveredése, a kiszolgáltatottság 

általános életérzése, talajvesztés és elgyökértelenedés, ezzel 

összefüggésben a keresztény identitás és küldetéstudat meggyengülése, a 
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keresztények üdvösségkereső kísérletei és tájékozódásai az asztrológia, az 

okkultizmus és az önmegváltás különböző vallási útjai felé. Nem kevés 

megkeresztelt úgy fordít hátat Krisztusnak, igyekszik lecserélni vagy 

„kiegészíteni” a krisztusi evangéliumot más „evangéliummal”, hogy meg 

sem ismerte, fel sem fedezte Krisztus személyének és üdvözítő művének 

titkát. Ebben a helyzetben a keresztény önazonosság megerősödésének, s az 

ebből fakadó missziónak az előfeltétele annak újrafelfedezése, hogy 
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Krisztusban „lakik testi formában az istenség egész teljessége”, s benne 

lettünk ennek a teljességnek a részesei. A krisztusi teljességből részesedni 

azt jelenti, hogy Krisztusban az egész igazságot, az egész üdvösséget, az 

egész létezés értelmét kaptuk ajándékba. Krisztus teljességéből, 

plérómájából, egyenesen fakad az Egyház egész-szerintisége, katolicitása. A 

katolikus mivolt elsődlegesen azt jelenti: valami egész szerintinek lenni 

(kat’holú), ami nem szorul kiegészítésre és nem is egészíthető ki, mert 
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hordozza hiánytalanul a teljességet. Ennek a krisztusi egésznek az ajándéka 

ösztönzi a katolikus Egyházat, hogy misszióba induljon minden kor minden 

embere és kultúrája felé. Mivel a krisztusi teljesség természete szerint 

egyetemes igényű, ezért a katolikus Egyház lényege szerint, s benne minden 

hívő ember keresztsége alapján misszióra hivatott. 

    

2.2.2.2. Krisztus teljességeKrisztus teljességeKrisztus teljességeKrisztus teljessége    
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Papnövendék koromban, az 1980-as évek közepén, egyszer volt szerencsém 

Balczó András, a sokszoros olimpiai és világbajnok öttusázó sportemberi 

tapasztalatait és keresztény tanúságtételét meghallgatni. Mondanivalóját 

egy élményének beszámolójával kezdte. Amikor meghívták, hogy sikeres 

pályafutásának okairól beszéljen kisebb-nagyobb nyilvánosság előtt, 

kultúrházakban tartott találkozókon és ő vallási-hitbeli témákat hozott 

szóba – merthogy sikereinek itt van a valódi forrásvidéke –, akkor rendre 
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hasonló reakciót tapasztalt a hallgatóság viselkedésében. Mindaddig, amíg 

általában beszélt Istenről, lelki-szellemi tartásának a nem pusztán emberi, 

hanem isteni erőforrásáról, addig a hallgatóság szimpátiáját, érdeklődő 

figyelmét tapasztalta. Ám mihelyt elkezdett Jézus Krisztusról szólni, arról, 

hogy a Vele való személyes kapcsolata egész életének és sportemberi 

pályafutásának az alapja, meg szokott változni a hallgatóság magatartása: 

többen elkezdenek fészkelődni a helyükön, s érezhető feszültség keletkezik 
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a levegőben. Egy távoli Transzcendens Valóság létezését viszonylag 

könnyen elfogadja az ember. Mihelyt azonban arról van szó, hogy az 

Abszolút Valóság emberré lesz, a távoli egészen közel jön, az egészen Más 

egészen hasonló lesz hozzánk, az Örök belép a történelembe, a 

felfoghatatlan Végtelen lekicsinyíti és egy konkrét emberi életben 

tapasztalhatóvá teszi magát, kikerülhetetlenül döntés elé kerül az ember. 

Jézus Krisztus provokál, valamilyen választ hív elő belőlünk. Az ember vagy 
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megmarad a sokszor torz kivetítésekkel tarkított saját elképzeléseinél arról, 

hogy milyen és mire képes az Isten; vagy engedi, hogy maga Isten tárja fel 

önmagát előtte úgy, ahogyan Ő akarja s amilyen Ő valójában. Az első 

választás egy kényelmes, ember faragta istenképhez vezet; a második, a hit 

döntéseként megnyílik az önmagát kinyilatkoztató és az embert megváltó 

Istennek; megnyílik Jézus Krisztusnak, akiben testi formában lakik az 

istenség teljessége s ezért egyedüli és egyetemes Megváltója minden 



20 

 

embernek. A kényelmes istenkép meghagy bennünket magunknak, bezár 

saját elgondolásaink és törekvéseink börtönébe, semmire sem kötelezve 

bennünket. Jézus Krisztus a hit által kiszabadít önmagunk, torz 

elképzeléseink és vágyaink fogságából, az élő Istennel ajándékoz meg 

bennünket, odaajándékoz minket Istennek és ajándékká tesz bennünket 

egymás számára. Ehhez azonban a hitben mindent rendelkezésére kell 

bocsátanunk, egész önmagunkat, mindenestül. 
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A továbbiakban azt a kérdést szeretnénk szemügyre venni, hogy mit jelent 

közelebbről a kolosszei keresztényekhez intézett fenti buzdítás doktrinális 

indokául és a tévtanítás cáfolatául szolgáló tétel, mely szerint Krisztusban 

„lakik testi formában az istenség egész teljessége” (2,9). Itt érdemes lesz 

felidéznünk a levél első fejezetéből azt a szövegrészt, mely himnikus és 

emelkedett formában egy hitvallást tartalmaz Krisztusra vonatkozóan. Már 

ebben a hitvallásban felbukkan az a krisztológiai fordulat, mely szerint 



22 

 

