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KÜZDÉS VAGY KEGYELEM? 
SZABADON ÉRTELMEZETT BIBLIAI MOTÍVUMOK MADÁCH TRAGÉDIÁJÁBAN 

 
 

Az ember tragédiája egyike legismertebb drámáinknak. Minden érettségire készülı 
középiskolás diák számára tananyag. Évente nagyjából 100 000 tizenhét éves ifjú olvassa el, 
akik szellemileg talán a legfogékonyabb korban vannak. Közülük nagyon sokan a Szentírást 
nem, vagy csupán felületesen ismerik. Így könnyen elképzelhetı, hogy a drámából származó 
ismereteiket vetítik ki, amikor a Bibliáról és ezen keresztül a keresztyénségrıl alakítják ki 
véleményüket. Ennél fogva összemosódik egy irodalmi mő és a Szentírás tanítása. Ez azért 
fordulhat elı könnyen, mert Madách jelentıs részben a Biblia fogalmi készletét használja fel 
mőve írásakor. A jelenség veszélyes, ugyanis Madách szemlélete nem teljesen biblikus. 
Bizonyos pontokon túlmegy azon a határon, amit az isteni kijelentésbıl, az írott Igébıl 
tudhatunk, és a spekuláció ösvényére téved, máskor az általa leírtak egyenesen ellenkeznek a 
bibliai tanítással.  

Madách Tragédiájáról nagyon sokan és nagyon sokféle nézıpontból írtak már. Jelen 
dolgozat egyszerre igyekszik irodalomtanári és teológus nézıpontot is érvényesíteni. Arra a 
veszélyre szeretné felhívni a figyelmet, hogyha a szekularizált fiatalok a drámából megismert 
jellemeket, eseményeket, összefüggéseket vetítik ki a Szentírásra, akkor félreértések, 
tévedések rögzülhetnek bennük, amelyeket érdemes helyretenni, a dráma tanítása során 
tudatosítani. Egyetlen szempont alapján igyekszik áttekinteni klasszikus nemzeti drámánkat, 
hogy bibliai alakjai és azok tettei, szavai mennyiben felelnek meg a Szentírás szándékának.  

A mővet mindenképpen érdemes a Biblia szemszögébıl is megvizsgálni, hiszen maga 
a szerzı írja: „Egész mővem alapeszméje az akar lenni, hogy amint az ember Istentıl 
elszakad, s önmagára támaszkodva cselekedni kezd: az emberiség legnagyobb s legszentebb 
eszméin végig egymás után cselekszi ezt.”1 Greguss Ágost is az ember Istentıl való 
elszakadásából indult ki elemzésében, amikor 1862-ben, a Kisfaludy Társaság közgyőlésén 
méltatta az új tag, Madách Imre munkáját. Kifejtette, hogy a mő „eszméjét az ember 
meghasonlása képezi, ki a legfıbb jó után törekszik, de a legfıbbtıl független akar lenni, ki 
végtelen célokat óhajt elérni, de csak végeseket bír kitőzni. Így minden törekvésében csalódik, 
mert az emberiség folytonos fejlıdésben valósítja meg céljait, s e célok éppen azért egyetlen 
mozzanatban sincsenek teljesen valósítva.(…) A korlátolt ember számára nincs teljes 
önállóság: vagy az Istentıl, vagy Lucifertıl kell függnie, s nem lehet a jótól elszakadnia, hogy 
ne pártoljon a gonoszhoz, meghasonlásából pedig csak akkor épül ki,…ha szent bizalommal 
ismét az Isten gondviselése alá bocsátkozik.”2  

Greguss értelmezése emlékeztet Kálvin gondolataira: „Amikor az ember elfordul az 
Isten országától, ugyanakkor megfosztatott azoktól a lelki ajándékoktól is, melyek birtokában 
reménysége lehetett az örök üdvösség elnyerésére. Ebbıl az következik, hogy az ember 
olyannyira számőzve van Isten országából, hogy mindazok a lelki erık, melyek a lélek boldog 
életéhez tartoznak, kioltattak benne, míg az újjászületés kegyelme által vissza nem nyeri ıket. 
Ezek között van a hit, az Isten iránti szeretet, a felebarát megbecsülése, igazságra és 
szentségre való törekvés.”3 

A Tragédia szövege Arany János 1861. évi javításaival vált közismertté. E dolgozat a 
rekonstruált eredeti madáchi változatot veszi alapul, mely 1993-ban jelent meg Striker Sándor 
gondozásában. 

