
Bevezetés 2

Dogma, dogmatörténet 3

Dogmafejlődés 4

A zsidókeresztyénség 5

A gnózis 6

Szentírás és tradíció 8
Mértékek: norma normans és norma normata 8
Az első időszak 9
Az ÓSz mint norma 9
Az apostolok vallomástétele mint norma 10
Tertullianus (160-220) és Iraeneus (180) 10

Kánon és hitvallás 10
Kánon 10
ÚSz. kanonizálása 11
Hitvallás 11

  A korai dogmatörténet felosztása 12
Nícea (Kr.u. 325) előtti atyák 12
Nícea utáni atyák 12

Trinitástan 13

A Teremtő Egy Isten 13
Monoteisztikus gondolatok: 13
Apostoli atyák 13
Apológéták 14
Általában 14
Justin Martyr 14
Tatianus 14
Antiókhiai Teophilus 15
Athenagoras 15
Összefoglalás (apostoli atyák és apológéták) 15
Irenaeus 15
Hippolitus és Tertullianus 16

Harmadik századi trinitástan 16
A monarchianizmus 16
A dinamikus monarchianizmus 16
A modalista monarchianizmus 17
A római szentháromsági teológia 17
Az alexandriaiak tanítása 18
Origenes szentháromságtanának hatása 19

Arianizmus és a Niceai Zsinat (325) 19
Níceai hitvallás (325) 20

Császár: Nagy Konstantin 20
Konstantinápolyi hitvallás (381) 20

Krisztológia 21
A krisztológiai tanfejlődés 22
A krisztológiai vita előzményei 22
Laodiceai Apollinaris (310-390) 24
Az antiochiai és alexandriai teológia vitája 25
Nestorius (+451) és Cyrill (+444) 26
Efézusi zsinat (431) 26

"Ortodox" 26
Kalcedoni Zsinat (451) 27
Kalcedon következményei 28



Bevezetés

"Amit Isten Igéje alapján Jézus Krisztus egyháza hisz, tanít, és megvall: ez a keresztyén tanítás." 
(J.  Pelikan)  Valójában  ezt  a  tételt  sem  emelkedett  kizárólagossággal,  sem  vállrándítós 
közönyösséggel nem mondhatjuk ki. Mert az egyháznak nem a tanítás az egyetlen funkciója, 
ugyanakkor az egyház mégsem lehet kevesebb, mint egy iskola.

Bad  Ragaz  Svájcban  egy  régi  gyógyfürdő. 
Kettéhasított  sziklák  között  buggyan  föl  a 
gyógyforrás, amely a középkorban is ismert 
volt.  Korabeli  rajzokon  lehet  látni,  ahogy 
embereket  eresztettek  le  a  hasadékba,  lent 
pedig  egy  szerzetesrend  gondozta  a 
betegeket. Volt, akit gyógyultan emeltek fel 
ismét; volt, akit soha többé nem emeltek fel - 
az  egész  helynek  szakrális  hangulata  van. 
Ma, ha nyáron megy oda a látogató, kiépített 
úton  lemehet  a  forráshoz.  Nekem ez  akkor 
nem  adatott  meg,  mert  le  volt  zárva  a 
forráshoz vezető út.

Az  egyház  életében  vannak  útjelzők,  amelyek  a 
forráshoz  vezetnek,  ám soha nem mondhatja  senki, 
hogy a forrás  az  övé.  A forrásból ered,  a  forrásból 
táplálkozik. Az kétségtelen, hogy van forrás, hiszen a 
folyó  látható,  de  a  forrást  nem  lehet  birtokolni. 
Mindig  vannak  olyanok,  akik  birtokolni  vélik  a 
forrást:  megmondják  mi  az  eredeti  szöveg,  mi  az 
eredeti mondat és mi nem az. Persze a többséget nem 
érdekli a forrás, a folyóval kezdenek valamit: úsznak 
benne,  elterelik,  szennyezik,  vagy  isznak  belőle.  A 
dogmatörténet szempontjából mégis azok érdekesek, 
akik annak ellenére keresik a forrást, hogy nem lehet 
birtokolni azt.

Gyalog  indultam  vissza  a  hasadékból 
kivezető  úton,  amit  a  forrásból  kifolyó  víz 
patakká, majd kisebb folyóvá duzzadva vájt 
magának. Úgy duzzadt meg a Tamina (ez a 
patak  neve),  hogy  a  hegyfalról  kisebb-
nagyobb  zuhatagok  táplálták,  mintha  a 
hegynek  haja  lenne.  A  kősziklák  amelyek 
elém  tárultak,  alapvetően  kétfélék  voltak: 
szilánkos, égnek meredezők vagy laposak, a 
víz által simává csiszoltak. 

Vajon miféle kősziklára gondolt Krisztus amikor azt 
mondta: „ezen a kősziklán (epi tauté té petra) építem 
fel  az  én  anyaszentegyházamat”?  (Mt.  16:18)  Azt 
hiszem nem csak Péter mondatára, hogy „Te vagy a 
Krisztus az élő Istennek Fia”, amit nem „test és vér” 
jelentett  ki  neki,  hanem arra is,  amit  az „emberek” 
mondanak  Róla:  „Némelyek  Keresztelő  Jánosnak, 
mások Illésnek:  némelyek  pedig  Jeremiásnak,  vagy 
egynek a próféták közül.” – vegyük észre, hogy nem 
olyan  kicsiny  válasz  ez.  A  Krisztusról  szóló 
beszédben egyaránt benne van az, aminek az emberek 
mondják Őt, és az, amit nem test és vér jelent ki.

A dogmatörténetek beszélnek az ortodox tan főfolyamáról, és ehhez kapcsolódóan mellékfolyamokról, 
mint  elhajlásokról,  mellékhajtásokról.  Ezt  le  lehet  rajzolni,  be  lehet  határolni  időben,  térben, 
csoportokban, és szövegekben, így meg is lehet tanulni. Csakhogy legtöbbször hamis az élmény, ami 
ennek  nyomán kialakul  a  teológusban.  Ne legyen  senkinek  olyan  érzése,  hogy az  ortodox főfolyam 
középen  van,  és  a  mellékfolyamok  kisebb-nagyobb  szélsőségek  az  igazsághoz  képest!  Mert  a 
dogmatörténet főfolyamában elsősorban nem az izgalmas,  hogy part közé szorítható, hanem az,  hogy 
partot feszít. A dogmatörténet térképén elhelyezkedő igaz tan vagy hitvallás nem mentes a szélsőségektől, 
hanem teljes egészében egymásnak ellentmondó szélsőségeken áll.
Két évezred távlatából úgy tűnnek számunkra az első századok hitvallásai, mint valami bástyák vagy 
kőtornyok.  Ám,  amikor  szemügyre  vesszük  azokat  a  folyamatokat,  tévtanáradatokat,  vitákat  és 
erőfeszítéseket, amelyek kikényszerítették a hitvallásokat, mégis inkább egy adótorony képe jelenik meg 
előttünk: az égbe szökellő csúcsot kifeszített drótok tartják biztosan. Minél magasabb a torony, minél 
inkább nagyobb az elhajlás veszélye, annál inkább erősebb, több és feszesebb tartókötelet kell kihúzni.
A korai dogmatörténet során a tanok mérlegelésénél nem arra törekedtek, –mint manapság sokszor az 
ökumenikus  mozgalom  közös  nyilatkozataiban–,  hogy  a  lehető  legkevesebbet  mondjanak  el 
(konfesszionális minimum), hanem az atyák a lehető legtöbbet akartak elmondani. Nem söpörték szőnyeg 
alá  a  vitás  kérdéseket,  hanem ha  a  mérleg  egyensúlya  felbomlott,  akkor  nem levettek  a  súlyosabb 
serpenyőről, hanem a könnyebbhez raktak hozzá.



Dogma, dogmatörténet

(B. Lohse, Kern M.)

Dogma: görög szó, jelentése:
1. politikai: a felsőbbség parancs (dekrétum, ediktum)
2. filozófiai: alapigazságok, axiómák
Az ÓSz szóhasználatában politikai értelmű. Az ÚSz 5x politikai (Pálnál a zsidó törvények rendelkezései), 
1x a jeruzsálemi zsinat határozatai (Act. 19:28k) → Az óegyházi szóhasználat ezt viszi tovább: dogma = 
zsinati határozat, hittétel. Kialakul a köztudat, hogy a dogma mint a keresztyén hit igazságait szavakba 
foglaló tétel, tiszteletet érdemel és a szent dolgok körébe tartozik.
• Felvilágosodás óta pejoratív értelmű → dogmatizmus ∼ kritikátlan gondolkodás, függetleníti magát a 

valóságtól. Történetileg rögzített tanítások és tételek diktatórikus igazságigényét képviselik.
• Egyházon  belül  a  dogmával,  dogmatikával  szembeni  idegenkedés:  Mire  jó  a  tan,  a  dogma  és 

doktrína? Miért nem elég az élő kegyesség és a praxis pietatis? Miért nem elég az orthodoxia helyett 
az orthopraxis? Végül is a keresztyénség nem tan, hanem üzenet, megszólítás és annak engedelmes 
meghallása.

• Dogma nélküli  keresztyénség,  mint  a  rideg  orthodoxia  ill.  skolasztika  merev  tanrendszere  elleni 
visszahatás  érthető,  korrektívumként  gyógyító,  de  pozícióként  és  tézisként  veszedelmes:  a  mai 
szubjektivizmus és relativizmus melegágya. A dogma nélküli keresztyénség igényének okai:
1. Meghatározott  tanrendszer  nélkül  is  lehet  valaki  jó  keresztyén.  Pl:  a  radikális  pietizmus  → 

Gottfried  Arnold,  a  reformkeresztyénség  a  Hegyibeszéd  szellemében  → Tolsztoj,  az  élet 
tiszteletének teológiája → A. Schweitzer. Vitathatatlan az a „megtermékenyítő szabadság”, ami 
sugárzik belőlük. A hitetlenné lett szavak után korunk embere fogékonyabb a hiteles életre.

2. A  dogmák  adott,  konkrét  történeti  szituáció  termékei,  amely  szituáció  egyszeri  és 
megismételhetetlen,  éppen  ezért  a  dogma  a  történetiség  emberi  v.  profán  összefüggéseinek 
alávetett.  Míg  a  középkorban  a  dogmák  támadhatatlanok  voltak,  a  reformáció  támasztotta 
először  azt  az  igényt,  hogy  az  óegyház  dogmáit  történeti  genezisük  alapján  értelmezze  és 
magyarázza.  A  „dogmatörténet”  fogalma  is  paradox:  egyfelől  a  dogma  örök  és  abszolút 
tartalmát, másfelől annak relatív, változó voltát fejezi ki.

3. A dogmák a Szentírás mérlegére téve könnyűnek találtatnak. A reformáció ezt leplezi le → „sola 
Scriptura”. A különbség tömören: a Biblia elsősorban interperszonális fogalmakat használ, míg a 
dogmák pedig ontológiai kategóriákkal dolgoznak.

• A „dogma” fogalmának értelmezése is változó:
1. sz. még nem beszélhetünk dogmáról.
Az első ún. dogmának a Níceai Zsinat 325-ben hozott döntését tekinthetjük, amely kimondja az Atya 
és  Fiú  egylényagűségét.  (Ez  a  dogma  „kikényszeríttetik”  ld.  Athanasius:  A  Nikaiai  zsinat 
határozatairól).
Nagy Basileus a 4. sz. közepén tesz különbséget dogma és kérügma között.
451. Kalcedon: „Tanítjuk, hogy mindenkinek vallania kell...” → műfaja: ∼ császári rendelet.
Középkori  egyház:  „depositum  fidei”  ∼ a  hit  letéteménye:  az  egyháznak  birtokában  van  az 
igazságnak egy ránkhagyományozott kincsestára, amely semmit sem hagyhat el, legfeljebb kifejtheti. 
A dogma infallibilitását a Tridenti ill. az I. Vatikáni zsinat fogalmazza meg.

• Péter vallástétele (Mt. 16:13-17): egyszerre van jelen az emberi szó, Péter szava és „amelyet nem test 
és vér jelentett ki”, hanem Isten. Amire (epi tauté) Jézus építi az egyházat így is értendő: nem csak az 
amit Péter mond, hanem az is, aminek mondják őt az emberek.

• A dogma feladata e kettő egyensúlyának megőrzése, a dogmatörténet pedig annak a leírása, hogy e 
kettő közül a hangsúly melyik irányban tolódik el, és milyen új szempontokkal egészül ki:
1. Apostoli atyák szóhasználatában: a dogma = Jézus és az apostolok előírásai. A dogmata küriou = 

a  keresztyén  lét  vonásai:  hit,  remény,  szeretet.  (Barnabás)  Dogma  tou  euaggeliou:  a 
vándorprédikátorokkal (prófétákkal) való viselkedés (Didakhé). A keresztyén életpraxis számára 
iránymutató. Nem individuális, hanem egy ker. közösség előírása  → közösségbe való tartozás. 
→ A dogma, mint tan egy közösség konszenzusának az eredménye is. Minél differenciáltabb a 
dogma, annál nehezebb a konszenzus megvalósítása: eretnekek – szakadárok.



2. A depositum  fidei  (parathéké)  adott,  mint  Istennek  J.K-ban  kijelentett  igazsága.  A dogma 
annyiban  örök  és  csalatkozhatatlan,  amennyiben  eme  egyetlen  dogma  kifejtését,  még  jobb 
megértését szolgálja. (Kritika: ld. Ruler a dogmafejlődésnél!)

3. A dogma forrása a Szentírás, de annak alávetett. A reformáció Sola Scriptura elve a Tanítóhivatal 
és a dogmák relativizálódását jelentették. A hit és az ige kölcsönössége olyan relativitást jelent, 
amellyel a tan merevsége nem köthet gúzsba. „Ami pedig a keresztyén ember szabadságán akar 
csorbát ejteni, az nem Istentől, hanem embertől való.” (Luther)

4. A dogma csalatkozhatatlanságának elvetése éppen annak az emberinek az elvetése, amely a hit 
számára biztosíték kívánna lenni.

5. Az ige önmagát magyarázza. A dogma feladata, hogy döntsön a többféle magyarázat igazsága 
felől. ⇒ az egyházi tannak emberi, tanítói tekintélye van, de nem a hit forrása vagy alapja.

6. A hit esemény, amely a maga mozgásában viszonyul a dogmához. A hit ama bizonyosság, amely 
veszi a bátorságot, hogy a dogmát a szüntelen megvizsgálás és újraértelmezés tárgyáva tegye.

7. Az evangélium meghirdetésének genuin eszkatalógikus jellege a dogmát is  a páli „hósz mé” 
feltétele alá állítja, relativizálja az egy igazság fényében.

8. A dogma is interpretációt igényel. A hit interpretációját. Így lesz a történetileg adott tartalom a 
jelenben adandó bizonyossággá. A dogma hitvallássá.

„A dogma  tehát  –  hitünk  szerint  –  Isten  igazsága,  amelyet  nem  tantételekben  jelentett  ki,  hanem 
egyszülött Fiában. Az egyházi dogmák erre az Igazságra irányulnak. Mértékül szolgálnak abban a nem 
szűnő, nem szüneteltethető egyházi fáradozásban (dogmatikai munka!), amely azt vizsgálja, megfelel-e az 
Isten Igéjének hirdetése az Isten Igéjének, a kijelentés elsődleges alapjának, Jézus Krisztusnak, illetve a 
Róla  tanúskodó  bibliai  írásoknak.  A dogmatika  konszenzust  akar  létrehozni  a  megfelelés  igazságára 
nézve, amelyet a communio sanctorum érvényesnek és elkötelezőnek fogad el, főként az írásmagyarázat 
alapkérdéseiben.
A hitvallás  funkciója  és  ambíciója  lényegileg  nem  különbözik  a  dogmáétól.  Az  óegyház  dogmái  a 
hitvallásokból  nőttek  ki;  a  reformáció  ezeket  a  dogmákat  elfogadta,  tiszteletben  tartotta.  Nem  mint 
végleges, változtathatatlan igazságokat, hanem mint az Igazságot, Jézus Krisztust leginkább megközelítő 
tanbeli döntéseket.” (Vályi Nagy Ervin)

Dogmafejlődés

(van Ruler)

→ evolúció a természetben: megismételhető (több próbálkozás)
→ evolúció a történelemben: individuális, megismételhetetlen (Troeltsch)

• Newman:  An  Essay  on  the  Development  of  Christian  Doctrine  (1854.)  (ezután  mintha  a 
keresztyénség lemaradt volna az időktől) XIX. sz. Hegel a prot. teológia fejlődéséről beszél  → a 
dogmatörténet  teológiai  disciplina  lesz.  dogma  ∼ „mint  hal,  aki  kint  vergődik  a  történeti 
viszonylagosság vizéből az abszolút igazság partján”

• A prot. teológia félelme sokszor az, hogy egy dogma érvényét veszti akkor, ha egyszer a történeti 
valósága  nyilvánvalóvá  lesz.  Róma  e  tekintetben  mintha  nagyobb  bölcsességet  mutatna,  ám  a 
problémát egyszerűsíti csak le.

„Hogyan beszélhet  valaki  a  dogma történeti  jellegéről  azzal  együtt,  hogy annak  kijelentett  igazságát 
elfogadja?”
• Róma több úton próbálta  megoldani a kérdést,  de protestáns szempontból mindegyik út  rossz és 

hibás, mert a Tanítóhivatal tévedhetetlenségéből indul ki. Ettől a sarokponttól a protestáns teológia 
mentes lehet, viszont más problémák jelentkeznek.
1. [teljesség] A dogmák fejlődése elgondolkoztató lehet, ha azt állítjuk: J.K.-ban teljes a kijelentés. 

Mi fejlődik akkor tovább? A Szentírás egy emberről, egy névről, egy történeti eseményről beszél 
mint kijelentésről: J.K. maga a kijelentés. Hogyan egyeztethető össze a dogma történeti fejlődése 
és a keresztyén hitnek ez a komoly kötöttsége? ⇒ „a kijelentés teljességét” ki kell egészítenünk, 
és így az új állításunk: „a kijelentés teljessége az apostoli időkben” ∼ ezzel a kanonikus Szentírás 
kijelentését emeljük ki, de sokszor ua. a veszély fenyeget, hogy az általunk értelmezett Szentírás 
általunk eredetinek tartott szövege ugyanazt a szerepet tölti be, mint a római egyházban a pápa. 