Krisztusban „lakik az egész teljesség” (1,19). A levél szerzője nagy 

valószínűség szerint egy a kis-ázsiai egyházközösségekben énekelt 

Krisztus-himnuszt idéz itt, melyet azzal vezet be (1,11-12), hogy a 

kolosszeieket az Atyának szóló hálaadásra és dicsőítésre szólítja fel 

mindazért, amit Krisztus által véghezvitt értük.  

 

2.12.12.12.1 Az Atya és a Fiú egységeAz Atya és a Fiú egységeAz Atya és a Fiú egységeAz Atya és a Fiú egysége    
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A himnikus hitvallásban ugyan nem fordul elő Jézus Krisztus neve, de a 

himnuszt bevezető mondat egyértelműen benne, mint az Atya szeretett 

Fiában jelöli meg a hitvallás tárgyát.2 Az ünnepélyes himnusz két fő részre 

tagolódik. Az első egység témája az Atya szeretett Fiának a teremtésben, a 

másodiké a megváltásban betöltött egyedülálló, sőt kizárólagos és 

egyetemes közvetítő szerepének a megvallása. Krisztusról azért is állítható, 

hogy benne lakik „az egész teljesség” (Kol 1,19), mert minden isteni műnek 

                                                           
2 „Örömmel adjatok hálát az atyának, aki arra méltatott benneteket, hogy részetek legyen a szentek örökségében, 
a világosságban; kiragadott minket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába. Benne nyertük 
el a megváltást, bőneink bocsánatát.” Kol 1,12-13. A himnuszban következı némások mind az Atya szeretett 
Fiára vonatkoznak. 
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Ő kizárólagosan a közvetítője, mind a teremtés, mind a megváltás művének. 

Ez az abszolút közvetítői méltóság az isteni tevékenység tekintetében azon 

alapszik – amint a későbbi szöveghely értelmezi (Kol 2,9) –, hogy „az 

istenség egész teljessége” lakozik őbenne. Az általa és benne véghezvitt 

minden isteni mű teljessége isteni személye ontológiai méltóságában 

gyökerezik. A himnusz teremtéskrisztológiai első fele, részben az 

ószövetségi bölcsességi irodalomnak a préegzisztens isteni bölcsességnek a 
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világ teremtésénél betöltött szerepéről szóló tanúságtételét felhasználva és 

Krisztusra alkalmazva (Bölcs 7; Sir 1,4; 24) – melynek értelmében 

valójában Krisztus Isten örök és személyes teremtő Bölcsessége –, 

többszörösen is megvallja a Fiú isteni méltóságát a teremtett világhoz való 

viszonyában. A hitvallás, mely szerint „Ő előbb van mindennél” (1,17), 

egyszerre fejezi ki a Fiú préegzisztenciáját és uralmi helyzetét a teremtett 

mindenséghez képest. Az „előbb” szó a teremtést létben megelőző és 
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méltóságban felülmúló státuszát állapítja meg a Fiúnak. A kijelentés, 

miszerint „Ő minden teremtmény elsőszülöttje” (prótotokosz:1,15) hasonló 

jelentéssel bír. Az „elsőszülött” egyszerre fejezi ki a Fiúnak a teremtést 

megelőző létét és az elsőszülötti méltóságát. A kifejezésnek elsődlegesen a 

jogi jelentése áll előtérben, az elsőszülötti áldás birtoklása és az elsőszülötti 

rendelkezési jog (prótotokia) az örökség felett. A Fiúnak az elsőszülöttségi 

helyzete a teremtett világhoz való viszonyában ezt a különleges méltóságát 
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hangsúlyozza.3 A szövegben többször ismétlődő „minden” (pan) a teremtett 

világ egészét jelenti, a teremtett létezők összességét, mely mindenestül a 

Fiú közvetítő tevékenységének köszönheti létezését. A „mindenek” ezen 

létbeli függése a Fiútól sejteti, hogy a Fiú nem a teremtett „mindenek” tagja, 

hanem ontológiailag más szinten áll. Ha ugyanis „Minden általa és érte 

teremtetett” (1,16), és a „minden” a teremtett világ egészét jelenti, akkor Ő 

maga, aki által teremtetett minden, nem lehet része ennek a teremtett 

                                                           
3 Így „a minden teremtmény elsıszülötte” nem azt jelenti, hogy ı egyike a teremtményeknek, vagy hogy ı a 
legelsı és legkiválóbb teremtmény. Egy kései rabbinikus szöveg például Istent nevezi a világ elsıszülöttének. 
Nyilván ebben az esetben is a méltóság és rendelkezési jog megfogalmazásáról van szó. Vö. Joachim Gnilka, 
Der Kolosserbrief, 62. 
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mindennek, hiszen akkor Önmaga által kellene, hogy teremtődjék. Ez pedig 