 

                                                           
1 Madách Imre válogatott mővei, Bp. 1989.  393-394. 
2 Greguss Ágost gondolatmenetét ismerteti Voinovich Géza: Madách Imre és Az ember tragédiája,  
    Bp. 1922.393-394. 
3 Kálvin János: Tanítás a keresztyén vallásra,  II.2.12. Bp. 1986. (rövidített kiadás) 59. 
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Néhány vélemény keresztyén nézıpontból a Tragédiáról 

 
 
 Madách drámája sok vitára adott okot megírásától fogva. A következı vázlatos 
áttekintésbıl kiderül, hogy értelmezésében a keresztyén elemzık között is vannak 
különbségek.  
 „Többeknek kifogásuk van Az ember tragédiája ellen, mert az Isten İfölségének nincs meg 
az a kerete, melyet a világot teremtı szeretet s a céljaiban is szent és biztos (…) irgalom 
követel. Madách nem volt képes arra, hogy a szerencsétlenségekben, s katasztrófákban is 
meglássa a teremtı s üdvözítı Isten gyızelmes terveit. Ezt eltagadni nem lehet. Innen van, 
hogy igazán bensıséges vallásos lelkekre Madách tragédiája kínos benyomást tesz, mint akik 
imádás helyett káromkodást, isteni tervek helyett inkább kontárságot, nagy, teremtı stílus 
helyett inkább cinizmust s az ördög tőrhetetlen fölényeskedı pökhendiségét érzik ki, s 
elzarándokolnak az ilyen földrıl Dante poklába, hogy áhítatot s kegyeletet tanuljanak.”4 Így 
fogalmazta meg ellenérzéseit Prohászka Ottokár Madách születésének 100. évfordulóján. 
Majd folytatta: „Úgy vagyunk Madách tragikus emberével: Minek küzdjön ez küzdve s 
bízzék bízva? Azért-e, hogy csalódásból csalódásba s fiaskóból fiaskóba essék? Ezért sem 
bízni, sem küzdeni nem lehet. Küzdeni csak akkor lehet, ha a küzdelemben lélek s lelkesülés 
van.”.5 
Ravasz László nem értett egyet Prohászkával, ezért azonnal tollat ragadott, mikor elolvasta 
cikkét. Szerinte azon van a fı hangsúly, hogy a dráma témája „a tény, hogy az Isten 
dicsıségére teremtett szabad, boldog ember önmaga bőne folytán kiesik a kegyelem 
állapotából, s magára marad egy semlegesnek látszó univerzumban a Gonosz prédájául és 
játékszeréül. (…) Ugyanaz maradt az Isten, az ember, a világ, mind a három, ami eddig volt, 
csak elszakadt egy láthatatlan aranyfonál, ami az embert az Isten szívéhez kapcsolta, s ezzel a 
világ fölé emelte. Az ember elveszítette Istent, s ezzel belezuhant a világba, a világ véres 
malma pedig elkezdett történelmet járni. Megkezdıdik a magára hagyatott embernek, a 
bőnbeesett embernek a tragédiája.”6 Eszerint a logika szerint az Isten kegyelmébıl kiesett 
emberi élet kudarcát jelenítik meg a történeti színek, ahol a Megváltásról, a Krisztusban 
nyerhetı új élet lehetıségérıl azért nem esik szó, mert Ádám vezetıje az Isten ellen fellázadó, 
és az ember bukását elérni kívánó Lucifer. Ravasz szerint éppen azért Lucifer áll Ádám 
mellett, hogy „megérezzük: nem ı a mi társunk. Azért, hogy rákényszerüljünk Krisztust 
fogadni társul, barátul, fényhozó kalauzul.”7 Az élet tehát Isten nélkül céltalan, értelmetlen, 
átok. De arról sem szabad megfeledkezni, hogy a Lucifer által láttatott világ csak álom Ádám 
számára. „Az ember élete onnan kezdıdik, ahol a mő véget ér, de ez már nem tragédia, hanem 
misztikus éposza az örökkévalóságnak”8− állapítja meg Ravasz. 
 Babits Mihály elıszót írt a Tragédia 1923-ban megjelent 22. kiadásához. Ebben annak 
a véleményének ad hangot, hogy „Madách költeménye alapjában pesszimista, sıt nihilista 
mő, rettenetes ítélkezés az emberiség ábrándjai, rajongásai és egyáltalán az emberi élet 
érdemessége fölött.”9 Még a mő talányos befejezése sem jelent feloldást Babits szerint, sokkal 
inkább „visszarettenés a legsötétebb konklúzió levonása elıl” 10 