2. [azonosság] A Szentírás kijelentése szavakban fejeződött ki. Hogyan viszonyulnak ezek a szavak 
a későbbi dogmákhoz? Ha valaki az apostoli időkben lévő kijelentés teljességéhez ragaszkodik, 
akkor a későbbi dogma mennyiben azonos ez azzal? A későbbi dogmák megfogalmazói hogyan 
viszonyulnak  az  „eredeti”  szemtanúkhoz?  Hogyan  lehet  az  Egyházunk  ua.  mint  az  akkori 
Egyház?  → ahogy az ökumenikus mozgalom térbeli egységet kíván megvalósítani, úgy kell a 
dogmatörténetre tekinteni, ami az időbeli egységet tartja szem előtt. Ám hogyan bizonyíthatnánk 
azt, hogy az egyház ugyanúgy apostoli oly sok évvel az apostolok után? Nem léphetünk Pál 
apostolról nagyvonalúan egyből Jürgen Moltmannra. Ha nem is apostolica successio episcopalis, 
de legalább apostolica successio doctrinae van.

3. [folytonosság]  Valódi-e  ez  a  successio?  Valódi!  Az  egyház  tehát  nem  csupán  emberi, 
szociológiai, társadalmi fogalmakkal írható le, hanem az a test, amely az ígéretek és feladatok 
hordozója, a Szentlélek temploma, Krisztus teste, Isten népe, a megváltás hirdetője, az ígéretek 
kimondója,  a  menny  kulcsainak  őrzője.  A Szentlélek  vezeti,  nem  hajolhat  el  az  apostolok 
bizonyságtételétől. A dogma nem csupán egy tétel, hanem itt az igazság és valóság kifejezésének 
szótérológiai jelentősége van. Szembesülnünk kell azzal, hogy a dogma megfogalmazása előtt is 
tudtak az emberek abban hinni, ami a dogmában kifejeződik. Létezett trinitárius hit 381 előtt, és 
Jézus Krisztusban mint tökéletes Istenben és tökéletes emberben hittek 451 előtt is.

A problémák megválaszolásához néhány észrevétel:
• A  „depositum  fidei”  kakukktojás  az  egész  kérdésben.  Nem  beszélhetünk  letéteményről, 

elhelyezésről. Isten nem rakta le a hitet az egyházban, vagy az emberben, hanem az sokkal inkább 
egy hívás, vagy egy kérdés. Prototípus: „Kinek mond engem a sokaság?” (Lk. 9:18) → ennek mély 
gyökere van a prot. teológiában ∼ a similitudo vagy imago Dei természetes és nem természetfeletti 
(az ember képes válaszolni Istennek).

• Nincs titokzatos Isten az emberbe zárva → másképp mi értelme van az accomodationak? sana ratio ∼ 
józan ész (fil.) ⇒ a dogma a ratio christiana műve.
• A dogma így a kijelentés, a megváltás valóságának kivetítése a gondolatban.  ⇒ Lindbeck: A 

dogma természete.  Kultúra  függő:  a  „jobb  kéz  szabály”  és  „bal  kéz  szabály”  hogyan  lehet 
egyszerre igaz, ha az egyik az USA-ban, a másik Angliában érvényes.

Kritikai funkció: az igehirdetés védelme.
• Az Ige teremti a dogmát, de az által, hogy rákérdez, és a megváltott embert válaszadásra készteti.
• Az Írás a forrás, de ez nem egyenlő a patakkal.
• Az Írás a norma, de ez nem egyenlő a tárggyal, amit meghatároz.
A keresztyén időszemlélet más, mint a nyugat-európai, ahol a modell egy időszalag, Kr.e.-ről és Kr.u.-ról 
beszélnek:
Kr.e.–Kr.–Kr.u.
A krisztocentrikus időszemléletben az ÓSz. Krisztusra mutat, az ÚSz. pedig Krisztusról tesz bizonyságot.
ÓSz.→Kr.←ÚSz.
Mi  mint  az  ÚSz.  népe,  bátran  beszélhetünk  dogmafejlődésről,  nem  úgy  mint  akik  többet  tudnak 
Krisztusról, hanem úgy, mint akik tovább írják az ÚSz-t a magunk történeteivel.

A zsidókeresztyénség

A zsidókeresztyénség fogalmát a dogmatörténet nem csak abban az értelemben használja, ahogyan 
megszoktuk, nevezetesen a jeruzsálemi gyülekezethez tartozó palesztinai zsidó származású keresztyénekre 
(szemben  az  u.n.  pogánykeresztyénekkel),  hanem -  és  most  ezekre  kell  elsőrendben  gondolnunk!  -  a 
jeruzsálemi gyülekezetből kivált kisebb csoportokra, szektákra. Ezek az elszigetelt, kisebb közösségek azután 
jelennek meg, hogy Kr.u. 66-ban a jeruzsálemi keresztyéneknek el kell menekülniük a városból. Többségük a 
Jordán keleti vidékén települ le. Ezekre a heretikus csportokra, akiket ebionitáknak (ebjonim = a szegények, a 
keresztyének elismerő megnevezése volt Jeruzsálemben) neveztek, jellemző, hogy egyaránt gyakorolták a 
zsidó és a keresztyén hagyományt. A hasonlóságok alapján minden bizonnyal kapcsolatuk volt a qumráni 
közösséggel.  Az  ebioniták  további  történetét  homály  fedi,  sem a  fennmaradt  írásos  töredékek,  sem az 
egyházatyáktól  származó megjegyzések  alapján nem tudunk tanításukról,  szokásaikról  egyértelmű képet 
alkotni, csupán néhány vonás rekonstruálható.

Az ebioniták  ragaszkodtak  a  mózesi  törvények  érvényességéhez,  egy  részük  csupán  önmagára 
vonatkozóan, másik, szigorúbb csoportjuk azonban a pogányokból lett keresztyénekre nézve is. Egy másik 



sajátosságuk,  hogy  a  zsidósággal  együtt  olyan  Messiás  eljövetelére  vártak,  aki  elhozza  Izráel  nemzeti 
önállóságát és helyreállítja Dávid királyságát.

Jóllehet a keresztyén egyház az Ószövetség örökösének tartotta magát, az igaz Izraelnek, ennek 
ellenére határozottan visszautasította a zsidó törvényértelmezést. Ugyanakkor az ebioniták, akik ragaszkodtak 
a zsidó előírásokhoz, a páli törvényértelmezést utasították el, és leveleit nem voltak hajlandók elfogadni.

A zsidókeresztyén  iratok  szerint  Krisztus  "csak  ember  volt  az  emberek  közül"  (Justin  mártír, 
Párbeszéd a zsidó Trifonnal, XLVIII.4, in: Ókeresztény írók, 8.kt 192.o.), Ádámhoz és Mózeshez hasonló 
"igaz próféta". Tagadták tehát a preegzisztenciát, egyes csoportok az inkarnációt és a szűztől születést is. Azt 
tartották, hogy Jézus a keresztség alkalmával a Szentlélek által lett Messiássá és fogadtatott Isten Fiává. Ezt 
az u.n. adoptianus krisztológiát az egyházatyák visszautasították.

Történeti  vonatkozásban a  zsidókeresztyénség hatása  a  keresztyén  teológiára  jelentéktelen volt. 
Hamarosan kisebb csoportokra szakadt, 35o-re pedig csaknem teljesen nyoma veszett. Közvetve azonban 
hatást gyakorolt az iszlámra, ahol egyes elemei új köntösben újra megjelennek, mint pl. az igaz próféta 
gondolata valamint Jézus és Mózes párhuzama. 

Míg a zsidókeresztyénség a zsidó és a keresztyén hagyományt egyesíti, addig a gnózis a hellenizmus 
vallási elemeit ötvözi a keresztyénnel. Az ebionitizmus így éles ellentétben áll a gnózissal, különösen Marcion 
törvény-visszautasításával. 

A gnózis

Az első századokra a gnózist már több különböző irányzat gyűjtőneveként kell értelmeznünk. Egyike ezeknek 
az  a  keresztyén  színezetű  tan,  amelynek  szándéka,  hogy  a  keresztyénséget  betagolja  egy  általános 
vallásfilozófiai rendszerbe. Mítikus és kozmológiai spekulációinak elemei a következők: 
• a szellemi és az anyagi világ közti dualizmus,
• egyetemes megváltástan, mely a szelleminek az anyag rabságából való kiszabadítását jelenti,
• a misztériumvallásokkal megegyező kultuszi gyakorlat,
• szélsőséges aszketikus v. libertinista etika.
A gnózis eredete vitatott,  mindmáig eldöntetlen kérdés.  Az írásos forrás nagy része megsemmisült,  ami 
fennmaradt  az  is  kopt  fordítás  alapján  Egyiptomban  került  elő.  Ezek  közül  a  legjelentősebbek  Tamás 
evangéliuma és "Az igazság evangéliuma", amelyeknek kéziratait 1946-ban a Felső-egyiptomi Nag Hammadi 
közelében fedeztek fel. A gnózisra vonatkozó további ismereteink közvetettek, az egyházatyák olyan irataiból 
származnak, amelyekben gnosztikus szerzők irataira hivatkoznak vagy azokkal polemizálnak. 
Valamennyi  egyházatya  egyhangúlag  Simon  mágusra  vezeti  vissza  a  gnózis  eredetét  (Acta  8.),  a 
továbbiakban azonban megoszlanak  véleményeik. Eusebios  egyháztörténete idézi Hegesippost, aki a gnózis 
eredetét egy zsidó szektától származtatja. A későbbi egyházatyák (Ireneus, Tertullianus) szerint azonban a 
gnosztikus eretnekség forrása a görög filozófia (Platon, Aristoteles, Pythagoras, Zenon). Ezek az állítások 
nem mondanak egymásnak ellent,  hisz  a  keresztyénségen belül  megjelenő gnózis  szinkretista  rendszere 
mindkét forrás elemeit egyesíti. 
Amikor  gnózisról  beszélünk,  többnyire  arra  a  jelenségre  gondolunk,  amivel  a  keresztyénség  kezdeti 
szakaszában az egyházatyáknak meggyűlt a bajuk. A gnózis azonban már ezt megelőzően is jelen volt egy 
több  vallás  elemeiből  ötvözött  spekulatív  megváltástan  formájában.  Babiloni  eredetre  utalnak  a 
kozmológikus, misztikus elemek, a perzsa vallásokkal rokon dualizmusa. A mandeizmus a perzsa területeken 
jelen lévő gnosztikus irány, majd megjelenik Szíriában és zsidó területeken is, különösen Samariaban, ahol 
zsidó elemeket is magába olvaszt. Ezzel a jelenséggel találkozhattak az apostolok Simon mágus tanításában, 
aki Samariában működött. 
Keresztyén  körökben  azután  a  gnózis  tanítása  újabb,  immár  keresztyén  elemekkel  bővül.  Nem célja  a 
keresztyénség ellenlábasaként fellépni, sokkal inkább az áll szándékában, hogy ötvözze azt saját spekulatív 
tanaival és általános érvényű vallási rendszerré tegye. Ilyen formában van jelen a 2.sz.-ban az alexandriai 
Basilidesnél és Rómában Valentinosnál. A későbbi rendszerek tovább bővülnek a hellenista vallásfilozófia 
elemeivel.  A gnózis  hosszú  időre  veszedelmes  ellenfele  a  keresztyénségnek.  A vele  szemben folytatott 
polémia azonban a teológiai gondolkodás fontos katalizátora.
Irányzatai: Mint a fentiekből kitűnik, a gnózis története során számtalan változata alakult ki.
1. Simon  mágus  mint  „Istennek  ama  ereje”  lépett  fel,  magát  messiásnak  tartva  a  törvénytől  való 

szabadságot  hirdette.  Az  üdvösség  nem  a  törvény  cselekedeteiből,  hanem  a  benne  –  t.i.  Simon 
mágusban–, a messiásban való hitből fakad. Az egyházatyák szerint Simon mágus tanítása tekinthető a 
herezis ősformájának.



2. Basilides 125 körül élt Alexandriában. Nála már a gnózis mint filozófiai rendszer van jelen hellenista 
elemeket is hordozva. 

3. Valentinosnál, aki 135-160 között Rómában ismert, találjuk meg a gnosztikus rendszer első klasszikus 
leírását egyértelmű hellenista hatás alatt.

4. Marciont is a gnosztikus tanítók közé sorolják az egyházatyák. Bár tanítása több pontban is megegyezik 
a  gnosztikusokéval,  mégis  inkább egy sajátos,  önálló útnak kell  tekintenünk. A.  v.  Harnack szerint 
ugyanis  míg  a  gnózisban  különböző  vallások  szinkretikus  rendszerével  van  dolgunk,  amelyben  a 
keresztyén tanítás összemosódik a hellenista vallásfilozófiával, addig Marcion célja a keresztyén tanítás 
reformja a páli teológia alapján és abból minden ószövetségi ill. zsidó elem kiiktatása. 

A megjelenő irányzatok sokfélesége ellenére a különféle mitológiai köntös és eltérő kultikus gyakorlat mögött 
leírhatók a gnosztikus rendszerek bizonyos közös alapelemei. A gnózis dualista metafizikája két egymástól 
elkülönített régiót különböztet meg: a tiszta szellemi világot és az anyag birodalmát. Az előbbihez tartozik „a 
legfőbb isten”, amelynek absztrakt voltát a következő idézet szemlélteti: „Ő az igaz Isten, a mindenség Atyja, 
a Szentlélek, a láthatatlan, aki a mindenség felett van, aki az ő halhatatlanságában létezik, a tiszta fényben, 
amelybe senkinek a szeme világa sem pillanthat be. Ő a szellem, akiről nem helyes úgy gondolkodni, mint 
egy istenről, és nem helyes azt gondolni, hogy bármilyen jellege van. Ő ugyanis felette áll az isteneknek, ő az 
uralom, amely felett senki sem uralkodik...Ő az örökkévaló, aki mindig létezik. Nem is lehet beszélni róla, 
mert senki sem fogta fel őt. Nevét nem lehet megmondani, mert nem létezett előtte senki, aki nevet adott 
volna neki. Ő a mérhetetlen fény, a folttalan szent tisztaság..." (Papyrus Berolinensis 8502,22,19 skk., in: 
Kákosy László, Fény és káosz, Bp. 1984, 83.o.) Vele szemben áll az anyagi világ istene. Mivel az anyagi 
világ alacsonyabb rendű és egyben a gonosz birodalma, annak teremtő istene egy alacsonyabb rendű szellemi 
szférából származó gonosz isten, a Demiurgos. Ő a zsidók ill. az Ószövetség Istene. A gnózis elutasítja mind 
az Ószövetséget, mind pedig a törvényt. 
Az  embernek  el  kell  jutnia  egy  magasabb  rendű  ismeretre  (gnosis),  amely  a  törvény  függőségéből 
kiszabadítja.  Az  egyházatyák  elsősorban  ezen  a  ponton  támadták  a  gnózist,  amikor  hitet  tettek  a 
világmindenség teremtő Istenéről, aki kijelentette magát a prófétáknak. 
A gnózis istentana összefonódik a szellemi és az anyagi világ keletkezésének spekulációjával, az aion-tannal. 
Az aion egyike  a  legkomplexebb fogalmaknak a gnózisban.  A szó elsődleges  jelentése:  életkor,  hosszú 
időszak, örökkévalóság. A fogalom a platoni filozófiában metafizikus tartalmat nyer,  az ideák világának 
változatlan örökkévalóságát jelenti a múló, földi idővel szemben. A gnózisban a jelentéskör tágul, háromféle 
értelemben használják: 
1. világkorszak, örökkévalóság,
2. térség, régió,
3. szellemi lény. 
Leggyakoribb  ez  az  utóbbi.  A teremtéstörténetben az  aionok a  szellemi  világ  tagjai,  elvont  fogalmakat 
személyesítenek  meg.  Valentinos  rendszere  számos  aiont  tartalmaz,  melyek  egy  theogonikus  esemény 
következtében az istenségtől származtak. A legmagasabb rendű isten a mélység v. örvény (Bythos) az első, 
aion. Tőle származnak a hallgatás (Sigé) és az eszme v. fogalom (Annoia), e kettőtől pedig a Nous és az 
Aletheia.  A legutolsók  közül  valók  a  Logos  és  a  Zoé,  amelyektől  az  ember  is  származik.  Az  aionok 
összessége a szellemi világ, a pleroma, amely az anyagi világ ősképe. A legalacsonyabb aion bukása által jött 
létre az anyagi világ, melynek ura a Demiurgos.
Az  egyik  magasabb  rendű  aionhoz  tartozik  Krisztus  és  a  Szentlélek.  Krisztus  feladata  a  bukott  aion 
visszahelyezésével  helyreállítani  a  pleromát  és  ugyanakkor  kiszabadítani  az  emberi  lelket  az  anyag 
rabságából és visszavezetni a szellemi világba. A gnózis szerint a megváltás tehát: a szellem kiszabadítása az 
anyagból, az emberi lélek megtisztítása és felemelése az istenséghez, ahonnan származik. A gnózis tanítása 
szerint a megváltást egy magasabb rendű tudás (gnosis) közvetíti a pleromaról és a hozzá vezető útról, amely 
tudáshoz a gnosztikus titkos kijelentés útján jut. De nem mindenki juthat el erre a tudásra, csak az, aki 
kezdettől fogva rendelkezik a megismerés képességével. Ők az u.n. pneumatikusok, míg mások ehhez a 
tudáshoz nem juthatnak. A gnózis tehát tartalmaz egy markáns predestinációs tant, amely szerint csak a 
pneumatikoi-ra érvényes a megváltás. Az egyházatyák ez ellen a kategorizálás ellen keményen tiltakoztak. De 
visszautasították a tudásnak a hit fölé helyezését is, amely által az ember felemelkedhet az isteni szférába. 
A gnózis felhasznált keresztyén elemeket és beépítette saját megváltásrendszerébe. Így beszél Krisztusról, 
mint megváltóról, aki azonban számára a megváltó tudás közvetítője. Nem azonos a Szentírás  Jézusával, 
hanem egy olyan szellemi lény, aki az aionok egyikéből származik, azért mint ilyen, nem inkarnálódhat 
anyagi testben. Amikor a földön járt csak látszatteste volt, ezért szenvedése és halála sem valóságos. A gnózis 
krisztológiája tehát doketista. Szoteriológiájának sem a kereszthalál a lényegi eleme, hanem a megvilágosítás, 
amely annak az ismeretnek a közvetítője, amelyre szüksége van az embernek ahhoz, hogy visszakerülhessen 
a "világosság birodalmába", a pleromaba. 