önellentmondás lenne. A himnusz látószögében tehát a Fiú, akiben benne 

lakik az egész teljesség, elválaszthatatlanul az Atyához tartozik 

méltóságában és cselekvésében. A hitvallás kifejezi az Atya és a szeretett 

Fiú cselekvésének szétszakíthatatlan egységét. A himnuszban a domináns 

cselekvő alany maga az Atya, mint a cselekvés végső forrása, de minden 

cselekvése a szeretett Fiúval teljes egységben, általa, vele és benne 
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történik.4 Az Atya és a Fiú teljes cselekvésbeli egységet alkot, mert 

istenségük méltóságában is egyek. 

Az Atya és a Fiú ontológiai kapcsolatát és ezzel összefüggésben a Fiú isteni 

méltóságát az „egész teljesség”, az „előbb” és az „elsőszülött” mellett a 

„képmás” szó fejezi ki leginkább. A szeretett Fiú a láthatatlan Isten képe, 

ikonja (eikón: 1,15). Az eredetinek nem csökkent értékű másolata, hanem 

teljes értékű megfelelője. Az örök Fiú mindenben az örök Atya isteni 

                                                           
4 A szövegben szereplı passzív igealakok (pl.teremtetett=ektiszthé: 1,26) passzívum divinumként értelmezhetık, 
így ezek voltaképpeni alanya is az Atya, akárcsak az aktív igéké is.  
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természetét tükrözi vissza, hiszen az Atya szeretetében fenntartás nélkül 

mindent, a teljes isteni létet ajándékozza a Fiúnak. Az egyházatyák 

értelmezését követve azt mondhatjuk, hogy míg minden emberre igaz a Ter 

1,26 alapján, hogy Isten képére lett teremtve (eisz eikón Theou, ad 

imaginem Dei), addig egyedül a Fiúról állítja a Szentírás, hogy a láthatatlan 

Isten képe (eikón, imago Dei). A páli tanítás szerint az Atya örök terve és 

rendelkezése az, hogy az emberek Fiának képét öltsék magukra, így lesz a 
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Fiú elsőszülött a sok testvér között (Róm 8,29). A Fiú tehát az Atya örök és 

tökéletes képmása, akire való tekintettel, azaz a Fiú mint tökéletes kép 

mintájára alkotja meg Isten az embert, akinek rendeltetése abban áll, hogy 

teljesen hozzáformálódjék a Fiú képéhez. Az atyák szerint a Fiú éppen azért 

testesült meg, hogy az ember az emberi természetben hozzá érkező 

tökéletes képmást megismerve, a bűn által elcsúfított saját képmási 

mivoltában megtisztuljon, érzületében, akaratában, emlékezetében, 
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vágyaiban, értelmében megújuljon és a Szentlélek által vezetve és 

átalakulva hasonuljon a megtestesült Fiúhoz, mint az Atya tökéletes 

képéhez, akiben benne lakik az egész teljesség. A levél szerzőjének 

értelmezése szerint ez a teljesség „az istenség egész teljessége” (pan to 

pléróma tész theotétosz), mely „testi formában (testileg: szómatikósz) 

lakik” Krisztusban (2,9). Azaz a megtestesüléssel nem csorbul a Fiú 

istenségének teljessége, a testi lét formájában is magában hordozza az 
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isteni természetnek a teljességét. Az emberré lett Fiú megmarad a tökéletes 

képnek, az Atyára teljességgel transzparens ikonnak. Jánosi szóhasználattal: 

aki őt látja, az magát az Atyát látja (Jn 14,9). Emberi életének minden 

tettével, gesztusával, szenvedésével, egész jelenlétével és magatartásával 

kinyilatkoztat, Ő maga az Atya hozzánk intézett végső Kinyilatkoztatása. 

Teste, vagyis konkrét, történeti emberi egzisztenciája a Fiú 

kinyilatkoztatásának nyelvtana, melynek közegében érthetővé válik 
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számunkra az isteni Üzenet tartalma. A „testnek” ez a beszédmódja, az 

emberi élet cselekedeteinek és eseményeinek ez a „testi” nyelve mindenki 

számára érthető. A Fiú tökéletes képe az Atyának a szenvedések közepette, 

az agóniában és a halálban is. Az Atya mindenható szeretete a mindvégig, a 

végsőkig, a beteljesedésig elmenő Fiú szeretetében tükröződik. Az Atya 

együttérző szeretetét a Fiúnak velünk a szenvedésekben, 

elhagyatottságban, kilátástalanságban sorsközösséget vállaló szeretete, az 
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Atya mindent ajándékozó szeretetét az életét odaadó Fiú szeretete 

egzegetizálja (Jn 1,18). Ezt a megtestesülő isteni szeretetet szemlélve 

mondták a régiek: „Nem korlátozódni a legnagyobbtól, mégis belesimulni a 

legkisebbe, isteni dolog”.5 A Fiú megtestesülése és megváltó halála 

belesimulás a legkisebbe és a legutolsóba, ami egyedül az isteni szeretet 

végtelen erejének lehetséges.  