                                                           
4 Prohászka Ottokár: Az ember tragédiája s a pesszimizmus  In. Katolikus Szemle  1923. 193-201. 
5 Prohászka Im. 200. 
6 Ravasz László: Madách „pesszimizmusa” 
   In. Protestáns Szemle 1924/1. 25. 
7 RavaszLászló Im. 29. 
8 Ravasz László Im.27. 
9 Babits Mihály: Elıszó a 22. kiadáshoz,  
   In. Madách Imre: Az ember tragédiája, 22. kiadás Bp. 1923. 
10 Babits Mihály ua. 
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 Ugyancsak 1923-ban született Reményik Sándor Az utolsó mondat problémája címő 
verse, mely egybecseng a babitsi értékeléssel. A költemény utolsó soraiban ezt olvassuk: 
 

„Ember küzdj és bízva bízzál” 
 

Ki sugallta e mondatot Neked? 
Csonkatornyod komor kolosszusát 

Aranytetıvel ki tetızte be? 
Talán egy aranylelkő bölcs barát, 
Talán egy nı szelíd, fehér keze? 
Vagy tán kötelességnek ismeréd 

Hitet ébreszteni- hitetlenül? 
Lásd, ha olykor a bú rám nehezül, 

Jobb szeretném, ha tornyod úgy marad… 
 

Félelmesen, csonkán, kegyetlenül.” 
 
 Sík Sándor 1961-ben, a Tragédia születésének századik évfordulóján azt írja: „Egy 
költemény, amely jóformán az utolsó elıtti mondatáig vigasztalanul sötét, amely csupa 
ellenállhatatlanul pesszimista képet, eszmét, utalást tartalmaz, és az utolsó lapon, az utolsó 
jelenetben mégis az ellenkezıt mondja, végül is optimista megoldást nyújt. (…) Az ördög 
annyi gyızelme után Istené benne az utolsó szó.”11 
 A talányos befejezést Sík Sándor a következıképpen értelmezi: „Az Úr utolsó szavai 
tehát mindenekelıtt nekünk, hívı katolikusoknak körülbelül ezt jelentik: „Mondottam ember, 
hogy kegyelmembe fogadlak. Ne félj hát semmitıl: veled vagyok. Te tedd a magadét. A 
többit bízd rám. Küzdjél: az emberiséget én vezetem. Ne félj a jövıtıl: sorsod az én 
kezemben van. Amit láttál, vigasztalan, de ott nem voltam veled. Az a jövı volt, de Luciferen 
keresztül. A te jövıdet azonban én intézem, nem Lucifer. Veled vagyok, mondottam, azért 
bízzál. Bennem bízzál. 
 Vagyis a probléma megoldása ez: Az ember elszakad Istentıl, és saját erejébıl kezd 
nemes harcokat. Megbuktatja gyöngesége, mert ellökte magától mindazt, ami gyızelmes erı, 
mindazt, ami az életben isteni. (Ez a gyengeség a teológia nyelvén: az eredendı bőn.) De az 
ember ezt nem bírja ki soká, a hiú harctól való elirtózás és az emberben rejlı érzelmi erık 
visszaviszik az Úrhoz (a teológia nyelvén: a hit), s az Úr melléje áll (a teológia nyelvén: a 
Gondviselés). Az ember, pedig magába fogadott isteni erıktıl újjászületve indul új harcra. Ez 
a harc azonban már nem az elıttünk lepergett Ember Tragédiája, hanem egy más, nagyszerő 
küzdelem, amely, még ha tragikus is, gyızelemmel végzıdik.”12 
 Szıllısi István a Confessióban 1983-ban megjelent írásában nem kevesebbet állít, 
mint hogy: „Mőve írása közben Madách eljut a mozdulatlannak vélt világtól az állandó 
mozgásban lévıhöz. (…) Az érdemszerzı jócselekedetekrıl vallott katolikus felfogástól 
eltérıen zengi az angyalok kara: 
             ’Ámde útad felségében 
   Ne vakítson el a képzet, 
   Hogy, amit téssz, azt az Isten 
   Dicsıségére te végzed, 
   És ı éppen rád szorúlna,  
   Mint végzése eszközére: 
   Sıt te nyertél tıle díszt, ha 
                                                           