A gnózisnak a misztériumvallásokhoz hasonló sákramentumtana van, amely tartalmaz a keresztséghez és az 
úrvacsorához hasonló elemeket. A kultuszi cselekmények célja eljuttatni az embert a megváltás titkának 
ismeretére egy olyan erő közlése által, ami képessé teszi legyőzni a gonoszt és felemelkedni a pleromaba. 
A gnózis etikája dualista alapszemléletéből indul ki. Amennyiben a megváltás a szelleminek a kiszabadítása 
az anyagiból, a testiből, akkor ennek vagy csak egy aszketikus etika felelhet meg, vagy pedig átcsaphat az 
ellenkező végletbe, t.i. ha az anyaginak semmi köze sincs a szellemihez, úgy közömbösek a test cselekedetei. 
Ez utóbbi felfogás szélsőséges libertinizmusba torkollik.
A gnózis a keresztyénséget egy mitológikus spekulációvá torzította. Egyetemes megváltástanából éppen a 
keresztyénség lényegi elemét, Krisztus valóságos inkarnációját és kereszthalálát iktatta ki. A hit fölött álló 
tudás  által  akart  eljutni  egy  magasabb  szférába.  A megváltás  vallásfilozófiai  spekulációvá  vált,  ami  a 
keresztyén tanokat vagy elutasította, vagy átértelmezte. 
Nem fogadta el a gnózis a teremtéstant sem, mert tanítása szerint a teremtő nem legfőbb isten volt, hanem 
a  teremtettség  a  gonosz  műve.  A hitvallás  második  artikulusa egy  doketista  krisztológiává  torzult,  a 
harmadik artikulust pedig ugyancsak visszautasították. A gnosztikus mitológiában a Szentlélek csupán 
mint az egyik aionból származó lény van jelen.  Az anyag megvetéséből következik, hogy tagadják a test 
feltámadását.  Eschatológiája  szerint  nem  Krisztus  visszajövetele  a  beteljesedés,  hanem  a  lélek 
visszatérése a pleromaba.

Szentírás és tradíció

„A bibliai irodalom történeti kutatása a keresztyénség, a vallás, sőt az egész emberi kultúra történetének 
egyik  nagy  eseménye.  Ha  valamire,  erre  büszkék  lehetnek  a  protestánsok.  A  protestáns  bátorság 
nagyszerű  megnyilvánulása  volt,  amikor  a  teológusok  történetkritikai  elemzésnek  vetették  alá  saját 
egyházuk szent iratait. Az emberiség történetében egyetlen más vallás sem lépett fel ekkora bátorsággal 
és kockázatvállalással. Még az iszlám, az ortodox judaizmus és a római katolicizmus sem volt képes erre. 
Ennek  a  bátorságnak  meglett  a  jutalma;  a  protestantizmus  bekapcsolódhatott  az  általános  történelmi 
eszmélkedésbe, és nem szorult vissza egy elszigetelt és szűkös szellemi világba, amelynek már semmi 
hatása nincs a lelki élet teremtő fejlődésében. A protestantizmus (kivéve a fundamentalista csoportokat) 
nem  kényszerült  arra,  hogy  a  történeti  kutatás  eredményeit,  tisztességtelen  módon,  a  dogmatikus 
előítéletek alapján vesse el. Az elutasítás alapja csak a történeti bizonyíték lehet. Ez a merész állásfoglalás 
merész kockázattal  járt.  De azok a  protestáns  csoportok,  amelyek vállalták ezt  a  kockázatot,  életben 
maradtak, annak ellenére is, hogy a radikális történetkritika súlyos válságokat okozott körükben. Egyre 
inkább nyilvánvalóvá vált, hogy a keresztyénségnek az a tétele, hogy Jézus a Krisztus, nem mond ellent a 
megalkuvás  nélküli  történeti  becsületességnek.  Természetesen  a  történeti  kutatás  hatására  a  tétel 
kifejtésének módját meg kellett változtatni.” (P. Tillich)

Mértékek: norma normans és norma normata
Hogyan fogalmazta meg az egyház a tanítását? Honnan van-e tanításnak a forrása és tekintélye?
• Erre könnyedén adhatunk egy olyan szögletes választ, hogy a keresztyénség a kijelentés vallásaként 

jött a világra, és így üzenetének természetfölötti eredete van. Ennek az üzenetnek a legvégső forrása 
pedig egy személyben nyugszik: Jézus Krisztusban, az Ő szavaiban és tetteiben. Ő maga a kijelentés 
csúcsa (revelatio specialissima).

⇒ Csakhogy a kérdés jóval összetettebb, ugyanis az első század végétől a keresztyén tanítás valójában az, 
amit az egyház tanít.
• Mik azok a médiumok, amelyek megőrizték az eredeti kijelentést és örökül hagyták az egyháznak?
• Mik  azok  az  alapelvek,  amelyekkel  ezeket  a  médiumokat  magyarázták?  Ezek  a  magyarázatok 

hajlamosak voltak a változásra, így meg kellene állapítanunk azokat a kritériumokat is, amivel az 
egyház ítéletet  tud alkotni  arról,  hogy mi  egészséges és  mi hibás magyarázat,  mi ortodox és mi 
heretikus tanítás?

⇒ A probléma nem más tehát, mint a Szentírás és Tradíció kérdése, a kettő közötti viszony tisztázása.
Ahogy az első teológusok tartották: Isten maga a végső forrása és szerzője a kijelentésnek, de Ő rábízta 
ezt a prófétákra és az ihletett törvényhozókra, a tanítványokra, akik szemtanúi voltak a kijelentett Igének. 
Mindezeket az egyháznak adták tovább. Tehát amikor arra kérdezünk rá, hogy hol van a mérvadó hit, az 
első teológusok válasza tiszta és egyértelmű:
• rendszerint ez az egyház folytonos tradíciójában és tanításában található meg,
• még konkrétabban a Szentírásban.



Ez volt a két iker-tekintély, amelyre az egyház hivatkozott. A tétel még mindig elég darabos, és számos 
kérdés tisztázatlan. pl.
• Milyen írásmagyarázati alapelveket alkalmaztak?
• Milyen könyvek azok, amelyeket Szentírásként fogadtak el, és hogyan határozta meg ezt az egyház?

Ugyanúgy  a  tradíció  fogalma  is  pontosításra  szorul.  Korszakonként  mást  értettek  alatta,  de 
mindenesetre volt egy pont, ahol a tradíció és az írás elszakadt egymástól és függetlenné váltak.
Mit is értünk tradíció alatt ma? A tradíció ∼ az „íratlan hagyomány”, amely a Szentírás mellett egy 
külön tekintélyt képvisel. ⇒ „Sola Scriptura” ↔ „Scriptura et Tradicio”. A modern szóhasználatban: 
a maradiság ≈ tradicionális.

Csakhogy a tradíció az első teológusok számára meghatározó jelentőségű volt. A szó valódi értelméből 
kiindulva (tradere, paradidomai) a tradíció azt a tanítást jelentette, amit az Úr az egyházára bízott, tekintet 
nélkül arra, hogy ez írásban vagy szóban maradt ránk. Jellemző erre a felfogásra Athanasius utalása: „a 
valóságos eredeti tradíció, az egyetemes egyház tanítása és hite, amelyet az Úr ajándékozott, az apostolok 
hirdettek és az atyák őriztek meg.”

Az első időszak
(apostoli kortól a második század közepéig)
Az ÚSz könyvei  már  léteztek ebben  a  korban,  noha  nem voltak  kánonként szentesítve.  Olvasták  és 
használták őket. 

Számos  szempontot  kell  figyelembe  vennünk,  amikor  egy  „kanonizálódási”  folyamatot 
tárgyalunk, legyen szó akár a teológiai kánonról, akár az irodalmi kánon kialakulásáról, vagy 
akár egy más tudományágon belüli kiválasztódási folyamatról. Mindenképpen a leglényegesebb 
szempontok közé tartozik az, hogy a mű  ismert legyen, és  olvassák azt. (Visszafordítva: ma, 
amikor az embernek egyre kevesebb ideje van az olvasásra, meg kell nyugodnunk abban, hogy 
az ismertek azért ismertek, mert jók.)

Ha nem volt  még kánon, akkor honnan vette az egyház a tanítását, és hogyan állapította meg annak 
helyességét? A válaszadáshoz természetesen meg kell vizsgálnunk az apostoli atyák írásait, és ezekből az 
olvasható ki, hogy a keresztyénség már magába foglalt egy olyan komplex hitet és gyakorlatot (Kelemen: 
„hagyományunk  szabálya”,  Justin  Martyr:  „követvén  az  Urat  és  a  Tőle  származó  tanítást”),  amely 
Krisztushoz nyúlt vissza. Viszont, ha Ő a legfőbb tanító, akkor minden tény és tudósítás, ami 
• személyét és
• üzenetét érinti,
szintén tekintélyt élvez, azaz a 
• próféták  , akik előre hirdették, hogy mi fog vele történni, és az
• apostolok  , akik vele munkálkodtak, és akiket Ő elhívott és elküldött.
Ez a kettős tanúság, ami az ÓSz és az apostolok Krisztusban való egységét jelentette jellemző volt ebben 
a korban, ld. Polycarpus levelét a filippibeliekhez, ahol arra szólít fel, hogy fogadják el Krisztust, mint 
mértéket, együtt az „apostolokkal, akik az evangéliumot hirdették nekünk, és a prófétákkal, akik előre 
hirdették az Úr eljövetelét.”

Az ÓSz mint norma
Az első gyülekezetekben az ÓSz-nek, mint tanbeli normának a jelentősége nem vitatható. Ennek három 
alapvető jellemzője volt:
1. Az ÓSz-nek a tanbeli tekintélye azon a megkérdőjelezhetetlen feltevésen alapult, hogy amennyiben 

helyesen  értelmezik,  az  egy  keresztyén  könyv.  (A  próféták  valóságosan  Krisztusra  és  az  Ő 
dicsőségére  mutattak.)  Általánosan  elfogadott  volt  az  a  nézet,  amit  Justin  Martyr  hangoztatott 
(1Apol. 32:2, Dial.29:2), hogy a zsidó iratok nem a zsidókhoz tartoznak, hanem a keresztyénekhez.

2. Ez a feltevés csak azért volt lehetséges, mert a keresztyének következetesen vagy következetlenül 
egy saját írásmagyarázatot használtak. Ez az írásmagyarázat nem magából az ÓSz-ból származik, 
nem a „hebraica veritas” alapelv diktálja. Az apológéták (pl. Justin M. Dial. 8:1, Tatian ad Graec. 29), 
akik azt  állítják,  hogy  csupán az írások (azaz az ÓSz) tanulmányozása által  lettek keresztyénné, 
messze  állnak  a  valóságtól.  Nyilvánvalóan  olyan  szemekkel  olvasták  az  írásokat,  amelyeket  a 
keresztyén  kijelentés  megvilágosított;  sőt  Barnabás  be  is  vallja,  hogy  az  ő  krisztocentrikus 
írásmagyarázata nem más, mint gnózis.

3. Az írásértelmezésnek ez a módja nem a második század első felének a találmánya. Az apostolok is 
ugyanúgy alkalmazták ezt, és minden okunk meg van arra, hogy feltételezzük, hogy Krisztus maga 
az irányadó ebben, ezt egyébként Justin tényként ismeri el.



Az apostolok vallomástétele mint norma
Az ÓSz mellett a másik tanbeli norma az apostolok vallomástétele volt, amely egyenlő fontosságú volt 
elméletben, és persze fontosabb volt a gyakorlatban. Kelemen: „Az apostolok az evangéliumot az Úr 
Jézus Krisztustól kapták számunkra... Megerősítve azért megbízatásukban, és teljesen megbizonyosodva 
a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadása által, és megszilárdítva a Szent Lélek teljes bizonyságával az 
Istennek  Igéjében,  előttünk  jártak  az  öröm  hirdetésében.”  Justin  Martyr  idejére  teljesen  kidolgozott 
elképzelés volt, hogy az egyház üzenete az apostolok szemtanúságán és azokon az utasításokon nyugszik, 
amelyet Krisztus adott nekik mielőtt  és miután feltámadt.  (1apol.  42:2;  50:12; 53:3;  67:7;  Dial 53:1) 
Hermas szerint az is az apostolok műve, hogy az Isten Fiáról az egész világban. (Eph. 11,2; Magn 13:1) 
Papias  is  igyekszik  tanításában  az  „öregekhez”  igazodni.  Bizonyíthatóan  az  evangéliumok  és  a  páli 
levelek voltak a legolvasottabbak és legismertebbek. Noha még nem voltak kanonizálva, számos idézést 
és utalást találunk velük kapcsolatban ebben az időszakban. Pl. Polycarpus a Pál Fil. levélre úgy utal, 
mint ami a hitük alapköve; Justin számára az evangéliumok hitelességüket abból nyerik, hogy ezek az 
apostolok visszaemlékezései (apomnémoneumata).

Tertullianus (160-220) és Iraeneus (180)
Mindkettő számára a keresztyén hit végleges forrása Krisztus, aki az igazság, aki az Ige, aki által az Atya 
kijelentette magát. Továbbá ezt a kijelentést rábízta az apostolokra. („A hit hallásból van, a hallás pedig az 
Isten Igéje által.” Istennek tetszett, hogy a „hallás” –mint a legkényesebb információhordozó– ott legyen 
az Ige és a hit között → emberek kellenek, legalább kettő aki mondja és aki meghallja az evangéliumot.) 
Tertullianus:  a  keresztyének  nem  vehetik  akárhonnan  a  hitüket  (egyház)→ apostolorum  traditio, 
apostolica traditio.
Iraeneus állítja,  hogy ez  az  apostoli  hagyomány nem csak az  egyház  folyamatosságában  van benne, 
hanem  a  Szentírásban  le  is  íratott  számunkra,  és  mindenki számára.  A traditio  egyetemességét  és 
publicitását  hangsúlyozta  (Adv.  Haer.)  a  gnosztikusokkal  szemben,  akik a  megvilágosodást  és  helyes 
tudást  csak  szűk  körre  korlátozták  (ti.  akik  azok,  akik  az  általuk  ismert  titkos  helyes  úton  járnak). 
Iraeneust sokszor azzal vádolják, hogy szétválasztja a szóbeli traditiot és a Scripturat, de látnunk kell, 
hogy a  traditio  mindenki  számára  adatott  voltát  hangsúlyozza,  és  éppen nem azt,  hogy ez  csak  egy 
korlátozott  közösség  számára  elérhető.  Vegyük  észre  továbbá,  hogy  amikor  az  Adv.  Haer.  a  szóbeli 
traditio tekintélye mellett érvel, minden esetben egy Szentírásból vett idézettel támasztja ezt alá! (Kelly)
A regula fidei, a hit szabálya Iraeneus számára nem egy az írással szemben álló, vagy amellett többet 
mondó tangyűjtemény volt, hanem éppen ellenkezőleg: annak a szabálya volt, ahogyan magát az írást 
magyarázni kell.

Kánon és hitvallás

Kánon
A hitelesség és igazság megőrzése szempontjából „az eddigi leghatásosabb megoldási kísérlet az, amelyet 
a  katolicizmus végzett  el,  és  amelyet  a  reformáció egyházai  – ha igen nagy fenntartásokkal is,  de – 
átvettek.  Ez a kísérlet  egy sor keresztyén és keresztyénség előtti  iratot,  valamint szóbeli  hagyományt 
isteninek fogadott el.” (Harnack)
ÓSz:  Kr.u.  100.  Jamniai  zsinat.  Az  ÓSz  értelmezése  két  különböző  módon:  zsidó  és  keresztyén 
értelmezés. Az ÚSz kanonizálása teljesen sajátos, nincs más vallásban ehhez hasonló. Más vallásokban is 
vannak szent iratok, és vannak ehhez kapcsolódó magyarázatok, értelmezések. Ám, az ÚSz kanonizálása 
a keresztyénség számára nem csak azt jelenti, hogy az ÚSz iratai szent iratok lesznek, és mértékadók, 
hanem azt is szentesíti, ahogy  ezeket értelmezni kell.  Maga az értelmezés módja is kanonizálódik: az 
ÚSz-ben  az  ÓSz.  sajátos,  krisztológiai  értelmezése  kerül  a  kánonba.  Nem  csak  mértékadó  irataink 
vannak,  hanem  a  mértékbe  kerül  az  is,  ahogyan  ezeket  az  iratokat  értenünk  kell.  A krisztológiai 
értelmezést föl nem adhatjuk! Lehet, hogy nem kell minden ószövetségi gallyacskát addig csavarnunk, 
amíg Krisztus vére nem folyik ki belőle, de nem is hagyhatjuk figyelmen kívül azokat a visszautalásokat, 
amelyek az ÚSz-ben az Ósz-i próféciák és igék beteljesülésére vonatkoznak! A kánon mint „mérőrúd” 
sokkal inkább úgy képzelhető el,  mint  egy vízmérték:  nem csak hosszmérték,  amely a  lezártságot és 
biztosságot jelképezi, hanem legalább akkora jelentősége van a „buboréknak”, amely a helyes irányt is 
meghatározza.