                                                           
5 „Non coerceri maximo, contineri tamen minimo, divinum est.” 
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A világ teremtésének elsődleges szándéka az Atyától, mint az istenség 

forrás nélküli forrásából indul ki. Az Atya a Fiú örök nemzésével egész 

istenségét és egyben a világ teremtésének akaratát is átadja neki, s ezért a 

tervezett ajándék egyben kérés is a Fiú felé, hogy a teremtés tervét akarata 

szerint megvalósítsa. Az Atyától kiinduló teremtés a „Fiúban” találja meg 

sajátos helyét.6 Mivel a Fiú az Atya tökéletes önajándékozásából eredő 

valóságos és abszolút „másik” Istenben, az Istentől eredő, tőle lényegileg 

                                                           
6 Vö. Hans Urs von Balthasar, Theodramatik  II/1, Der Mensch in Gott, Einsiedeln 1976, 237, 262; 
Theodramatik  IV, Das Endspiel, Einsiedeln 1983, 92-93; Credo, Freiburg-Basel-Wien 1989, 35. 
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különböző, tőle önmagát mindenestül ajándékba kapott világot az Atya a 

„Fiúban”, azaz a hálás önelfogadás fiúi másságában akarja. A világnak tehát 

már a teremtettségénél fogva bizonyos értelemben „fiúi” létformája van. A 

kolosszei levél himnusza többek között azért dicsőíti az Atyát, mert a 

szeretett Fiúban (benne), Fiú által és Fiúért (általa és érte) teremtette a 

világot. Az ószövetségi bölcsességi irodalom felől (Bölcs 9,1 és Philón) és a 

teológiai hagyományt követve ezt úgy értelmezhetjük, hogy a világ, s 
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különösen az ember megalkotásának mintegy szellemi mintája és célja a 

Fiú. Az örök Fiú az Atya teremtéstervének és gondolatának a foglalata. A 

világ teológiai „helye” a Fiúban van, de nemcsak azért, mert Ő az első más-

lét Istenben, mely a világ másságát megalapozza, hanem azért is, mert az 

önelfogadás aktusával elfogadja a teremtés atyai tervét, kérését, és fiúi 

szeretetével kész felelősséget vállalni érte. Ebben az értelemben a teremtés 
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az Atya és a Fiú kölcsönös, egymást mindinkább (je-mehr) megdicsőítő 

szeretetkapcsolatában találja meg helyét.7  

A teremtés mellett az Atya és a Fiú egysége mutatkozik meg a megváltás 

közös művében is. Itt ismét az Atya a kezdeményező, ő a szótériológiai 

jelentésű igék cselekvő alanya. Tőle indul el, az ő kegyelméből és irgalmas 

szeretetéből fakad az ember megváltása, az ő üdvözítő terve valósul meg 

ebben. A mű megvalósítója azonban ismét a Fiú, Ő egyedül a megváltás 

                                                           
7 Vö. Hans-Peter Heinz, Der Gott des Je-mehr. Der christologische Ansatz Hans Urs von Balthasars, 
Frankfurt/M 1975, 155. 
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közvetítője, egyedül általa, vele és benne történik meg az ember megváltása. 

A megváltásra használt két ige a himnusz szótériológiai részében az 

„önmagával kibékít/önmagával kiengesztel” (apokatalasszein) és a „békét 

szerez” (eirénopoiészein). Mindkét ige arra utal, hogy a megváltás az 

ellenségeskedés megszűntetése, a szembenálló felek közötti béke 

megteremtése. Az Atya cselekszi ezt a Fiúnak a kereszthalála és a 

föltámasztása által az emberrel. Valami egészen új indult el a teremtésben 
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Krisztus megváltói halála és föltámadása által. A hitvallás ezért a „kezdet” 

(arkhé) kifejezést használja a megváltói halálból föltámasztott Fiúra (Kol 

1,18). Ő a kezdet. Amint a teremtett világhoz való viszonyát illetően az 

elsőszülött méltóságával és elsőbbségi jogával rendelkezik, úgy a megváltott 

világhoz való viszonyát illetően is feltámadásával ő új kezdet, ő az 

elsőszülött a halottak közül és mindenben övé az elsőség. Jézus elsőként 

feltámadása a holtak közül nemcsak valaminek az időbeli kezdetét jelenti, 
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hanem egy eredeti és levezethetetlen új minőséget, kegyelmi újdonságot és 

minden egyéb megújulást lehetővé tevő áldásos eredetet. Ekképpen a 

kereszthalált és feltámadást magában foglaló megváltás mint újjáteremtés 

jelenik meg: a megváltó és föltámadott Jézus az újjáteremtés kezdete. A 

levélnek a himnusz szótériológiáját kibontó mondataiban továbbra is az 

Atya a megváltásra vonatkozó igék alanya, a Fiú/Krisztus pedig a megváltás 

közvetítője. 
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A megváltás műve úgy jelenik meg, mint kiragadás a sötétség hatalmából 

és áthelyezés a Fiú országába, részesedés a szentek örökségében és a 

világosságban (1,12-13); kiváltás (apolütrószisz) és bűnök bocsánata (1,14; 

2,13); az ember Istennel szembeni ellenségeskedésének és a tőle való 

elidegenedésének a megszűntetése a kiengesztelődés által (2,21-22); életre 

keltés a bűnből fakadó (lelki) halálból (2,13); Krisztussal Istenben elrejtett 

élet birtoklása (3,3); a régi ember levetése és az új felöltése (3,9-10). A 
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megbocsátásra alkalmazott kifejezések gazdag tartalmúak. Felidézik a 

kegyelemből történő adósság elengedését és a fogságban lévő szabadon 

bocsátását és visszaadását szeretteinek (kharidzomai: 2,13). Az adóslevél 

eltörlésének, eltávolításának és keresztre szegezésének képe érzékletesen 

jeleníti meg a bűnbocsánat hatékonyságát. A bűnével önmagát, jövőjét és 

mindenét teljesen eladósító, azaz kiszolgáltató embernek gyökeresen 

megváltozik a helyzete Krisztus megváltói halálának köszönhetően, mely 
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Isten bocsánatát közvetíti számára. A levél nagy figyelmet fordít a 

megváltás azon dimenziójának a hangsúlyozására is, mely szerint a 

megváltó Krisztus megszabadítja az embert mindennemű szorongásaitól, 

melyeket a sorsát meghatározó szellemi hatalmaknak való 

kiszolgáltatottsága kapcsán érzett. Krisztus nemcsak ura a szellemi 

hatalmaknak, mint a teremtés fölött elsőszülötti jogokat gyakorló és 

egyedüli közvetítője a teremtésnek (1,15-17), hanem Megváltóként 
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lefegyverezte és megszégyenítette a gonosszá vált szellemi hatalmasságokat 

és diadalmaskodott rajtuk (2,14). A keresztény embernek, aki Krisztus 

uralma alá került a keresztségben, nem szabad félnie semmilyen 

hatalomtól, sem a személyes gonoszlélek hatalmától, sem földi és 

istenellenes ideológiáktól. Élete Krisztussal Istenben van elrejtve (3,3). 

 

2.2.A teremtés és a megváltás egysége2.2.A teremtés és a megváltás egysége2.2.A teremtés és a megváltás egysége2.2.A teremtés és a megváltás egysége    
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A himnusz nemcsak az Atya és a Fiú egységét vallja meg, hanem a teremtés 

és a megváltás művének egységét is. Voltaképpen a Fiúnak a teremtésben 

betöltött egyedülálló közvetítő szerepéről szóló vallomást közrefogja a 

megváltásról tett kétszeres hitvallás. Hiszen már a himnuszt bevezető 

mondatok is a redemptióról (apolütrószisz) szólnak, ahogy a himnusz 

második része is, valamint az azt követő és kibontó állítások. A teremtés 

tehát nem szakítható el a megváltástól. A szeretett Fiú, akire való tekintettel 
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és akiért a világ és az ember teremtetik, nem pusztán a dicsőséges létmódú 

örök Fiú, hanem a megtestesült, megváltó és emberségében is megdicsőülő 

Fiú. Figyelembe véve a krisztushimnuszban a teremtés és a megváltás 

művének szoros kapcsolatát, Balthasarral együtt joggal állíthatjuk, hogy a 

teremtés atyai terve, akarása és megvalósítása a megtestesült Fiú, Jézus 

Krisztus megváltói művére tekintettel történik kezdettől fogva. A világ s 

benne az ember, mint valóban szabad teremtény elhatározásában Isten 
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számára ismert a bűn, azaz az Istennel való szabad és önpusztító 

szembefordulás lehetősége. Ezért a teremtés elhatározásához kezdettől és 

eredendően hozzátartozik az az isteni akarat, mely egy lehetséges bűnös 

világ megváltásán és beteljesítésén kíván munkálkodni. Mivel a teremtés 

helye a Fiúban van, a Fiú a teremtés tervével való egyetértésével egyszerre 

és egyeredetűen szabadon felajánlja magát a megváltásra.8 A Fiú már az 

Atyától eredő létének elfogadásában előzetesen felajánlja magát, hogy az 

                                                           
8Vö. Hans Urs von Balthasar, Theodramatik II/2, Die Personen in Christus, Einsiedeln 1978, 172, 473; 
Theodramatik III, Die Handlung, Einsiedeln 1980, 307. 
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Atya számára legvégsőkig rendelkezésre álljon a teremtmény megmentése 

érdekében. A fiúi teremtés-akarást, mint az atyai terv-kérés elfogadásának, 

teljesítésének akarását, mintegy átfogja a világ megváltására való fiúi 

készség, mely még magasabb fokú önkéntességet és fiúi szeretetet 

tartalmaz. A Fiú megváltói szenvedésre is kész előzetes kezessége nélkül a 

teremtés Isten számára nem lenne vállalható, hiszen nem lehetne ráadás-

ajándék a szentháromságos életben az isteni személyek között. A világért 
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felelősséget vállaló, a legvégsőkig, akár a kereszthalálig is elmenni kész még 

nagyobb fiúi szeretetre, vagyis a megváltó Fiúra, Krisztusra való tekintettel 

akarja a világ teremtését az Atya s mondja ki annak végső jóságát.9  

A teremtés ontológiai jósága végső soron a teremtés célja-értelme felől, 

krisztológiailag alapozható meg a levél himnusza szerint. Mivel a szeretett 

Fiú által, Fiúban és Fiúért, az Atya legnagyobb ajándékáért teremtetett 

minden, a teremtett világ, ahogyan Isten kezéből kikerül, jó. A teremtésnek 

                                                           
9 Hans Urs von Balthasar, Neue Klarstellungen, Einsiedeln 1979, 154. 
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Isten által szabadon, kezdettől akart és maradandó értelme Jézus Krisztus, a 