Justin Martyr:  Párbeszéd a zsidó Triphonnal.  Van-e joguk a zsidóknak kisajátítani  az ÓSz-t? A korai 
egyház teológusai vallották, hogy az ÓSz Krisztusról tesz tanúbizonyságot, de csak akkor látható, ha Kt. 
felől nézik.
Barnabás levele (135, Alexandria): ÓSz. vonatkozó meggyőződés: a próféták a próféciájukban Krisztusra 
mutattak.
Szárdiszi Melitón (170): Páska-értelmezés ∼ húsvéti bárány. Jn. 1:14: A törvény igévé lett → Az Ó Újjá 
lett → a parancsolat kegyelemmé lett → az előkép igazsággá lett.
Két írásmagyarázási elv: allegorizálás és tipologizálás  → Origenes 3 hús:  rostélyon (ÓSz. szószerint, 
ÚSz. szószerint), serpenyőben (ÓSz. krisztológiai ért., ÚSz. szószerint), kemencében (ÓSz. krisztológiai, 
ÚSz. lélek szerinti ért.)

ÚSz. kanonizálása
Az ÓSz mellett:
• A  Jézus  életéről  szóló,  népzserűségében  rendkívül  gazdag  hagyományanyag,  amely  Jézus 

feltámadásának fényében értelmezte annak eseményeit.
• Az ún. jézusi logoinok-gyűjteménye, mely még nagyobb autoritással bírt. Jézus maga mondta: „Az 

ég és a föld elmúlnak, de az én szavaim nem múlnak el” (Mt. 24:36)
Pál  is  megkülönbözteti  az  Úr  tekintélyét  és  saját  szavainak  tekintélyét  (1Thess.  4:15;  1Kor.  7:10). 
Ugyanakkor az apostolok szavainak hitele is elismert (Mt. 10:40).
Kezdett kialakulni egy második (ÚSz.) kánon körvonala, jellemző a „meg van írva” formula, amellyel az 
Ósz idézeteket szokták bevezetni, már kb. 135-ben megjelenik Barnabás levelében Jézus szavai előtt (∼ 2. 
Kelemen levél) → J. szavainak tekintélye ≈ ÓSz. tekintélye
Az evangéliumok már a 2. sz. elején teológiai viták tárgyai, apológiák hivatkoznak rájuk.
Páli levelek a gyül. élet rendjének meghatározói (felolvasták az istentiszteleteken).
A 2.  sz.  második felében gyorsul  fel  a  kanonizálódási  folyamat:  Iraeneus beszél  először ÚSz-ról,  de 
különbség van az evangéliumok és a páli levelek autoritása között, de kb. 206 páli citátum közül számos a 
„meg van írva” formulával kerül idézésre. Kb. 200-ra (Muratori kánontöredék) alakul ki az ÚSz-i kánon 
első formája, lezárás nélkül, néhány katolikus levél és Jn. jelenései sokáig (4. sz.) vitatott marad.
Marcion: Harnack szerint a kánonképződés elsősorban neki köszönhető.

Szinopé, kereskedő. Saját kánon: („Demiurgosz” → ÓSz. teljes elvetése , „cenzúrázott” Lk. ev + 
10 páli levél)
↔ visszautasítják a gyülekezetek, ezzel:
• A Teremtő és Megváltó Isten ua.
• A teremtettség nem megvetendő
• A testiség nem istentelen
⇒ ez egyben az ÓSz és ÚSz egységének deklarálása  → Isten Jézus Krisztusban jelentette ki 
magát 

A kanonizáció olyan, mint az aranygyűrűn a védjegy, amely jelzi, hogy a gyűrű értékes, de nem azért 
értékes a gyűrű, mert védjegy van rajta, hanem azért, mert arany. (Szűcs F.)
A hegyvidéki népek körülkerítik a forrást, hogy megóvják a szennyeződésektől. Ez nem ugyanaz, mintha 
kutat ásnának, és úgy jutnának vízhez! (Török I.)
⇒ egyháztörténeti szempontból az ÚSz kanonizálódása és az apostolica successio tana minőségi változás:
az ősgyülekezetek helyébe lép az óegyház.

Hitvallás
A 2.  sz.  végére az Írás  és  a  tradíció mellett  az  egyházi  tanítás  számára fundamentális  jelentőségű a 
hitvallás kialakulása. A 2.sz-ig számtalan különböző hitvallási formulával találkozunk, amelyek közül a 
legrégebbi a római keresztelési hitvallás:

Hiszek Istenben, az Atyában, a Mindenhatóban;
És Jézus Krisztusban, az Ő Egyszülött Fiában, mi urunkban;
És a Szentlélekben, a szent egyházban, a test feltámadásában. 

Később ennek a második és harmadik cikkelye további kiegészítésekkel bővült. Ez vált aztán általánossá 
a nyugati keresztyénség számára.
Keleten ugyanakkor számtalan hitvallási formula vált ismertté. A keleti hitvaláási formulák sajátossága, 
hogy  Krisztus  Isten-Fiúságáról  nem  a  szűztől  születés  által  beszél,  hanem  úgy,  mint  amit  a  világ 



felvettetése  előtt  az  Atya  Isten  nemzett  és  elrendelt.  A  keleti  trinitárius  hitvallási  formula  a 
következőképpen hangzik:

Hiszek egy Istenben, az Atyában, a Mindenhatóban, akitől mindenek lettek,
És az Úr Jézus Krisztusban, Ő Egyszülött Fiában, aki által mindenek lettek,
És a Szentlélekben.

A hitvallásnak a szerepe elsősorban a keresztség esetén a katechézisben, valamint a keresztyén tanítás 
összefoglalásában volt.

 A korai dogmatörténet felosztása

Nícea (Kr.u. 325) előtti atyák

Apostoli atyák
Apostoli atyáknak nevezzük azoknak a nem kanonikus keresztyén iratoknak a szerzőit, akik még 
közvetlen kapcsolatban állhattak az apostolokkal. Az 1.sz. végén ill. a 2.sz.-ban  keletkezett írásaik 
többnyire  alkalmi  jellegű  levelek,  homiliák  voltak.  Az  újszövetségi  könyvek  mellett  ezek  a 
keresztyén hit  leírásának  legrégebbi  dokumentumai.  A legfontosabbak:  Római  Kelemen levelei, 
Ignatius levelei,  Polikarpus levelei,  Barnabás levele,  Hermas Pásztora,  a  Papias-töredékek, 
Didakhé.

Apológéták
Justin Mártír (kb.100-165): logosz szpermatikosz (filozófia+kijelentés)
Irenaeus (kb.130-200): Adversus omnes Haereses, keresztyén ortodoxia védelme 

Atyák a második században
Hermász, Thephilus, Athenagoras,
Alexandriai Kelemen (+215): gnózis + kijelentés ötvözése
Tertullianus (kb.160-225): a latin teológia atyja (kifejezések),
OT és NT egysége ↔ Marcion, kijelentés hangsúlyozása (Szentírás), trinitástan alapjai 

Atyák a harmadik században
Origenes „adamantiosz”  (kb.  185-254):  bibliamagyarázat  (allegorikus  értelmezés),  Atya 
istensége ≠ Fiú istensége, apokatasztaszisz pantón, Peri archón (De principiis), Hexapla
Hippolytus, Cyprianus, Nagy Dinysius, Julius Africanus, Methodius

Atyák a harmadik és negyedik századból
Lactantius, Venantius, Asterius, Victorinus

Nícea utáni atyák

Augustinus (354-430): Hippó püspöke (395-től)
Confessiones, Civitate Dei, A Szentháromságról, Anti-Manicheanus iratok, Anti-Donatista iratok 
(egyház  és  sákramentumok),  Anti-Pelágiánus  iratok  (eredendő  bűn,  kegyelem),  Homíliák, 
Magyarázat a Zsoltárok könyvéhez
kegyelemtan, predestináció, sakramentológia → Genf
tradíció és Írás viszonya, gyermekkeresztség → Róma

Joannes Chrysostomos (Aranyszájú Szent János):
A Papságról, Homíliák

Eusebius: Egyháztörténelem (Kru. 1-324)
Szókratész: Egyháztörténelem (Kru. 305-438)
Sozomenus: Egyháztörténelem (Kru. 323-425)

Athanasius (kb.296-373): De incarnatione – krisztológia ↔ Arius

Theodoretus, Rufinus (Origenes interpretáció), Jeruzsálemi Cyril,
Kappadókiai atyák: Nyssai Gergely, Nazianzoszi Gergely, Nagy Baszileosz (Vazul),
Poitiers-i Hillarius, Damaszkuszi János, Ambrosius, Nagy Leó, Nagy Gergely, Szír Ephraimus Gregorius  
(I. Gergely) 



(Latin) doctor ecclesiae: Ambrosius, Augustinus, Hieronymus, I. Gergely

(Görög) oikumenikoi megaloi didaskaloi: Baszileosz, Nazianzoszi Gergely, Chrysostomos, Athanasius

Iskolák:
Alexandria: Irenaeus, Alexandriai Kelemen, Origenes
Antióchia: Chrysostomos
Karthágó: Tertullianus, Augustinus

Trinitástan

Az  ÚSz-nek  nincs  saját  trinitástana.  Barth:  Kijelentés  → Ki?  Maga.  Hogyan?  Maga  által.  Mivel? 
Önmagával. Elválaszthatatlanok egymástól. „Nagyon tetszik nekem Nazianzoszi Gergely mondása, hogy 
nem beszélhetek  úgy  az  egyről,  hogy ne  ragyogna körül  a  három fénye,  és  nem beszélhetek  úgy  a 
háromról, hogy ne térnék vissza az egyhez” (Kálvin) Tritas + unitas → Trinitas.

A Teremtő Egy Isten

Monoteisztikus gondolatok:
A  pogányság  és  a  keresztyénség  választóvonala.  → Origenesig  a  legmeghatározóbb 
gondolkodásmód.
„hinni, hogy Isten egy, aki teremtett és megalkotott minden dolgot, a nem-létből a létbe hozva 
őket” (Mand. 1:1)
„akinek a láthatatlan és  erős  hatalma és  nagy bölcsessége teremtette  az  univerzumot,  és  aki 
dicsőséges szándéka által fölöltöztette nyájassággal mindazt amit teremtett, és erőteljes szava 
megalkotta az egeket, és megalapozta a földet a vizek felett” (Vis. 1:3,4)
 „az egész kozmosz teremtője és Atyja” (Clem. 19:2)
„a mi készítőnk” (Barn. 19:2; Did. 1:2)
„mindenható Úr” (Did. 10:3)
„az Úr, aki az egész világot kormányozza” (Barn. 21:5)
„minden dolog mestere” (1Clem. 8:2)

Apostoli atyák
Athéni Arisztidész: Hadrianus/Antonius Pius csázsárhoz írott levelében Arisztotelészre hivatkozik (első 
ok ∼ az Egy Isten): Az univerzum rendje és szépsége arra enged következtetni, hogy van egy felső „lény”, 
aki mindennek az első mozgatója. Mindent az embernek termtett. A lét a nemlétből jött (creatio ex nihilo). 
Nincs alakja határa, neme. A mennyek sem fogadhatják be, de Ő mindent magában foglal. Sztoicizmustól 
elhatárolódik, a panteista gondolattal szemben: mennyek sem fogadhatják be.
Római Kelemen: eskü formájában a 3 személy neve, valamint egy kérdésben. Kr. praexistens, mert Ő 
szólt hozzánk a zsoltárokban a Szentlélek által. 
Barnabás: A Lélekkel kapcsolatban tradicionális formulák: aki ihlette a prófétákat, előkészítette az Isten 
által  meghívottakat,  Krisztus  teste  a  Lélek  edénye.  Lélek  ∼ isteni  elem  Krisztusban.  A praexistens 
Krisztus együtt munkálkodott az Atyával a teremtésben → Gen. 1:26 pluralis. Krisztus az egész világ ura, 
az ő dicsősége, hogy benne és érte van minden.
Ignatius: 3 triadikus formula a leveleiben. 

Az „első trinitarius kép”: A hívők az Atya által épülnek templommá, J.K. keresztje az emelő, a 
Szentlélek pedig csigaként szolgál.

Az Atya J.K. által nyilatkoztatja ki önmagát, Kr. az ő csendből származó Igéje. Krisztus a testben lévő 
Isten,  aki  emberi  módon jelent  meg,  és a  Lélekben egyesült  az Atyával.  Krisztus:  praexistens,  nincs 
keletkezése,  időtlen,  láthatatlan,  tapinthatatlan,  szenvedéstől  mentes  → de  értünk  belépett  az  időbe, 
láthatóvá és szenvedővé vált. Az istenfiúság kezdetét Ignatius számára a megtestesülés jelenti. Loofs: 



Ignatius ökonomikus trinitastan?  → Kelly: nem valószínű, mert Kr. „létezett az Atyával minden idők 
előtte”, „az egy Atyától jött, és Vele volt, és Hozzá tért vissza”.
Hermas Pásztora: Péld. V:5-ben: szőlősgazda, aki a szolgájára bízza a szőlőjét távollétében. Szolga  ∼ 
társörököse lesz a „szeretett Fiúnak”, aki a Szentlélek. A „szolgaság”  ∼ Kr. embersége, benne lakott a 
Lélek. Az Atya és a Lélek praexistens valóságok, a Fiú a megtestesülés után Fiú.

Apológéták

Általában
Elsők, akik intellektuális magyarázatot próbálnak adni Krisztus és az Atya kapcsolatára.
Monoteisták   ⇒ „essentia”  szint:  Krisztus  az  Atya  gondolata,  aki  a  teremtésben  és  a 
kijelentésben lett  kézzelfogható (= kifejezés).  ∼ „isteni Logosz vagy Ige” késői judaizmus és 
sztoa, János: logosz szárksz egeneto. Ignatius: „Krisztus az Atya Igéje, aki a csöndből jött elő” 
(Magn. 8:2)
→ 1. Krisztus idő előtti egysége az Atyával
→ 2. Manifesztálódik az időben és térben
„Az  Úr  Igéje  alkotta  az  eget,  egész  seregét  szájának  lehellete”  (Ps.  33:6)  ⇒ sztoikus 
különválasztás: immanens Ige (logosz endiathetosz) és kijelentett Ige (logosz proforikosz)

Justin Martyr
alapelv: logosz szpermatikosz ≈ csíra-logosz, amely az embert az Istennel egységbe hozta, és ismereteket 
adott  az Istenről,  Krisztus előtt.  Részleges igazságismeret,  keresztyénség Krisztus előtt.  Ám a logosz 
„alakot  öltött  és  emberré  lett”  Krisztusban  (1Apol.  5:4).  Nem  csak  névben  különböztet,  hanem 
számszerűen is más (kai arithmó heteron). Hármas érvelés a júdaista monoteizmussal szemben az Ige 
mássága mellett:
1. Az OT-ben az Isten megjelenése, pl. Mamré tölgyese (3 alak), a „minden dolgok Teremtője mellett 

van egy Másik Ige, akit Istennek és Úrnak hívnak”, mivel az elképzelhetetlen, hogy „minden dolgok 
Mestere és Atyja elhagyatott lenne az ég fölötti ügyekben, és hogy magát a világ egy percnyi helyén 
láthatóvá tette volna”

2. Ismert  OT textusok  alapján:  „teremtsünk  embert…”  (Gen.  1:26)  amely  azt  mutatja,  hogy  Isten 
beszélget valakivel.

3. az ún. „bölcsesség-textus” alapján: „az Úr útjának kezdetén alkotott engem, művei előtt réges-régen” 
(Péld. 8:22)  → aki származik más, mint aki létrehoz. Ám Ő is isteni: „lévén Ige és elsőszülött az 
Istentől, Ő is Isten… így Ő is imádandó, Ő Isten.”

Az inkarnáción kívül Justin szerint a Logosz speciális funkciója kettős: (1) Ő az Atya közvetítője a világ 
teremtésében és rendezésében, (2) és az igazságot megmutatni az embereknek (1Apol. 59; 64; 5:4)
Más  teremtmény:  csinált  (poiémata)  vagy  teremtett  (ktíszmata)  a  Logosz  az  Istentől  nemzetett 
(gennéma), az Ő Fia (teknón), és Egyszülött (hó monogenész). Nincs különválasztás, Justin nem beszél 
arról,  hogy  a  nemzés  a  végső  eredete  lenne  az  Atya  Logoszának,  a  nemzetés  az  Atya  akaratának 
megfelelően a világ teremtéséhez és a kijelentéshez.
• tűz (egyik tűz lángra lobbant egy másikat), napfény (nap-napsugár) hasonlat

Tatianus
• Justin Martyr tanítványa
• tűz, napfény hasonlat
A Fiú az Atya gondolkodása, logosza
• Szó-beszéd-hallás: ahogyan beszélek veled, és te hallgatsz engem. Én beszélek és a szavamat hallod. 

megkülönböztethető, de el nem választható.
Továbblép Justin Martyrnál: Isten a teremtés előtt egyedül volt. A Logos akkor lesz immanens, amikor a 
teremtéshez szükséges lesz (általa teremt az Atya). A teremtés pillanata az, amikor az Atya elsődleges 
munkája (ergon prototokon)  az,  hogy létrehívja  a  Logost  (lelket  a  lélekből,  racionalitást  a  racionális 
erőből). Az Atyát szolgálja a Logos, mint eszköz a teremtésben, különösen ott, amikor a saját képére 
teremti az embert.



Antiókhiai Teophilus
Sztoikus fogalmakat sokkal gyakrabban használja (pl. bölcsesség, alapelv, mozgatóelv).
Nem olyan értelemben Fiú, ahogyan a mondák és versek írják le az istenfiak születését, hanem sokkal 
inkább úgy, ahogy az igazság kifejeződik az Igében és az örökkévaló Isten keblében.
Mielőtt bármi létrejött, Ő már ott volt, mint az Atya gondolata, követe.
A Atya  az,  aki  létrehozza  a  Logost,  mint  minden  teremtmény elsőszülöttjét  (monogenes).  Az  ÓSz-i 
teophániákra utal mint a Logos ÓSz-i megjelenéseire. Az Igét időben és térben teremti meg, de mégsem 
zárja azt körül.