Fiú, az általa és benne megkötendő végérvényes és örök szövetség, melyben 

az ember Isten szentháromságos életének részesévé válik. A teremtett világ 

jósága a maga teljes fényében csak az üdvtörténetben megtestesült Fiú, 

Krisztus felől ragyog fel. Az örök Fiú megtestesülésében, a teremtett emberi 

természet felvételében és magáévá tételében Isten újra és végérvényesen 

kimondja jóváhagyó „igenjét” a világra, akárcsak a teremtés hajnalán. 
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Krisztus mindvégig elmenő szeretetéért, az isteni szeretet hatalmának a 

kereszthalál és a feltámadás általi végső kinyilvánításáért és az embert, a 

kozmosszal együtt megújítani, életre kelteni képes erejéért Isten kezdettől 

fogva jónak látja, igenli, akarja és létrehozza ezt az esetleges, a bűn 

lehetőségét, a szenvedést és a halált is magában foglaló világot. Már a 

teremtésben Krisztuson megpihenő és benne gyönyörködő tekintete miatt 

„látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, nagyon jó volt” (Ter 1,31). A 
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teremtmények ontológiai jósága az üdvtörténet csúcspontja, a Jézus 

Krisztusban megkötött és kezdettől akart örök szövetség fényében ragyog 

fel tisztán előttünk.10 

 

A kolosszei levél Krisztus-himnuszának ez a balthasari nyomvonalon haladó 

értelmezése fel tudja oldani a megtestesülés motívumára vonatkozó tomista 

                                                           
10

 „Isten az ember és világa ténylegesen általa létbe helyezett természetét örök terve szerint a belsı isteni életben 
a Jézus Krisztus révén megvalósuló részesedésért gondolta ki és teremtette (Ef 1, Kol 1, Zsid 1), aki Alfaként és 
Ómegaként az egész teremtést magában foglalja. (…) E konkrét teremtés elégséges oka (…) a hüposztatikus 
rend szerinti anakefalaioszisz”. Hans Urs von Balthasar, „Der Begriff der Natur in der Theologie”, in ZKTh 75 
(1953) 455. Vö. Walter Kern, „Zur theologischen Auslegung des Schöpfungsglaubens”, in MS 2, 488 köv. 
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és skotista álláspont közötti feszültséget.11 A skotista álláspont szerint a 

megtestesülés motívuma abszolút, azaz a bűntől független: az Ige akkor is 

megtestesült volna, ha az ember nem követ el bűnt. A megtestesülés 

értelme ekkor az lett volna, hogy az emberré lett Fiú tökéletesen feltárja az 

Atya titkát, részesítse az embert az istengyermekség kegyelmében és az 

egész emberiség, valamint a teremtett világ nevében tökéletesen 

megdicsőítse az Atyát. A tomista felfogás szerint a szentírási 

                                                           
11 A skotista álláspont szerint a megtestesülés motívuma abszolút, azaz a bőntıl független: az Ige akkor is 
megtestesült volna, ha az ember nem követ el bőnt. A tomista felfogás szerint a kinyilatkoztatás arról tanúskodik, 
hogy a megtestesülés tényleges célja a mi megváltásunk a bőn hatalmából. 
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kinyilatkoztatás egyértelműen arról tanúskodik, hogy a megtestesülés 

tényleges célja a mi megváltásunk volt a bűn, a halál és a gonoszlélek 

hatalmából. 

 

Balthasar a megtestesülés isteni motívumáról folytatott tomista-skotista 

vita szempontjait teljesebb összefüggésbe állítja. E nézőpontok szerves 

egységet képeznek, „amennyiben a passiót a megtestesülés centrumának 
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tekintjük: Isten szolgál, megmossa teremtményének lábát, s így 

feltárulkozik legsajátosabb, isteni mivoltában, és kinyilvánítja dicsőségének 

teljességét”.12 A megtestesülés céljaként megfogalmazott tomista és skotista 

motívumok Balthasar szerint nem alá- és fölérendeltségi (elsődleges és 

másodlagos) viszonyban állnak egymással, hanem a kereszt titkában 

egyazon esemény két oldalát jelentik: a kereszten értünk testben szenvedő 

és meghaló Fiú dicsőíti meg tökéletesen az Atyát és vált meg bennünket 

                                                           
12 Hans Urs von Balthasar, A három nap teológiája, Budapest 2000, 9 sk. 
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bűneinktől. A bűneinktől megváltó kereszthalál az Atya maradéktalan 

megdicsőítése egyben. Balthasar elsősorban a János-evangélium és a páli 

levelek tanúságtételére hivatkozhat tételének igazolására. A negyedik 

evangéliumban ugyanis Krisztus keresztje úgy jelenik meg, mint az Atya 

megdicsőítésének és a mi megszabadításunknak egyazon helye. Szent Pál a 

kereszt gyöngeségében és oktalanságában Isten erejének és bölcsességének 

a kinyilatkoztatását látja, ahogy az Istennel való kiengesztelődésünknek a 
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helyét is. A kolosszei levél teremtést és megváltást teljes egységben látó 

szemléletmódja ugyancsak ebbe az értelmezési irányba mutat. 