Athenagoras

Az Isten Fia nem az emberek gyermeke, hanem „az Atya Igéje gondolatában és munkájában (en idea kai 
energeia)”A Fiú az Atya intelligenciája, esze és logosza. Az Atyától származik a Fiú, de nem úgy, hogy 
bármikor is teremtett lett volna. „Logos prosforikos” → kijövetel (Péld. 8:22.) ontologikus értelmű

Összefoglalás (apostoli atyák és apológéták)
• Az Atya semmiképpen nem az első személyt jelentette a trinitásban, hanem az Egy Istent, aki minden 

létező szerzője.
• A Logos szereztetése nem az Egy Isten eredetére nyúlik vissza, hanem „proelthon” a teremtés végett 

történik.
• Triadikus formulákkal visszafogottak: A Lélekről nem beszélnek annyit, mint a Fiúról, a Lélek az, aki 

a prófétákat inspirálta. Justin csak idézi a hitvallási formulákat, de nincs teológiai kifejtés. Teophilus 
egyszer használ triadikus formulát a Ps. 33:6 alapján. A teremtés történetéből az első három nap: a 
triász napja. 

Irenaeus

Origenes előtt Ő az aki a második század keresztyén ortodoxiájának összegző elméje. Az apologéták felé 
mélységesen elkötelezett, de sokkal tudatosabb az egyház szerepét illetően, noha gondolkodásmódjának 
kerete megmarad az apologéták medrében. Az Isten-kérdés 2 irányú megközelítése:
Isten, aki legbelsőbb lényegéből létezik.
Minden dolgok Atyja, aki kimondhatatlan és kifejezhetetlen, és örök idők óta még benne van az Ő Igéje 
és Bölcsessége.
Isten, aki megtapasztalhatóvá lesz az „ökonómiában” → Isten önleleplezése.
Amikor ismertté teszi magát, vagy amikor a teremtés és a  megváltás Igéje és Bölcsessége által történik, 
Isten Igéjét és Bölcsességét kézzelfoghatóvá teszi. → a Fiú és a Lélek mint „kezei”
„bizonyos lényege és létének természete szerint csak egyetlen Isten van”, míg ugyanakkor „megváltásunk 
ökonómiája  szerint  van  mind  Atya  mind  Fiú”,  és  Lélek.  Az  apologétákhoz  képest  előre  lép:  „az 
ökonómia” kifejezés tudatos használatában, és a Lélek triadikus sémában helyet kap.
Az Atya transzcendens és egyedüli, minden létező szerzője. Mindazonáltal, „teljes értelem és teljes Ige 
lévén, Isten kifejezi azt, amit gondol, és azt gondolja, amit kifejez. Gondolata szavában van, és szava az 
értelmében, és az Atya az, aki magában foglal minden értelmet.” (Adv.Haer. 2:28) „Mivel Isten logikosz, 
bármit amit teremt, Logoszával teszi.” (Dem.5.) aseitas és kijelentés ua.  ∼ apologétáknál az Ige vagy 
Logosz Isten immanens „logikájában”, melyet kifejeződik a teremtésben, stb. Viszont a „kifejeződés” 
tekintetében Irenaeus visszautasítja az emberi gondolat és beszéd analógiáját. „az Ő nemzetségét pedig 
kicsoda sorolja el?” (LXX Ézs. 53,8) → minden olyan magyarázási kísérlettől tartózkodik, amely az Ige 
nemzetéséről vagy kiáradásáról szól, de aláhúzza az Ige coexistenciáját az Atyával: „a Fiú öröktől fogva 
az Atyánál van.” A „Fiú” azonos a Logosszal, a Fiú és Atya kapcsolata örökkévaló, de nem beszél a Fiú 
örök születéséről.
Lélek: ha Istennek értelmes mivolta következtében van Logosza, akkor szellemi mivolta következtében 
van Lelke is. Lélek  ≈ Bölcsesség (Ps. 33:6) A Lélek és az Ige Isten munkatársai a teremtésben, Isten 
„kezei”. Az Ige által szól Isten, és a Lélek által lehet megérteni az Igét. Fiú és Lélek egészen Isten. Atya 
az istenség teljessége → nehéz a Fiú és a Lélek személyi jegyeiről beszélni.



Hippolitus és Tertullianus
Irenaeusszal  szemben  Hippolytus  visszahozza  a  logosz  endiathetosz  fogalmát  az  apologétáktól,  de 
Irenaeuszhoz  hasonlóan  megkülönbözteti  Isten  Igéjét  és  Bölcsésségét,  azaz:  Lelkét,  Isten  immanens 
erőinek  tekintve  azokat.  Az  Ige  születését  Isten  akaratából  vezeti  le,  aki  az  Atyánál  volt  már  a 
teremtéskor, és a Lélek is. Egy az Isten, az Atya, aki parancsol, a Fiú, aki engedelmeskedik, a Lélek, aki 
értővé teszi a hívőket. Az Atyától egyetlen Erő jön, az Ige, minden az Ige által lett, de csak az Ige van az 
Atyától.  Hippolytus  csak  elővételezett  értelemben,  nem  igazi  értelemben  vett  Fiúnak  nevezi  a 
megtestesülés előtti Igét.
Tertullianus szerint a teremtés előtt egyedül Isten volt, kívüle nem volt semmi, de nem volt "magányos", 
mert vele volt értelme, Igéje. Ez az Ige és értelem úgy különbözik Istentől, ahogyan az emberben levő 
gondolata is valamiképpen különbözik magától az embertől  (secundus quodammodo in le est sermo),  
amivel kiemeli az Ige személyes valóságát. Az Ige születését azonban ő is az apologétákhoz hasonlóan a 
teremtéssel  kapcsolta  össze,  de  Tertullianus  szerint  az  Atya  szónak  akkor  van  értelme,  ha  Fiúról  is 
beszélünk. Az "Ige"-"Fiú" személy, "persona", az Atyához viszonyítva a második, a Szent Lélek pedig a 
harmadik,  a küldött  "helytartó erő".  A Lélek a Fiú által jön ki az Atyától a Lélek is  persona,  így az 
istenségben  három  személy  van.  A személyek  számszerűleg  különböznek  (kata  arithmo),  de  nem 
szakíthatók el egymástól. Az Atya-Fiú-Szent Lélek a substantiában egy, amely substantia nem osztódik 
rneg, csak kitágul. Eszerint a Fiú egylényegű az Atyával, a Fiú és a Szint Lélek az Atya lényegének 
részesei.  Helyenként durvának ható,  materialista árnyalatú nyelvezettel írt  Tertullianus, pl.  amikor azt 
mondta, hogy a Fiú az Atya substantiájának portio-ja.  A személyek gradusban, forma-ban, species-ben 
különböznek".
Igen lényeges a  substantia  és  persona  fogalmak használata,  főként az utóbbié,  mert  a  persona lett  a 
másság, az üdvtörténeti szerep, az egyedi, megkülönböztető tulajdonságok hordozója. Meg kell azonban 
jegyezni: a Fiú örök születéséről még Tertullianus sem beszélt.

Harmadik századi trinitástan

A monarchianizmus

Azokat  a  2.sz.  végén,  3.  sz.  elején  jelentkező  sajátos  irányzatokat  nevezzük  összefoglaló  néven 
monarchianizmusnak, amelyek jóllehet később herezisnek minősültek, de a dogmatörténet során a trinitástan 
alakulásban fontos szerepet töltöttek be. A dogmaharcok, amelyeket kiváltottak, jórészt a 3.sz.-ra esnek. Az 
általuk képviselt   szemlélet  már  ekkor  is  ellenállást  váltott  ki,  mégis  későbbi  korokban  is  újra  és  újra 
visszatérő tévtanításként jelen lesz. 
A monarchia fogalma, amely ezen irányzatok nevét adta, már Tertullianusnál előfordult az Isten egységének 
hangsúlyozása kapcsán. Ezt a szemléletet akarja a monarchianizmus következetesen kiterjeszteni, amikor 
még az oikonomia fogalmát is visszautasítja, miszerint bár az Isten egy, mégis az üdvtörténetben mint Atya, 
Fiú és mint Szentlélek jelenti ki magát.  A monarchianzmus mindkét alább felvázolandó iránya ugyanarra a 
kérdésre keresi a választ: hogyan lehet az  egy  Istenbe vetett hitet összeegyeztetni az Atyába, a Fiúba és a 
Szentlélekbe vetett keresztyén hittel. Nem bizonyult számára kielégítőnek sem a Logos-tan, sem a három 
hypostasis,  sem pedig  az  ökonomikus  trinitástan,  ezért  új  megoldásokkal  kísérletezett,  amelynek  során 
igyekezett  megőrizni  a  keresztyén  sajátosságokat,  még  akkor  is,  ha  végül  racionalista  vagy  doketista 
megoldásra jutott. 
A monarchianzmus egymásnak átlósan ellentétben álló két irányzata
• a dinamikus monarchianizmus, amelyet adoptionizmusnak is neveznek és
• a modalista monarchianizmus.

A dinamikus monarchianizmus

A dinamikus monarchianizmus a 2.sz. végétől ismert Rómában. Kezdetekben azokban az egyszerű, 
jószándékú keresztyén körökben terjedt el, ahol nem voltak hajlandók az egy-Isten-hit tiszta megőrzése végett 
Krisztusra is alkalmazni az isteni predikátumokat. A Fiút nem tekintették eredete szerint többnek, mint más 
embert (philos  ill. koinos anthropos), aki azonban istenfélelme által kiemelkedik közülük. A Jordánban való 
megkeresztelkedésekor Isten fiává fogadja (adoptálja) és isteni erővel (dynamis) ruházza fel. Jóllehet isteni 



erővel rendelkezik, ő maga azonban nem lesz Istenné, hanem ember marad. Csak a feltámadás után egyesül 
Istennel. 
Dogmatörténeti  jelentőségre  ez  a  tanítás  csak  a  3.sz.  második  felében  tesz  szert,  amikor  Samostai  Pál 
antiochiai püspök a korai zsidókersztyén ebionita tant is felelevenítve továbbfejleszti rendszerét. Ő is úgy 
tekintett  Krisztusra,  mint  egy  isteni  erővel  felruházott  teremtményre.  A Logos-gondolatot  megőrizve, 
Samostai Pál szerint az ember Jézusban az isteni Logos, mint kívülről jövő, személytelen erő (_vυπόστατoσ 
δύvαμις) működik. Jézus úgy lesz egy Istennel, hogy eme erő által folyamatosan felé halad, akaratát neki veti 
alá és a jóra törekszik. Ez a tanítás tehát szigorúan monista ill. unitárius felfogást tükröz, amely szerint a 
Logos nem tekinthető személynek, nem rendelkezik hypostatikus tulajdonságokkal. A "Fiú" ill. a "Szentlélek" 
az egyházi  hagyomány által  közvetített  elnevezések a különleges  erővel  és  tulajdonságokkal rendelkező 
ember  Jézusra,  ill.  az  apostolokra  és  prófétákra  kiöntetett  kegyelemre.  Ezzel  egyaránt  visszautasítja 
Tertullianus tanítását a Logosról, mint személyről, valamint Origenesét,  mint önálló hypostasisról. 
Samostai Pált a 268-as antiochiai zsinat eretneknek minősíti.

A modalista monarchianizmus

A monarchianizmus másik iránya, a modalizmus Kisázsiából került Rómába, ahol Sabellius nevéhez köthető. 
Az őt megelőző már modalistának nevezhető rendszer a Logos-tan és az ökonomikus trinitás ellen lépett fel, 
valamint visszautasította a szubordinációs trinitásmodellt. Eszerint az Atya az egyetlen Isten, aki az emberek 
számára láthatatlan, de jótetszése szerint felfedheti önmagát. Isten, bár ura a szenvedésnek és a halálnak, 
mégis hajlandó magára vállalni azokat. Ezzel Isten egységét kívánták hangsúlyozni. Az Atya és a Fiú nem 
csak egylényegűek,  hanem egyetlen Istenről  van szó,  aki  különböző alakban és  néven jelenik meg.  Az 
istenség személyei közti különbségek összemosódnak. Így pl. elfogadott állítás, miszerint a kereszten az Atya 
szenvedett. Ezt nevezi Tertullians "patripasszionizmusnak".
Sabellius ezt a szemléletet fejleszti tovább. Szerinte az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyetlen létező, csak 
neveikben különböznek. Szemléltetésül arra hivatkozik, hogy amiképpen az ember test, lélek és szellem, úgy 
az isteni lénynek is három megjelenési formája létezik; ez a három úgy viszonyul egymáshoz, mint a naphoz 
annak világossága és melege. Az Atya a nap, a Fiú a nap világosságot adó sugarai, a Lélek pedig meleget adó 
ereje. A Fiú és a Lélek az istenségnek azok az alakjai, amelyekben magát a világ számára közli. Ezek alapján 
állítható, hogy Isten a különböző korszakokban különböző módon jelenti ki magát: először általánosan a 
természetben, azután mint Fiú, majd mint Lélek. Ennek a gondolatmenetnek köszönheti a modalizmus nevét: 
a három személy az egy Isten három kijelentésmódja (modus). Sabellius tanítása annyiban különbözik a 
Tertullianus-nál már ismert ökonomikus trinitásmodelltől, hogy nála az egyes kijelentésmódok egymástól 
függetlenül jelennek  meg az egymást követő üdvtörténeti korszakokban, tehát az Isten nem lehet egyidejűleg 
Atya és Fiú vagy Szentlélek. 

A dinamikus  monarchianizmussal  szemben  a  modalista  a  Fiúnak  az  Atyával  való  lényegi 
egységét hangsúlyozza, ezért Krisztus személyének embervoltát elhanyagolja. Végül itt is a racionalizmus 
érvényesül, amely a kijelentést racionalista lételméleti spekulációval helyettesíti. A modalizmust, vagy 
más néven sabellianizmust 261-ben herezisként elutasították.

A római szentháromsági teológia
Noha úgy tűnik,  Zephyrinus (198-217) és Callixtus (217-22) pápák rokonszenveztek a Hippolytus és 
Tertullianus által képviselt "ditheizmus"-sal szembenálló modalizmussal, az nem állítható, hogy maguk is 
modalizmust tanítottak volna,  mint  Hyppolitus írja  róluk. Callixtus kiközösítette Szabellioszt.  A pápa 
Isten  egységét  akarta  védelmébe  venni,  nem  szerencsésen  válogatta  meg  azonban  kifejezéseit.  Úgy 
beszélt Istenről, mint osztatlan Szellemről, Lélekről (Pneuma), aki átjárja a mindenséget, egy proszopon, 
egy valóság. Megengedte az Atya és Fiú közötti különböztetést, az Igéről vallotta, hogy az idők előtt 
létezett, majd megtestesült. A Fiút Callixtus a történeti személynek, Jézusnak, az "embernek" vette. Azt 
azonban  már  nem  engedte  meg  Callixtus,  hogy  más  "valaminek"  vegyék  az  Atyát  (azaz  más 
"hypostasisnak"),  más  "valaminek"  vegyék  a  Fiút.  Miután  az  Atyát  tartotta  Callixtus  az  egyetlen 
Szellemnek, Léleknek (Pneuma, Spiritus), úgy is beszélt róla, mint a Logoszról, aki megtestesült. Azt 
nem  állította  azonban,  hogy  a  Fiúban  az  Atya  szenvedett,  csak  azt,  hogy  az  Atya  "társként" 
együttszenvedett  a  Fiúval.  Ezt  mindig  gondosan  hangsúlyozta.  Mind  Zephyrinus,  mind  Callixtus 
egyszerűen konzervatívok voltak, kompromisszumra törekedtek.
Az álláspontok közötti kompromisszumot ténylegesen Novatianus De Trinitate c. műve szolgáltatta 250 
körül, amelyben felismerhetők Hippolytus és Tertullianus bedolgozott eredményei, de az isteni monarchia 
gondos őrzése is. Novatianus álláspontja az alábbiakban körvonalazható: az Atya az egyetlen istenség, aki 
mindennek  teremtője;  tőle  született  a  Fiú,  amikor  az  Atya  akarta,  de  a  Fiú  nem puszta  szó,  hanem 



substantia, "persona"-ja van. Fenntartja a régi álláspontot, amely szerint az Atya eredetként minden lét 
forrása, a szentháromsági személyeké ugyanúgy, mint a teremtményeké, miközben az isteni természet 
azonos. Nem a teremtéshez kapcsolta viszont a Fiú születésének, személyes valóságának eredetét, hanem 
az idők előttre, bár nem az isteni természetből, hanem az Atya akaratából származtatta. Fontos belátása, 
ha az Atya mindig Atya volt, akkor mindig is volt Fia. Hangsúlyozza az Atya és Fiú létközösségét. A Fiú 
ennek következtében Isten, mert léte az Atyától van, és a léttel az Atya istenségét is átadja a Fiúnak. Ez a 
"communio  substantiae"  Novatianusnál.  A Fiú  csak  fiúi  mivoltában,  és  nem  másban  különbözik  az 
Atyától,  léte  egészen az Atyára rendelődik,  ezért nincs megosztódás az istenségben. A Szent Lélekre 
vonatkozóan az apologéták hagyományos doktrínáját adja elő, azaz beszél a prófétákat és apostolokat 
inspiráló  működéséről,  megszentelő  szerepéről  az  egyházban,  de  nem  beszél  személyi  valóságáról. 
Gyakran subordinacionista kifejezésekkel ecseteli a Fiú függését az Atyától, aminek az a magyarázata, 
hogy a Fiú létét  az  Atya  akaratából  vezette  le,  de  nem üdvtörténeti,  hanem idők előtti  mozzanathoz 
kapcsolta. A Fiú örök születésének állításáig még nem jut el Novatianus, de tanítása így is rendkívül 
jelentős a 3. század közepén Rómában.

Az alexandriaiak tanítása
Alexandriai  Kelemen szerint  Isten  abszolút  transzcendens,  kimondhatatlan,  felfoghatatlan  egység 
(monad), aki magában foglal minden létezőt. "Az Isten" kiváló értelemben az Atya, akit Logosza, a Fiú 
által lehet megismerni. A Logosz az Atya "képe", tőle elválaszthatatlan az Atya értelme, gondolata. Az Ige 
(Logosz) egység és sokféleség, tartalmazza az Atya gondolatait, "eszméit", élteti a teremtményi világot. A 
Logosz kezdet nélkül születik az Atyától, lényegét tekintve egy az Atyával, mert ő az Atyában van, és az 
Atya őbenne.
A Lélek az Igéből, Logoszból származó fény, amely megvilágosítja a híveket, az Ige ereje, amely átjárja a 
világot,  az  embereket  Istenhez  vonzza.  "Mily  csodás  misztérium:  Egy  a  mindenség  Atyja,  egy  a 
mindenség Logosza, a Szent Lélek is egy, és mindenütt ugyanaz!" Noha Kelemennek nincs megfelelő 
szava a "személyre", de világosan megkülönbözteti a hármat, ugyanakkor vallja az egységet is, és nem 
modalista  módon.  A  Fiút  és  a  Szent  Lelket  alárendeli  ugyan  az  Atyának,  de  ez  nem  létbeli 
egyenlőtlenséget jelent nála, hanem a platonikus léthierarchia következménye.
Origenes adott  a  3.  században  ragyogó  magyarázatot  triadikus  hitvallási  formulákban  kifejeződő 
tartalomnak, természetesen középplatonikus terminológiában, mint Alexandriai Kelemen, akinek számos 
nézete felismerhető szentháromsági teológiájában.
Az  Atya  minden  lét  forrása,  minden  gondolatot  felülmúló,  még  a  létet  is  transzcendálja,  "monasz" 
(egyetlenség) és  "henasz"  (egység) is. Az Atya "az Isten"  (ho theos)  szoros értelemben, akinek nincsen 
eredete (autotheosz, agennétosz), akiről maga Krisztus beszélt így: "az egyedüli igaz Isten" (Jn 17,3). Az 
Atya a tökéletes jóság és erő, hatalom, a szellemi lények és a látható világ létesítője, a vele örökkévaló 
lelkek teremtője.
A Fiú  a  közvetítő  az  Atya  abszolút  egyetlensége  és  a  szellemi  lények  sokfélesége  között,  az  Atya 
kifejezett képe, benne vannak az isteni ideák. Az Atya örök aktussal nemzi a Fiút, ezért nem állítható, 
hogy  volt  idő,  amikor  nem volt  a  Fiú.  A Fiú  Isten,  noha  léte  az  Atyától  való,  ezért  "másod-Isten" 
(deuterosz theosz).  A Fiú születése egybeesik az Atya contemplatiojával. A Lélek (pneuma) az Ige által 
jön létre,  minden létező közül  a  legtiszteletreméltóbb ő,  a  Szent  Lélek,  aki  Krisztus által  az Atyától 
származik.
Az Atya, Fiú, Szent Lélek három, öröktől fogva létező  "hypostasis"!  A "hypostasis" szót Origenész az 
"úszia" szinonimájaként használta, azzal a különböztetéssel, hogy míg az úszia elvont értelemben jelölte a 
létezőt,  addig  a "hypostasis"  az  individuális  létezőt  jelentette.  Az Atya,  Fiú és  Szent Lélek személyi 
valóságukban  különböznek,  az  akaratban  azonban  egyeznek.  Bizonyos  szempontból  különböznek, 
bizonyos szempontból egyek. A személyek közötti egységet gyakran morális egységként írja le Origenes. 
Az Atya nem teremtője, hanem nemzője a Fiúnak. Ismeri a Péld 8,22 kk és a Kol 1,15-höz kapcsolódó 
kérdéseket, de a két helyet a Bölcs 7,25 értelmében magyarázza, amelynek alapján lehetséges a lényeg 
közösségének  kimondása.  Az  kérdéses,  hogy vajon  a "homoúsziosz"  kifejezést  Origenes  használta-e, 
eredetileg benn voltak-e a fordításokban ránk maradt munkáiban. A Szent Léleknek is individuális létet 
tulajdonított.
Már korábban felmerült a kérdés, ha ennyire egyedi lényekként fogja fel a szentháromsági személyeket, 
akkor  a  háromság nem három különböző lény  társítása-e  inkább,  mint  tényleges  egysége?  A három 
"hyposztasis" tanítása ezért váltott ki igen heves reakciót keleten és nyugaton egyaránt. Az eredet nélküli 
istenség Origenésznél is az Atyában koncentrálódik, de a "háromság örökkévaló és imádandó".
Az "imádandó háromság" eszméjével  mérhetetlen hatással  volt  Origenes a keresztény kelet liturgikus 
nyelvezetére. Kritika tárgya lett Origenes szentháromsági teológiája azért is, mert a többi szellemi létezőt 
is a Logosszal együtt örökkévalónak tételezte fel, noha tanította, hogy más a Logosz és más az Atya, és 



más a szellemi létezők és az Atya viszonya. A szellemi létezők a Logosz képmásai, a Logosz az Atya 
képmása. Ugyancsak kifogásolták utólag a szentháromsági személyek egymás alá rendelődését Origenes 
rendszerében. Az Atya "maga az Isten" (autotheosz), "az Isten" (ho theosz), a Fiú csak "Isten", határozott 
névelő nélkül (theosz), az Atya segítője (hüperetész), képe. Noha Origenész imádandó Szentháromságról 
beszélt, de Az imádságról c. művében kifejtette, hogy csak az Atyához kell imádkozni, időnként azonban 
a  Fiút  is  kezdettől  való  Istennek  mondja.  Origenész  gradációs  szentháromsági  sémája  a  platonizáló 
léthierarchia következménye: az Atya hatalma kiterjed minden létezőre, a Fiúé az értelmes létezőkre, a 
Szent Léleké pedig a "szentekben", azaz a megkereszteltek körében fejti ki hatását.

Origenes szentháromságtanának hatása
Órigenész tanítását követte Alexandriában az iskola vezetője, Theognosztosz (250-80), aki szerint a Fiú 
teremtmény, tevékenysége az értelmes lények körére terjed ki, lényegének eredete és kezdete van, bár 
nem a semmiből lett,  mint a többi teremtmény, hanem az Atya lényegéből származik, mint a sugár a 
fényből, a vízből a pára. Ahogyan a sugár nem azonos a fénnyel, a pára nem azonos a vízzel, úgy nem 
azonos a Fiú az Atyával, de nem is idegen tőle. A "Fiú" "kiáradásként" (aporrhoia) származik az Atyától, 
így nem idéz elő megoszlást.  Pieriosz (280-300) az Atyát  és a  Fiút  két  természetnek, két  lényegnek 
tekintette,  miközben  az  "úsziai"  és  "phüszeisz"  fogalmakat  váltakozva  használta  azonos  értelemben. 
Origenista  terminológiával  beszélt  a  Fiúról  Thaumaturgosz  Szent  Gergely  is.  A  legjelentősebb 
személyiség a 3.  század közepén Alexandriai  Nagy Dionüsziosz,  aki  a  pentapoliszi  szabelliánusokkal 
szemben fejtegetve nézeteit túlhangsúlyozta az Atya és Fiú közötti különbséget. A líbiai püspökök ezért 
római Dionysius elé vitték a kérdést, bevádolva az alexandriai püspököt, hogy elszakítja egymástól az 
Atyát és a Fiút, megosztva így az isteni monadot és monarchiát, tagadva, hogy az Atya mindig Atya lett 
volna,  hiszen így a Fiú sem örökkévaló,  sőt,  mielőtt  létrejött  volna,  nem volt,  az Atyát a  Fiú nélkül 
emlegeti, mintha létükben nem volnának elválszthatatlanok, nem tartja  "homoúsziosznak"  az Atyával a 
Fiút, csak teremtménynek, az Atyáétól más lényegűnek mondja. Római Dionysius levelet írt a kérdésben, 
nem említve benne alexandriai névrokonát, de bírálva nézeteit. A pápát nagyon nyugtalanította a "három 
hüposztaszisz" órigenista doktrínája, mert véleménye szerint megosztja az isteni monarchiát. Az ilyen 
vélemény képviselői "tritheisták", azaz három erőre, három teljesen különböző hüposztasziszra szakítják 
szét az istenség egységét. A szent monasz oszthatatlanságát fenn kell tartani! A Logosz és Pneuma nem 
választható el a mindenség Istenétől, aki az Atya, aki soha nem volt Igéje és Lelke nélkül. Krisztus az 
Atyában van (Jn 14,11), az ő Igéje és Bölcsessége, Ereje (1 Kor 1,24),  mindig kellett  léteznie, ezért 
káromlás teremtménynek mondani őt, vagy azt állítani, hogy volt idő, amikor nem volt. A Zsolt 109,3 és a 
Péld 8,25 szerint eredete nem teremtés, hanem "isteni, kimondhatatlan nemzés".
A pápa  levelére  Alexandriai  Dionysios is  megírta  apológiáját,  amelyben már  óvatosabban  fejtette  ki 
véleményét, fenntartotta ugyan a három hüposztasziszról vallott nézetét, csak egységüket is  kifejezet-
tebben állította. Az alexandriai püspök vallotta a Fiú örökkévalóságát, azt is, hogy Isten mindig Atya volt, 
a "homoúsziosz"-t  azonban azért nem használta - mondta -, mert nem szentírási kifejezés, de tartalmát 
elfogadja. "Mi ugyanis így tágítjuk ki a háromsággá az osztatlan egységet,  és fordítva,  a háromságot 
megrövidítés nélkül  vonjuk egységbe. Origenész trinitastana és hatása,  a két  Dionüsziosz vitája azért 
fontos, mert mutatja, a nagy alexandriai felfogását mind ez egység, mind a három különböző valóság 
irányába interpretálni lehetett. Az Atya és Fiú személyi különbsége kiindulási pont lesz az arianizmus 
számára,  a  Fiú  örök születésének és  az  Atyával  való örök létének tétele  pedig  a  4.  századi  ortodox 
trinitarizmus hivatkozási alapjává lesz.

Arianizmus és a Niceai Zsinat (325)

A monarchianizmus hatása a 4.sz.-i dogmaharcokban lesz nyilvánvalóvá, amelynek során az arianizmussal 
szemben az első ökumenikus zsinat 325-ben Niceában megfogalmazza hitvallását. 
A 4.sz.  első számú eretnekeként nyilván tartott  Arius (+336) mesterének a dinamikus monarchianzmust 
megfogalmazó Samostai Pál tanítványát, Antiochiai Lukianust vallotta. Innen a közvetett forrás tanaihoz. 
Mint a monarchiánusok, Arius is részben egy filozófiai istenfogalomból indul ki, részben pedig a Péld 
8,22-25-re hivatkozik. Lehetetlen, hogy Isten a maga istenségét másra átruházza, hisz ő egyetlenszerű és 
oszthatatlan. A Logos, a Fiú is csak egy teremtési aktus által jöhetett létre. Ezért Arius szerint Krisztus 
nem az istenség, hanem a teremtettség része. Így köztes lény Isten és az emberek között; az időben vagy 
az  időknek  előtte  teremtetett.  Arius  tehát  tagadja  a  Fiú  örökkévalóságát  és  preegzisztenciáját;  a  rá 
vonatkozó isteni attributumokat is csak annyiban ismeri el, amennyiben igaz emberségénél fogva azokban 
Isten kegyelméből részesült. „A Fiú nem öröktől fogva létezett, mert amikor minden  a semmiből előállott 
és minden teremtett lény létrejött, akkor jött létre Isten Logosa is a semmiből és  volt idő, amikor nem 



volt,  és nem volt annakelőtte,  hogy lett  volna,  és neki is  van kezdete,  amikor teremtetett.  Mert Isten 
egyedül volt, és nem volt még Logos és bölcseség. Amikor Isten minket teremteni akart, akkor előbb 
megteremtett egyet közülünk és nevezte őt Logos-nak és bölcseségnek és Fiúnak, hogy minket általa 
teremtsen.” ( Athanasius, Orat. contre arianos 1,5 , id. in: Hägglund, 57.o.)
Arius ellen először saját püspöke lépett fel Alexandriában és 320-ban exkommunikálta. De az arianus vita 
ekkor már egész Keletre kiterjedt és ezzel az egyház, valamint az egész császárság egységét veszélyeztette. 
Ezért maga Nagy Konstantinus császár döntött úgy, hogy beleavatkozik a teológusok vitájába és 325-ben 
összehívta Níceába a birodalom valamennyi püspökét. 
A zsinaton három front alakult ki: 
1. Arius radikális követői, 
2. egy közvetítő irány Caesareai Eusebios által, valamint
3. Arius ellenfelei: alexandriai Alexander és diakonusa, Athanasios.
A zsinati végzés első változatát Caesareai Eusebios fogalmazta meg, ezt azonban csak azután fogadták el, 
miután annak antiariánus hangsúlyait megerősítették. Így került bele a szövegbe a homousios kifejezés az 
Arius tanításától való különbséget hangsúlyozandó. Az eredeti szöveg minden bizonnyal egy Caesareában 
használatos keresztelési hitvallási formula lehetett, amely most a szituációból fakadóan polemikus elemekkel 
bővült. 
A Niceai Hitvallás szövege 325-ből.
Arius ellenfelei egyaránt támadták Isten-tanát és krisztológiáját. Fenntartásaik két pontban foglalhatók össze:
1. Arius vagy politeista,  vagy bálványimádó, mert a teremtményt is méltónak tartja az imádatra.
2. Krisztus istenségének tagadása által az üdvösséget teszi semmissé. 
Arius a Logost a teremtmények közé sorolja, de mivel ugyanakkor elfogadhatónak tartja, hogy istenségként 
imádják, bálványimádást vezet be.  A teremtményt Istennel egyenrangúként tiszteli. Ha Krisztus nem azonos 
Istennel, de neki mégis kijár az Istent megillető tisztelet, az bálványimádás. Arius más isteni középlényekről 
is beszél. 
Krisztus Arius számára teremtmény, aki nem öröktől fogva létező, hanem az időben vagy az időknek előtte 
teremtetett. Ezzel egyaránt tagadta istenségét és preegzisztenciáját. Arius Krisztusa sem a teremtésben nem 
vett részt, sem nem ura annak. A legfontosabb ellene felhozott vád, hogy ez a Krisztus nem lehet a megváltó. 
Az a Krisztus, aki nem rendelkezik isteni lényeggel (ousia), annak nem lehet tökéletes Isten-ismerete és nem 
is közölheti azt. A megváltás ugyanis azt is jelenti, hogy Krisztus igaz Isten-ismeretre juttat. Erre azonban 
képtelen akkor, ha ő maga nem egy Istennel. 
Ha Krisztus nem ura a teremtettségnek, akkor nem is válthatja meg. Ha nem örökkévaló Isten, akkor a 
megváltásban sem ajándékozhat örök életet. Isten Fia csak akkor tudja legyőzni a halált, akkor bocsáthatja 
meg az emberek bűneit és ajándékozhat örök életet, ha valóságosan isteni lény. 

Níceai hitvallás (325)
Császár: Nagy Konstantin

"Ortodox" "Eretnek"
Alexander (alexandriai püspök)
Krisztus teremtetlen
homoousia: egylényű az Atyával

Arius (alexandriai presbiter)
Krisztus teremtett lény, így nem örökkévaló (313)
homoiousia: hasonló az Atyához

Hiszünk egy Istenben, mindenható Atyában, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
És egy Úr Jézus Krisztusban, az Istennek Fiában, aki az Atyától, vagyis az Atya lényéből nemzetett 
egyszülött, Istenből való Isten, világosságból való világosság. Igaz Istentől való igaz Isten; nemzetett 
nem teremtetett,  egylényű az Atyával; aki által lettek mindenek, amik a mennyben és amik a földön 
vannak; aki érettünk az emberekért és a mi üdvösségünkért alászállott és testet öltött, és emberré lett, 
szenvedett és harmadnapon feltámadott és felméne a mennyekbe és eljövend ítélni élőket és holtakat.
És a Szent Lélekben.
Akik pedig azt mondják, hogy volt valaha, amikor nem volt, és mielőtt nemzetett, nem volt, és hogy nem 
létezőkből lett, vagy hogy más valóságból vagy lényből való, vagy hogy teremtetett, változható, vagy 
hogy változandó az Istennek a Fia: azokat átokkal sújtja az egyetemes (és apostoli) egyház.

Konstantinápolyi hitvallás (381)
Császár: Theodosius 

"Ortodox" "Eretnek"
Níceai hitvallás megerősítése + Marcellus (ankyrai püspök)



"az Atyától nemzetett minden időknek előtte"

a Szentlélekről  szóló artikulus kiegészítése (itt 
még nincs filioque)

?  a  jeruzsálemi  keresztelési  hitvallás  (374) 
szövege ugyanaz

Csak az emberré lett Logosz az Isten Fia.
Photinus (szerémi püspök):
Csak a Logosz (és a Fiú nem) az Atyával együtt örökkévaló.
Apollinaris (laodiceai püspök):
Krisztus a mennyből magával hozta a testet, benne az értelem 
pedig a Logosz.
Macedonius (konstantinápolyi püspök):
A Szent Lélek istenségét kétségbevonta.

Hiszünk egy mindenható Atya Istenben, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
És  egy  Úr  Jézus  Krisztusban,  az  Isten  egyszülött  Fiában,  aki  az  Atyától  nemzetett  minden  időknek  előtte, 
világosságból való világosság, igaz Istenből való igaz Isten; nemzetett nem teremtetett, egylényű az Atyával; aki 
által lett a mindség; aki mi érettünk az emberekért és a mi idvességünkért alászállott a mennyekből és testet öltött 
a Szent Lélekből és szűz Máriából, és emberré lett, megfeszítetett érettünk Pontius Pilatus alatt és szenvedett és 
eltemettetett és harmadnapon feltámadott az írások szerint, és felméne a mennyekbe, és üle az Atya jobbja felől, 
és ismét eljövend dicsőséggel ítélni élőket és holtakat; az Ő országának nem lészen vége.
És a Szent Lélekben, a megelevenítő Úrban, aki az Atyától származik, aki az Atyával és Fiúval együtt imádandó 
és együtt dicsőítendő, aki szólott a próféták által.
Egy,  szent,  egyetemes  és  apostoli  egyházban.  Vallunk  egy  keresztséget  bűnök bocsánatára,  várjuk  a  holtak 
feltámadását és a jövendőbeli örök életet. Ámen.