 

3. Krisztus és az Egyház, Krisztus és a megkeresztelt egysége3. Krisztus és az Egyház, Krisztus és a megkeresztelt egysége3. Krisztus és az Egyház, Krisztus és a megkeresztelt egysége3. Krisztus és az Egyház, Krisztus és a megkeresztelt egysége    

A teremtéstől elszakíthatatlan a megváltás, a megváltástól elszakíthatatlan 

az Egyház. Már a himnusz szótériológiai részében, pontosabban annak 

legelső kijelentében megjelenik az Egyház és Krisztus egységének a 
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megvallása: „Ő a testnek, az Egyháznak a feje.” (1,18) Bár Krisztus az egész 

teremtés felett főségi uralmat gyakorol, mégis egyedül az Egyházról állítja a 

hitvallás, hogy Krisztus teste. Ez a tétel aztán még háromszor 

megismétlődik a levélben (2,27; 2,19; 3,15). Az Egyházra alkalmazott „test”-

szimbólum már a római és az első korintusi levélben is felbukkan (Róm 12; 

1Kor 12). Ott a megkeresztelt egyháztagok egymás közötti kapcsolatát, a 

szolgálatok és karizmák különbségét és összetartozását, a keresztények 
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közösségének Krisztus hitében és kegyelmében való egységét fejezte ki a 

kép. A kolosszei-levél továbbértelmezi a páli jelképet. A test tagjai közötti 

kapcsolat mellett megjelenik és dominánssá válik a Fő és a tagok, illetve a 

Fő és a tagok által képzett test közötti kapcsolat. A szimbólum értelme: 

Krisztustól árad az Egyház tagjai felé az isteni élet, Ő tartja egybe az Egyház 

tagjait és Ő biztosítja az Egyház növekedését (2,19). A jelkép egyszerre 

fejezi ki Krisztus és az Egyház, valamint a megkereszteltek egymással való 
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közösségét, melynek forrása a Krisztussal való közösség. A levél szerzője 

úgy tekint az Egyházra, mint a megváltás legszebb gyümölcsére, és mint 

arra a közegre, ahol a megváltás folytonosan valósul. Az Egyház folyamatos 

csodája az, hogy a krisztusi megváltást hittel és a keresztségben elfogadó 

emberek, az Istennel Krisztus által kiengesztelődött keresztények 

kiengesztelődnek egymással. Az Istennel békében élők megbékélnek 

egymással is. A Krisztus békéjében élők között leomlanak az elkülönülés, az 



63 

 

ellentét, az ellenségeskedés falai. Az Istennel kiengesztelődött és megbékélt 

ember már nem ellensége sem Istennek, sem a másiknak. Barátja és 

testvére lesz annak, akit korábban ellenségének, ellenfelének és 

vetélytársának tekintett. A kulturális, etnikai, társadalmi megosztottságot 

és ellentéteket képező válaszfalak eltűnnek az Egyházban; ott, ahol Krisztus 

uralkodik, ahol az egész testnek Ő a feje, ahol minden tagban a krisztusi élet 

áramlik. „Itt már nincs görög vagy zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, 
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barbár vagy szittya, szolga vagy szabad, hanem Krisztus minden 

mindenben” (ta panta kai en pászin Khrisztosz: Kol 3,11). Az Egyház így az 

Istennel és az egymással való kiengesztelődés hatékony jele és eszköze. A 

megbékélésnek a keresztségben Krisztus által Istentől kapott nagyszerű 

ajándéka folyamatos feladat is a kereszténynek. Ezért buzdít a levél a 

folyamatos kiengesztelődésre és a hozzá szükséges erények gyakorlására: 

„Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az 
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irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, 

és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. 

Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. (…) S 

Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva, egy 

testben” (Kol 3,12-15). 

Krisztusban gyökeret verni és reá épülni keresztényként az Egyházban 

annak a célnak a folyamatos megvalósítását is jelenti, hogy Krisztus legyen 
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mindenben minden. Ha Krisztusban testi formában az istenség egész 

teljessége lakik, akkor ez nem is lehet másként. A benne lakozó isteni 

teljesség, melynek részesei lettünk, a teljességet kívánja tőlünk is. Nem 

lehet elég csak keveset vagy sokat visszaajándékoznunk, mindent oda kell 

adnunk neki. A szeretett Fiú megtestesülése, emberi élete, áldott 

szenvedése és halála által felmérte és bejárta az emberi létezés teljes 

szélességét és hosszúságát, alászállt a mélypontjára s még annál is 



67 

 

mélyebbre, az egyedül a Fiúnak lehetséges teljes elhagyatottság 

tapasztalatáig. S éppen így, mindenben hasonlóvá válván hozzánk, belülről 

váltja meg, tölti meg új, isteni tartalommal, és lényegíti át az emberi életet, 

szenvedést és halált. Így a megváltó Krisztusnak köze van életünk minden 

területéhez, szögletéhez, dimenziójához. Ezért keresztényként létezni 

annak folyamatos valóra váltását jelenti, hogy minden Krisztus szerinti 

legyen az életünkben. „Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek 
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mindent Urunk Jézus nevében…” (Kol 3,17). Ez a krisztusi teljesség-igény 

átalakít mindent a krisztuskövető életében. 

A mindent átformáló krisztushit beszédes példája a levél végén az, ahogyan 

a szerző felhív az állapotbeli kötelességek teljesítésére. Az emberi 

kapcsolatrendszer három területén jelenik meg a krisztusi újdonság: a 

házasság, a szülő és gyermek kapcsolata, az úr és a szolga viszonya. Ha nem 

is feltétlenül az ellenségeskedés, de az ellentét, a megosztottság, illetve az 
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egyoldalú kiszolgáltatottság jellemezte a régi ember ezen 

kapcsolatrendszerét. Eszerint az asszonynak van kötelessége a férjével 

szemben, a gyermeknek a szüleivel szemben, a szolgának a gazdájával 

(munkaadójával) szemben. Mivel a keresztségben ledőltek a megosztottság 

és ellentét válaszfalai, minden megkeresztelt a krisztusi méltóság 

hordozója, ezért a kötelezettségek is kölcsönösek. A levél felsorolja a 

férjnek a feleséggel, az apának a gyermekével, a gazdának a szolgájával 



70 

 

szembeni kötelességeit is, pontosabban a keresztény lelkületnek azokat a 

jellemzőit, melyek egyedül méltóak a krisztuskövető férjhez, szülőhöz és 

gazdához (munkaadóhoz). 

Ha Krisztusnak mindenhez köze van, ami az emberi létezéshez tartozik, 

akkor minden megújítandó Krisztusban: a kultúra, a munka, a családi élet, a 

gazdaság, a közélet, az evilági rend minden területe. A Krisztusban 

megváltott, újjáteremtett és megszentelt keresztény feladata mindannak 
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megújítása és megszentelése, amivel csak kapcsolatba kerül. A II. Vatikáni 

Zsinat szerint ez különösen is küldetése a világi krisztushívőknek. 

Foglalkozásuk, munkakörük, családi életük és a társadalomban elfoglalt 

helyük körülményei között hívja őket Isten, hogy mintegy belülről 

szenteljék meg a világot; sajátos feladatuk, hogy az evilági dolgokat úgy 

értelmezzék, kezeljék és szükség esetén oly módon újítsák meg, hogy azok 

Krisztus szerint fejlődjenek (LG 31,2; AA 2,2). A „verjetek Krisztusban 
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gyökeret és épüljetek reá” (Kol 2,7) felszólítása így kiegészül azzal a másik 

felhívással, mely az előbbiből természetszerűleg fakad: „Gyökereztessetek 

meg mindent Krisztusban és építsetek reá mindent”. 

Zárásképpen álljon itt a II. Vatikáni Zsinatnak a világi krisztushívők 

apostolkodásáról szóló határozatának középponti gondolata:  

„Krisztus megváltói műve közvetlenül az emberek üdvösségére irányul, de 

magában foglalja az egész evilági rend megújítását is. Következőleg az 
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Egyháznak nemcsak az a küldetése, hogy megvigye az embereknek Krisztus 

üzenetét és kegyelmét, hanem az is, hogy az evangélium lelkületével áthassa 

és tökéletesítse a mulandó dolgok rendjét. A világiak tehát, amikor az 

Egyház e küldetését teljesítik, az Egyházban és a világban, a lelki és a 

mulandó dolgok rendjében apostolkodnak. Jóllehet e két rend különbözik 

egymástól, Isten egyetlen tervében nagyon erősen összetartoznak azáltal, 
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hogy Isten Krisztusban az egész világot újjá akarja teremteni, ami itt a 

Földön kezdődik el, és az utolsó napon teljesedik be.”13 

Hogy milyen konkrét alakot ölt a krisztushívők apostolkodása a világban, az 

a világ hozzájuk való viszonyulásán is múlik. Egy vészes feledékenységbe 

süllyedő világban az alapigazságok és erkölcsi értékek átmentőiként 

tevékenykednek; egy ellenséges érzületű és támadó szellemben fellépő 

világban a végső igazságok és alapvető értékek védelmezői lesznek; egy 

                                                           
13 Apostolicam actuositatem, 5. 



75 

 

hanyatló és széteső társadalmi-kulturális környezetben elsődleges 

feladatuk egy evangéliumi szellemű kontraszt-társadalom megjelenítése az 

egyházban, mely a gyógyulás, az erő és a remény forrása lehet mindenki 

számára; egy jóakaratú és a maradandó emberi értékek mellett elkötelezett 

társadalmi-kulturális közegben a cselekvő együttműködés és 

kezdeményezés apostolai lehetnek.     
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