Krisztológia

A krisztológia kérdésköre a szó szűk értelmében az, hogy miképp határozzuk meg az isteni és emberi 
viszonyát Krisztusban. Ahhoz, hogy ezzel a kérdéssel a dogmatörténet során mélységében szembesüljünk, 
várnunk kell a negyedik századik. Ekkor születik meg ugyanis Níceában az a megfogalmazás, hogy az 
Ige ugyanabban az isteni természetben osztozik, mint az Atya. Nyilvánvalóan az előző századokban is élt 
az általános keresztyén meggyőződés, miszerint Jézus Krisztus isteni, csakúgy mint emberi. A legelső 
hitvallások egyike is: „Jézus az Úr"!



A krisztológiai tanfejlődés

A 4.sz. végére a dogmatörténet hitvitáinak középpontjába a krisztológia kérdései kerülnek. Ennek előzménye, 
hogy jóllehet a Niceai ill.  a Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás a Szentháromság kérdésében konszenzusra 
jutott, azonban a Jézus Krisztus személyére vonatkozó állítások további tisztázást igényelnek. A vita akörül 
forog,  hogy  a  trinitás  2.  személye  mennyiben  valóságos  Isten  és  mennyiben  valóságos  ember.  A 
dogmatörténetben  egy  olyan  új  szakasz  kezdődik,  amelytől  kezdve  már  a  teológiai  viták  nem  egyes 
tévtanítások  elutasításával,  a  heretikusok  kiközösítésével  végződnek,  hanem  egyes  kompromisszumra 
képtelen csoportok hosszú távú egymás mellett élésével.

A krisztológiai vita előzményei

A krisztológia kérdése - t.i. hogy Jézus Krisztus személyében hogyan viszonyul egymáshoz az isteni és az 
emberi természet - egyértelműen sajátosan keresztyén kérdés. Míg a trinitástan állításai megfogalmazhatók 
filozófiai  kategóriákon belül  is,  de hogy egy adott  személy esetén,  Jézus Krisztusban az istenség és  az 
emberség egymással milyen viszonyban áll, csak azoknak a kérdése lehet, akik személyesen találkoztak vele, 
és hitüket szeretnék megvallani: Jézus Krisztus valóságos ember, de benne Isten maga van jelen.
A krisztológia fogalmi és gondolati rendszere - csakúgy mint a trinitásé - közvetlenül nem olvasható ki az 
Újszövetségből.  Hogy  mégis  több  bibliai  hivatkozással  találkozhatunk,  az  abból  következik,  hogy  a 
krisztológia közvetlenül a Jézussal való személyes találkozás tapasztalatából fakad, míg a trinitás előbb egy 
árnyalt filozófiai fogalmi rendszer kialakítását igényelte. Néhány mondatban foglaljuk össze az elmúlt három 
század Krisztusra vonatkozó tanítását!



A tanítványi kör, az apostolok számára Jézus embervolta kétségtelen volt. "Test szerint" ismerték Jézust, 
velük járt Galileában és Júdeában, látták csodáit, szemtanúi voltak elfogatásának és kivégzésének is. De azt is 
tudták, hogy a Názáreti Jézus nem csak egy Istentől küldött ember, hanem az, akiben Isten rendkívüli és 
egyedülálló módon munkálkodik, azaz maga az Isten. Ez a hit nem csupán a feltámadás élményéből fakadt. 
Már  a  földi  Jézus,  a  názáreti  is  teljhatalommal  cselekedett,  amely  fölülhalad  minden  ember  által 
megszokottat. Az Újszövetség, bár Jézust Istennek nevezi, mégis óvatos, visszafogott a szóhasználatában 
elsősorban a júdaista környezet szigorú monoteizmusa miatt. 
Az ősgyülekezet kezdettől fogva Istennek tekintette Jézust, hisz imádkoztak hozzá. Az Újszövetség szerzői 
számára tehát Jézus Krisztus Isten-volta vitathatatlan volt.
A tanfejlődés az ősgyülekezetek első krisztológiai állításaitól a későbbi kettős természetről szóló dogmáig 
távolról sem volt egyenes vonalú.  Kezdetekben a próbálkozások, tévtanítások, krisztológiai  elképzelések 
sokfélesége létezett, amelyekből azután néhány kikristályosodott:
1. Az  ebionita krisztológia. Ebioniták zsidókeresztyének voltak, akik megőrizték ugyan az ősgyülekezet 

néhány hagyományát, de ellentétben álltak a páli teológiával és zsidó gnosztikus befolyás miatt kiváltak 
az egyházból és nem osztoztak annak tanításában. Magukat ebionitáknak, szegényeknek nevezték (Gal 
2,10;  Rm 15,26).  Tanításuk szerint  Jézus József és Mária test  szerint  való gyermeke volt.  Messiási 
megbízatását később kapta, hogy majd egy napon visszajőjjön és helyreállítsa az országot. Jézus nem 
más,  csupán ember, aki Istentől nyert különleges ajándékokkal rendelkezik. Hasonló krisztológiája volt a 
pogánykeresztyéneknek is, amelyről az előző fejezetekben már az adoptianizmus kapcsán szóltunk.

2. A doketizmus, mely szerint Krisztusnak csak látszatteste volt, amelyet csak egy időre, a kereszthalálig 
vett fel, hogy azután ismét elhagyja. A doketizmus rendszerként a gnózisban é Marcion tanításában van 
jelen. 

3. Az  ősegyház  későbbi  krisztológiáját  elsőrendben  a  páli  és  a  jánosi  gondolatok  befolyásolják.  
A Gal 4,4 Jézus preegzisztens voltának egyértelmű kimondása. Jézus mielőtt eljött volna, már Isten 
fiaként létezett, fiúsága tehát nem földi születésétől datálható. Még továbbmegy a Rm 1,3k, amely 
minden bizonnyal egy őskeresztyén hitvallási formula, és Jézus Krisztus kettős létmódjáról beszél. 
Az egyik a földi, testi (kata szarka), a másik a mennyei-szellemi (kata pneuma): Egyfelől Dávidtól 
származik és hozzánk emberekhez hasonló; másfelől fölöttünk álló, magasabb rendű (hagios) Istentől 
rendeltetett hatalommal. A Fil 2,5-11 alapján az Istenfiú természetéről még többet is megtudhatunk: 
en morphé theou ill. en homoiomati anthtropon. A János-prológus és az arra épülő krisztológia az isteni 
Logos alapján áll: ho logos sarks egeneto  (Jn 1,14) a tulajdonképpeni Logos-krisztológia alapja.

A 2.  század krisztológiája  nem csak az apostoli  atyák írásaiban, hanem az apologetáknál  kerül  további 
kifejtésre. Justin mártír a trinitás-viták során kényszerül a krisztológiai artikulus további kifejtésére, mégpedig 
a Logos-fogalom felhasználásával, mely kapcsolópont a görög filozófia irányába. A Logos tette lehetővé 
Krisztus és az Atya Isten viszonyának magyarázatát.  A sztoikus filozófia különbséget tesz u.i. a Logos, mint 
önálló szellem és a Logos között, mely közli magát. Ez a megkülönböztetés alkalmas arra, hogy az Atya és a 
Fiú kapcsolatát közelebbről leírjuk, de egyben Jézus Krisztus személyének értelmezésére is. Az apologeták 
nem csak a János szerinti isteni Logos megjelenését látták benne, hanem egy világszellemét, egy kozmikus 
elvét is. A preegzisztens Krisztust azonosították a görög filozófia Logos-fogalmával, hogy a görög filozófián 
iskolázottakat is eljuttassák a Krisztus-ismeretre. Az, amit a görögök eddig is állítottak, az Jézus Krisztusra 
érvényes;  az  ami  az  antik  világ  filozófiájában  már  töredékesen  megvolt,  az  most  a  keresztyénségben 
teljességre jutott. A Logos-krisztológia csak a 3.sz.-ban Origenes hatására bontakozik ki. Ezzel azonban a 
krisztológiai kérdés még távolról sem oldódott meg, még akkor sem, ha a fenti kettős Logos-értelmezést 
figyelembe vesszük, vagy ha a Fiút az Atya preegzisztens Logos-ának tekintjük és Athanasius-szal a Fiúnak 
az Atyával való homousia-ját valljuk. Sőt a tisztázást még az a veszély is sürgette, hogy
• ha a Fiút az Atya "alárendeltje"-nek tekintjük, fennáll a veszély, hogy Jézus Krisztus nem más, mint egy 

megistenült emberi lény.
• ha a Fiú korlátlan istenségét valljuk, háttérbe szorulhat ember volta.
A megoldáshoz segít Tertullianus korát megelőző felismerése már a 3.sz. elején, amit azután az 5.sz.-ban a 
Kalcedoni Zsinat határozata használ fel. Praxeas elleni vitairatában maga teszi fel a kérdést: Hogyan értendő a 
testté létel?
1. Átváltozásról, átlényegülésről van-e szó, az ember Jézus megistenüléséről? (Ez lenne a Zsidókhoz írt 

levél un. "alulról építkező" krisztológiája.)
2. vagy pedig testetöltésről? (Ez a jánosi, un. "felűlről építkező"  krisztológia.)
Tertullianus ezen második mellett száll síkra. Ha u.i. az első lenne igaz, az isteni Logos megszűnne annak 
lenni, ami. Isten azonban változhatatlan. De ebben az átváltozásban az igazi vagy valóságos embervolt is 
megkérdőjeleződik.  Létrejönne  valami  harmadik,  aki  sem valóságos Isten,  sem valóságos  ember.  Ezzel 
szemben  állítja  Tertullianus,  hogy  az  isteni  Logos  vett  fel  emberi  testet.  Ebből  az  következik,  hogy 
Krisztusnak kettős természete, Tertullianus szerint kettős substantia-ja van. Mindkettő teljes, sajátos jelleggel 
és tevékenységgel bír. De ugyanakkor a két természetet sem összemosni sem egymástól elválasztani nem 



lehet. Krisztus egyszerre Isten-Fiú és ember fia. "Két létállapot (status) áll előttünk összeelegyíthetetlenül, de 
elválaszthatatlanul egy személyben az Isten és az ember Jézus." Az egy megoszthatatlan személyben Isten és 
ember, istenség és emberség, isteni "lélek" és emberi test egyesült. Ennek megfelelnek a halhatatlanság és a 
halandóság, az erő és gyengeség egyidejű jézusi attributumai. Tertullianus ugyanakkor figyelmeztet arra is, 
hogy a két természet megkülönböztetésével Krisztus személyének egységét ne tegyük kockára. Különösen 
fontos a továbbiakra nézve, hogy Tertullianus szerint Krisztus mint valóságos ember, emberi lélekkel bírt. 
Logos tehát nem az emberi lélek helyére került, Jézus nem veszítette el valóságos embervoltát, különben a 
megváltás lényege lenne veszélyben: t.i. hogy az ember helyébe lépett, helyette vállalta a büntetés súlyát.
Tertullianus tanítása elsősorban Nyugaton volt ismeretes, a döntő teológiai, dogmatikai viták  a 3. sz.-ban 
azonban inkább Keleten folytak.
Origenes-nek a krisztológiai dogmafejlődésben is fontos szerepe volt. Az a kérdés, hogy Jézus rendelkezett-e 
emberi lélekkel, Origenes-nél sajátos választ nyer. Jézusnak volt emberi lelke, de rendelkezett egy inkarnáció 
előtti preegzisztens lélekkel is. A preegzisztens lelkek az engedetlenségük miatt elbuktak, egyedül Jézusé 
maradt meg tisztán. Jézus bűntelensége ennek az el nem bukott léleknek a következménye. Ez egyesült még 
preegzisztens voltában az isteni Logos-szal, és így az inkarnációban a lélek és a Logos egysége lett testté. 
Tertullianus-szal együtt hangsúlyozza, hogy Jézusban nem csak közösségben, hanem valóságos egységben 
van az isteni és az emberi természet. Origenes-nél azonban az emberré létel nem elég hangsúlyos, hisz az 
emberi léleknek csupán közvetítő szerepe van. Ezért további kérdést kell tisztázni: Milyen viszony áll fenn az 
inkarnálódott isteni Logos és az emberi lélek között? Erre kétféle válasz adódott:
1. A platoni antropológia alapján - amely szerint az ember testi vagy materiális, amit a lélek megelevenít - 

Jézus esetében az emberi léleknek nincs jelentősége, mert ennek helyére lép a Logos. (Jézus = emberi 
test + Logos)

2. Az aristotelesi antropológia alapján - amely szerint az ember a test és lélek egysége. (Jézus = ember (test 
+ lélek) + Logos)

Mindkét esetben tisztázni kellett, hogyan juttatható kifejezésre egyfelől az isteni Logos és az emberi test 
egysége, másfelől különbsége. 
1. Az első megközelítés az alexandriai teológia u.n. Logos-test-krisztológiája,
2. A második pedig az antiochiai Logos-ember-krisztológia.

Laodiceai Apollinaris (310-390)

Apollinaris a Niceai Zsinat után Athanasius oldalára állt. A trinitásvitában nagyszerűen cáfolta az ariánusok 
nézeteit, de krisztológiája tévedett. Az arianusok tagadták Krisztus istenségét, ezért Apollinaris annál inkább 
törekedett  annak igazolására.  Arius szerint  a  Logos teremtmény, tehát  elvileg képes a bűn elkövetésére, 
jóllehet a valóságban nem tulajdonított bűnt Jézusnak. Ezen a ponton kapcsolódik Apollinaris a kérdéshez: Mi 
volt  a  különbség  az  általános  emberi  természet  és  Krisztus  emberi  természete  között?  Krisztus  emberi 
természetéből hiányzott az általános emberi természet azon eleme, amely a potenciális bűn hordozója az u.n. 
teremtményi  értelem.  Ezzel  magyarázható  Krisztus  bűntelensége.  Jézus  Krisztusnak  nem volt  szüksége 
teremtményi értelemre, mert ennek funkcióját az isteni Logos töltötte be. Apollinaris úgy vélte, hogy ezzel 
Krisztus emberi természete nem szenved csorbát, hanem éppen tökéletes értelmet tulajdonít neki. Apollinaris 
érvei: Krisztus tökéletes lény, ezér nem lehet benne két természet, mert két tökéletes természet nem alkothat 
egy  személyt.  Tévedésének  forrása,  hogy egyenértékű  fogalomként  kezelte  a  személy (hypostasis)  és  a 
természet (physis) fogalmakat, továbbá, hogy ugyanolyan értelemben használta a teremtményi világban, mint 
a trinitásra vonatkozóan. A Jn 1,14 alapján a Logos emberréválását egyszerűen tettéválásként (sarkikos) fogta 
fel, míg az antiochiai iskola emberréválásról (anthropesis) beszélt. Apollinaris azért használja szívesebben a 
testtéválás kifejezést, mert így nem kellett feltételeznie, hogy a Logos az egész emberi természet felvételével 
az emberi  értelmet is  felvette  emberségébe.  Hogy az isteni  Logos és  a  felvett  emberi  természet  lehető 
legszorosabb egységét állíthassa, kiiktatta Krisztus emberi természetéből a teremtményi értelmet, az értelmes 
emberi lelket. (Csak vegetatív és szenzitív lelket tulajdonított Krisztus emberségének.) Ez annyit jelent, hogy 
Krisztus emberi természetéből éppen az hiányzott, ami az emberi természet megkülönböztető sajátossága 
minden más élőlénnyel szemben, az értelmes, gondolkodó lélek. 
1. Apollinaris felfogása szerint: a Logos isteni természete egyesült a felvett emberi természettel a testetöltés 

során. A Logos és a test így létrejött egységéből következik, hogy a test megistenül. Ezáltal Apollinaris 
Krisztus istenségét olymértékben hangsúlyozza, hogy eközben az emberi természet eltűnik. Krisztusnak 
tehát csak egy természete van,  a testté lett egy isteni Logos-é. Ezzel Apollinaris álláspontja a doketizmus 
felé hajlik. 

2. Arius szerint  a  teremtmény  Logos egyesült  a  teremtmény  emberi természettel.Az isteni Logos által 
felvett  emberi természetből Apollinaris éppen azt  a „részt”, az értelmet hagyta el, amely az emberi 



természetből leginkább megváltásra szorul. Ezt vetette Apollinaris szemére Nazianzosi Gergely a régi 
szoteriológiai tételre hivatkozva: "amit nem vett fel, azt nem is váltotta meg."

381-ben a Konstantinápolyi Zsinat elítéli Appolinaris tanait.

Az antiochiai és alexandriai teológia vitája

Miben különbözött az antiochiai és alexandriai teológia vitája az 5.sz.-ban a 4.sz. trinitás-vitájától? 
• A  korábbi  teológiai  frontok  markánsabbak  voltak  abban  a  vonatkozásban,  hogy  az  igazság  ott 

egyértelműen  Athanasius  oldalán  állt,  míg  Arius  érvei  gyengének  bizonyultak,  s  így  jogos  volt 
kiközösítése. Az 5.sz. krisztológiai vitáiban azonban mint az alexandriai, mint pedig az antiochiai iskola 
képviselt olyan szempontokat, amelyek feladhatatlanok voltak a dogmaalakulás szempontjából. 

• A krisztológiai dogmaharcok mögött egyházpolitikai érdekek ill. leplezetlen hatalmi harcok álltak. A 
konstantinápolyi (Nestorius püspök az antiochiaiak mellett érvelt) ill. az alexandriai (Cyrill) patriarchák 
rivalizálása befolyásolta a zsinati döntések kimenetelét. 

Láttuk tehát, hogy Apollinaris a Logos-test-krisztológiát képviselte, és ebből olyan extrem következtetésekre 
jutott, amiért tanait elítélték. Minden további krisztológia, akár pozitív, akár negatív értelemben, Apollinaris 
tanaiból indult ki, így szükségszerűen téves konzekvenciákat vont le. Olyan krisztológiára lett volna szükség, 
amely  meg  tudja  őrizni  Jézus  valóságos  ember  voltát,  de  ugyanakkor  egyértelműen  tisztázza  Jézus 
személyében az isteni és az emberi viszonyát.
Az antiochiai iskola érdeme, hogy megalkotott egy ilyen krisztológiát, még ha az Apollinaris-szal folytatott 
vitában  szélsőségekre  is  ragadtatta  magát.  Tehát  a  Logos-test-krisztológia  helyére  a  Logos-ember-
krisztológiát állítja. Legjelentősebb képviselői Tharsosi Diodoros (+395), Mopsvestitai Theodoros (+428).
Az antiochiai teológiát meghatározó tényező az alexandriai allegorizáló írásértelmezéssel szemben a históriai-
grammatikai  exegetikai  módszer.  A Szentírást tehát eredeti betű szerinti értelmében tekintették. Históriai 
érdeklődésükből következik krisztológiai poziciójuk is, amely fokozott figyelmet tanusít a történeti Jézusnak, 
Krisztus  emberi  oldalának.  Krisztusnak  teste  és  lelke  volt,  benne  változás,  fejlődés  ment  végbe,  egyre 
fokozottabb mértékben egyesült Istennel, amely egység azután a feltámadásban teljesedett be. 
Ugyanakkor ragaszkodtak a homousiahoz is. Krisztus isteni természete szerint valóságosan egylényegű 
volt az Atyával. De a Logos nem emberré változott, hanem isteni természete megtartásával lett emberré, 
isteni természete mellé emberi természetet vett fel és a két természet egyesült. Ezt az egyesülést azonban 
úgy értették, hogy az emberi természet arra szolgál, hogy az isteni rajta keresztül érvényesüljön. Ezáltal 
azonban mégis csak két természet maradt, két önálló lényeg, amelyet csak a közös tevékenység, az akarat 
egysége  tart  egybe,  nem pedig  teljes  egység,  mint  Apollinaris-nál.  A két  természet  önállósága  tehát 
érintetlen  marad,  az  isteni  és  az  emberi  nem változnak,  nem oldódnak  fel  egymásban.  Krisztusnak 
valóságos isteni természete volt, de ugyanakkor valóságos ember is, testi és lelki valóságában. Apollinaris 
Krisztusnál egy isteni természetről beszél, az antiochiaiak hangsúlyozzák, hogy különbséget kell tenni az 
isteni Logos és az emberi természet között, amelyet felvett. A Logosz az emberrel úgy egyesült, hogy 
abban "lakozást vett, mint egy templomban".  Így egyik természet sem oldódott fel a másikban úgy, hogy 
átváltozás történt volna. Theodoros úgy véli, hogy amikor a Jn 1,14 arról beszél, hogy "a Logos testté 
lett", ezt úgy kell értelmeznünk, hogy nem testté változott, hanem a Fil 2,7 szerint testet öltött, emberi 
formát vett fel. Krisztológiája tehát Logos-ember-krisztológia, amely szerint Krisztus valóságos Isten és 
valóságos  ember.  Hiányossága,  hogy  az  emberrélételt  elhanyagolja  és   az  "emberi  formát  vett  fel" 
formulát  preferálja.  Az  isteni  és  az  emberi  egységét  Theodoros  sem  tudta  jobban  értelmezni,  mint 
Apollinaris.  A Logos  lakozást  nyert  az  emberben,  ez  olyan  szoros  közösség,  hogy  már  egységnek 
tekinthető, de valójában csak kapcsolat. Diodorost és Theodorost életükben nem támadták tanaikért, csak 
haláluk után nyilvánították őket eretnekeknek. 
Apollinaris és az antiochiaiak vitája azt a két nézetet képviseli, amelyek a kor két nagy teológiai iskolának, az 
antiochiai  és alexandriai  teológiai  iskolának a pozicióit  tükrözik.  Ezen irányzatok ellentéte  a különböző 
teológiai  alapvetésből  származik.  Az  első  esetben  ez  historiai  irányultságú,  elutasítja  az  allegorizáló 
írásértelmezést és különös figyelmet fordít Jézus földi, emberi létére, fejlődésére és történetiségére. A másik 
esetben felfedezhető a görög filozófiai gondolkodás befolyása, az érzékelhetőn túli, a szellemi, isteni valóság 
iránti érdeklődés és az emberi és az isteni közti feloldhatatlan ellentét; Krisztus isteni volta miatt így  ember-
volta háttérbe szorul.
Mindkét irányzat mögött egy, már az Újszövetségben is megjelenő ellentétes tendencia áll. 
• Az antiochiai  irány egyaránt eleget akar tenni Krisztus isteni  és történeti-emberi mivoltának.  Ezen 

tulajdonságok egységét  azonban  nem substantialisan,  hanem "morálisan",  mintegy  közös  hatásként, 
akaratként értelmezi. 



• Az alexandriai irány az isteni és az emberi elvi összeegyeztethetetlenségéből indul ki, ami az idealista 
szemléletből ered. Az inkarnáció az isteni emberré létele, ami azonban az istenség változhatatlan lényege 
miatt csak úgy értelmezhető, hogy az emberi természet istenül meg, válik isteni természetté.  Az egység 
tehát nem csupán hatásában, szándékában, hanem a substantia-ban is megvan, de ebben az egységben az 
emberi természet elemei háttérbe szorulnak.

Nestorius (+451) és Cyrill (+444)
Az antiochiai krisztológia elleni támadás kiváltója Nestorius volt, aki lényegileg ugyanazt tanította, amit 
tanítómesterei, csak élesebb megfogalmazásban. A nestorianus krisztológia abból indul ki, hogy Krisztusban 
az isteni és az emberi természet nem oldódhat fel egymásban, hanem egymástól megkülönböztetendő. A vitát 
kiváltó kérdés közvetlenül ebből a tételből vezethető le.  
Az  alexandriai  teológia  a  korábban  leírt  krisztológiai  poziciója  miatt  Máriáról,  mint  theotokosról 
(istenszülőről)  beszél.   Ez  megfelelt  a  kor  fokozódó Mária-tiszteletének,  amelynek  során  Máriát  olyan 
tulajdonságokkal ruházták fel, mely eredendő bűntől való mentességét feltételezi.
Nestorius visszautasítja a theotokos attributum használatát. Máriától az a Dávid fia született, akiben a Logos 
lakozást vett, nem maga a Logos, hanem "csak" egy isteni természettel bíró ember. Ezér Mária christotokos. 
Vele  szemben  Alexandriai  Cyrill  a  Logos-test-krisztológia  megfogalmazója.  Óvakodott  Nestorius 
"emberrélétel" tanításától, mert ezzel ő is a megváltást látta veszélyeztetve. Elsőrendben tehát szoteriológiai 
szempontok befolyásolták, de az eucharistia értelmezése miatt is fenntartásai voltak. Ha ugyanis Nestoriusnak 
lenne igaza, akkor az eucharistiában is az oltáron csupán az emberi testtel volna dolgunk, amelyből hiányzik 
az életadó erő. Ebből a szoteriológiai és sakramentológiai megközelítésből kiindulva állítja, hogy az isteni 
Logos Jézus Krisztusban testté lett. Nem foglalkozik azzal, hogy ez a viszony milyen. Számára a Logosnak 
időben egymást követő két létmódja van: 
• a korai, preegzisztens lét,
• testté lett lét; de mindkettő egy és ugyanarra a Logosra vonatkozik.
Terminológiailag is különbséget tesz a még testté nem lett és testté lett Logos között. A "test" azonban nála a 
teljes  emberi  természetet  jelenti,  amelybe  nála  az  emberi,  teremtményi  értelem   (pschyche  logike)  is 
beletartozik. Az istenség és az emberség tehát nem egymás mellett vagy egymással összefüggésben, hanem 
"hypostatikus egységben" jelenik meg Jézusban.  Cyrill érdeme, hogy teológiája zárt rendszert alkot, amely 
szerint Jézusban Isten maga jött el a világba, nem egy embert választott ki; Mária theotokos. Hiányossága 
azonban,  hogy  Jézus  embervoltát  elhanyagolja.  Nem  metafizikai  spekulációkba  bocsátkozva,  hanem  a 
Szentírás bizonyságtételét és az első századok tanítását felelevenítve alkotja meg teológiai rendszerét.

Efézusi zsinat (431)
Császár: II. Theodosius 

"Ortodox" "Eretnek"
Cyrillus  (alexandriai  pátriarka),  Coelestin  (római 
püspök):
Mária "theotokos"=istenszülő

krisztológiai  kérdés,  Krisztus  személyére 
vonatkozik Mária "istenszülősége"

Nestorius  (antiochiai  presbiter,  konstantinápolyi 
pátriarcha):
Krisztusban a két természet megkülönböztethető és 
szétvalasztandó - Istennek nem lehet anyja - Mária 
csak  "christotokos",  mert  a  teremtmény  nem 
szülheti teremtőjét

Valljuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus az Istennek egyszülött Fia, tökéletes Isten és okos lélekből és 
testből való tökéletes ember; istenségére nézve öröktől fogva az Atyától, emberi létére nézve pedig az 
utolsó  időkben  érettünk  és  idvességünkért  szűz  Máriától  született;  istenségére  nézve  egylényű  az 
Atyával és emberi létére nézve egylényű velünk; mert a két természetnek egyesülése lőn; annakokáért 
egy Krisztust,  egy Fiút,  egy Urat  vallunk.  Az összeelegyítés  nélkül  való egységnek értelme szerint 
valljuk a szent szűzet istenszülőnek, azáltal, hogy az Isten Ige megtestesült és ember lett és ugyanazon 
fogantatásból egyesítette magában az ő belőle (azaz Máriából) fölvett templomot. Tudjuk, hogy az Úrral 
való evangéliumi  és  apostoli  szólásokat  a  teológusok részint  egyesítik  mint  egy  személyről,  részint 
különválasztják  mint  két  természetről  valókat  és  az  Istenhez  méltókat  Krisztus  istenségére,  a 
jelentékteleneket pedig az Ő emberi voltára vonatkoztatják.



Kalcedoni Zsinat (451)
Császár: Marcianus 

"Ortodox" "Eretnek"
Flavianus  (konstantinápolyi  pátriarka),  Nagy  Leó 
(római püspök):
Krisztusban két természet van

Eutyches  (konstantinápolyi  archimandrita), 
Dioscurus (alexandriai pátriarka):
Krisztusban az emberi és isteni természet egyesült 
- benne egy természet van

Követvén a szent atyákat, mindnyájan egybehangzólag kinyilvánítjuk, hogy egy és ugyanazon Fiút, a mi 
Urunk  Jézus  Krisztust  valljuk,  aki  tökéletes  az  istenségben  és  aki  tökéletes  az  emberi  létben;  aki 
valósággal Isten valósággal ember, okos lélekből és testből való, egylényű az Atyával istenség szerint és 
ugyanő egylényű velünk emberi lét szerint, mindenben hasonló hozzánk, kivéve a bűnt. Istenség szerint 
eleve az Atyától, emberi lét szerint pedig ugyanő az utolsó napokban érettünk és a mi idvességünkért az 
istenszülő szűz Máriától született. Ugyanezt az egy Krisztust, aki Fiú, Úr, Egyszülött, két természetből 
összeelegyítetlenül,  elválhatatlanul,  oszthatatlanul,  elkülöníthete5tlenül  valónak  ismerjük  el.  Az 
egyesülés  által  semmiképpen  sem  töröltetett  el  a  természetek  különbözősége,  sőt  inkább  mindenik 
természet  megtartotta  a  maga  tulajdonságát  és  egy  személybe  és  egy  lényegbe  egyesült,  nem  két 
személyre  oszlott,  vagy  vált  szét,  hanem egy  és  ugyanazon  Fiú  és  Egyszülött,  Isten  Ige,  Úr  Jézus 
Krisztus; amiképpen hajdan szólottak felőle a próféták és amiképpen maga az Úr jézus Krisztus tanított 
minket és amit az atyák hitvallása előnkbe adta.

A rivalizáló patriarchák irodalmi vitája után 431-ben összehívták az Efézusi Zsinatot, amely azzal 
tett pontot a nestorianus vita végére, hogy elítélték Nestorius tanait és elfogadják Mária theothokos voltát. Ez 
azonban semmiképpen sem tekinthető csupán a probléma mariológiai feloldásának, hanem emögött továbbra 
is a krisztológiai kérdések tisztázásának szándéka áll.

Az 5.sz.közepére ezzel újra fellángolnak a krisztológiai viták, amelyre vonatkozóan végül jelentős 
határozatok a 451-es Kalcedoni Zsinaton születnek. 

Ennek a dogmatikai döntésnek teológiai hátterét I.Leó püspök Rómából írt levele jelenti, amelyet 
eredetileg a 2.  Efezusi Zsinat számára fogalmazott  meg 449-ben. Ez az u.n. "rablózsinat" (latrocinium), 
azonban viharos lefolyása miatt nem járt érdemleges teológiai eredménnyel. I.Leó levele, mely a nyugati 
teológia álláspontját foglalta össze,  nem csak olyan tekintélyek tanítását használta fel,  mint Tertullianus, 
akinek kezdettől meghatározó szerepe volt a nyugati teológia számára, hanem  Hillarius (+367), Ambrosius 
(+397) és mindenek előtt Augustinus (+390) tanait. Leó tézisei a következőkben foglalhatók össze:
• Az Isten-ember személye, a testté lett személye azonos az isteni Logos személyével.
• Benne az isteni és az emberi természet egymás mellett összeelegyíthetetlenül jelen van.
• A két természet egysége a megváltás szempontjából elengedhetetlen.
• A két természetnek külön hatásköre van, de egymással egységben.
• Az  u.n.  „communicatio  idiomatum”,  azaz  a  személyek  egysége  által  a  tulajdonságok  folytonos 

kicserélődése.
Ebből a dogmatikai előzményből jön létre a Kalcedoni Hitvallás.
Amikor a hitvallás az „en duo physein” fogalmat használja, ill. amikor Máriáról, mint theotokosról beszél, 
hangsúlyozva a személy egységét  egyszerre veszi  át  az antiochiai  és az alexandriai  krisztológia lényegi 
tanítását anélkül azonban, hogy annak szélsőségei veszélyeztetnék. Egyaránt elveti a Cyrill-féle "hypostatikus 
egység" fogalmát, valamint az antiochiai teológia állítását, miszerint a Logos csupán lakozást nyer az ember 
Jézusban.  Helyette  a  két  természet  elválaszthatatlanságáról  és  elegyíthetetlenségéről  beszél,  ill.  azok 
egységéről és nem összemosásáról.
A nyugati teológia válaszolta meg tehát a keleti teológia kérdését. A görög teológiai tradíció erre nem lettek 
volna képes. Ugyanakkor a krisztológiai probléma a Nyugat számára valóban kényszerítő erővel hatott, hogy 
egyértelműen fejezze ki állásfoglalását, pozicióját. VállaltA a helyes középutat a szabad, kötetlen állásfoglalás 
és  a csoda spekulatív, kényszerű magyarázata között. Ismerve a kalcedoni döntést megelőző dogmatikai 
vitákat,  senki  sem  vitathatja,  hogy  itt  valóban  keresztyén  hitvallás  született,  amelyik  Jézus  Krisztus 
személyének titkát a hit nyelvén és nem csupán fogalmi kategóriákba kényszerítve akarta megfogalmazni. 
Ezzel a további spekulációk nem zárattak ugyan le, de a Kalcedoni Hitvallás azok irányát végérvényesen 
megszabta.



Kalcedon következményei
A krisztológiai viszály tehát egészen Kalcedon után sem csendesedett le. Az alexandriai teológia szélsőséges 
képviselői a Kalcedoni Hitvallásban nem találták elég hangsúlyosnak Jézus Krisztus személyében az isteni és 
az emberi egységét. De nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt sem, itt sem csupán elvi teológiai vitáról 
volt szó, hanem a konstantinápolyi és az alexandriai patriarchák hatalmi harcáról is. Ez utóbbit a kelet-római 
császárság ugyan megoldotta azzal, hogy mindkettő fölött ő gyakorolt hatalmat. Mindez azonban a szíriai és 
az  egyiptomi  népek  heves  ellenállását  váltotta  ki,  amely  egyaránt  akart  szabadulni  a  császár  politikai 
hatalmától  és  a  rákényszerített  teológiai  döntéstől.  A harc tehát  kettős:  teológiai-dogmatikai  ill.  politikai 
nemzeti. 
Az 5.sz.-ban Egyiptomban és Szíriában monofizita patriarcha kerül az egyház élére. Monofizitáknak nevezték 
magukat  Cyrill  megfogalmazása  alapján,  miszerint  "az  isteni  Logos egy  természete lett  emberré". 
Elutasították a Kalcedoni Hitvallást, ami a római pápa rosszallását váltotta ki. Ez volt az első nyilvános 
skizma Kelet és Nyugat között (489-519). Hasonlóképpen az elkülönülést választották a nestoriánusok is, 
akik a későbbi századok során Indiában és Kínában folytattak keresztyén missziót.
A 6.sz.-ban I.Justinianus kísérletet tett az egység helyreállítására és 553-ban Konstantinápolyba összehívta az 
5. ökumenikus zsinatot. Itt azonban nem történt más, mint a kalcedoni határozatok lényeget nem érintő kisebb 
módosítása. Így sem teológiai, sem politikai célját nem érte el. 
Még problematikusabbá válik a helyzet a 7.sz.-ra. Heraklius császár a monofizitákat úgy próbálja megnyerni, 
hogy a feszültség kompromisszumos feloldását választja: Krisztus kettős természetét fenntartva  egy  Isten-
emberi  tevékenység-ét vallja. Kalcedon hívei részéről ez ellenállásba ütközik, de nem találják kielégítőnek 
ennek  enyhítését  sem,  amelyik  tevékenység  helyett  egy akarat-ról  beszél.   Az  u.n.  monotheleta  vita 
tisztázására hívják össze 680-81-re a 6. ökumenikus zsinatot Konstantinápolyba, ahol azonban a Kalcedoni 
Hitvallást megerősítve a dyotheletizmust szankcionálják. 
A 8-9.sz.-ban a vita Krisztus kiábrázolhatósága körül folyik. A képtisztelőkkel szemben nyilván azok léptek 
fel,  akik  az  isteni  és  az  emberi  természet  egysége  felől  érveltek:  Krisztus  emberi  természete,  amely 
kiábrázolható lenne, nem különíthető el isteni természetétől. Istensége pedig az ószövetségi képtilalom miatt 
kiábrázolhatatlan. 
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