11 Sík Sándor: A százéves ember tragédiája  In. A kettıs végtelen, Sík Sándor vál. munkái I. kötet . 290-291.  
12 Sík Sándor Im.  297. 
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   Engedi, hogy tégy helyette.’ 
 
(…) Madách belsı fejlıdése tehát nem hitehagyást jelentett, hanem szemléletének 
egyetemessé válását. Azt a felfogást, amelyet ma ’ökumenikus gondolat’–nak hívunk. Ennek 
világánál eltőnik a pesszimizmus–optimizmus ellentétének problémája is, hiszen a keresztyén 
világnézet mindkettıt magába foglalja.”13 
 Nagy László 1994-ben megjelent munkájában mintha Ravasz László gondolatmenetét 
folytatná, amikor a következıket írja: „Az ember tragédiája theológiai értelmezése szerint az 
ember igazi hazája nem a történelem, hanem a kegyelem. Nem az idı, hanem az 
örökkévalóság. Nem a Terra a legszebb színtere, hanem a kegyelemben visszanyert Éden. Ide 
az út nem az ember apoteózisán, hanem az Úr bőnbocsátó kegyelmén keresztül vezet. Az örök 
életet ajándékozó üdvözítı kegyelem elvesztése és a bőn uralma jelenti és képezi a 
mindenkori ember tragédiáját. A bőn nem öncélú theológiai konstrukció. A bőn valóság. A 
hétköznapok és ünnepnapok kis és nagy eseményeinek tapasztalható valósága. 
 És mivel az egyes ember és az emberiség életétıl elválaszthatatlan, ezért Madách 
drámájában is meg kell jelennie a bőnnek, az Istennel szembeni engedetlenségnek. „Madách 
azonban nem zárja be az embert és történetét az immanencia szférájába, Madách az ember 
története elsı és utolsó állomásának tekinti a történelem elıtti és történelem utáni 
transzcendens eseményeket. Ez a transzcendens kezdet és végtörténet határozza meg végsı 
soron a Tragédia teljes eszmeiségét. A kerettörténetként használt elsı három és utolsó szín – 
Madách szerint – az ember (az emberiség) történetének alfája és ómegája. E két pont között 
játszódik le az ember története, ami nem csupán tragikus történet, hanem maga a tragédia. Az 
ember tragédiája nem más, mint az Úr elleni lázadás. Az emberiség története az Úr elleni 
lázadás tragédiája. A történelem tragédiája és a történelmi tragédiák hosszú sora nem más, 
mint szükségképpeni folytatása az ıstörténet tragédiájának, az Úrtól való elszakadás, az Úr 
elleni lázadás tragédiájának. Az ember történelmi nagykorúsága és szuverenitása az ember 
történetfilozófiai illúziója.”14 
 

Adalékok a mő keletkezéstörténetéhez 
 
Az ember tragédiája írása körüli idıkben Madách gyakran érdeklıdött bibliai, teológiai 
kérdésekrıl Henrici Ágostontól, Alsósztregova evangélikus lelkészétıl.15 Úgy tőnik, Henrici 
lehetett az elsıdleges teológiai „tanácsadója”. Ezt látszik alátámasztani az is, hogy amikor 
1861. szeptember 17-én kézhez kapta Arany dicsérı sorait tartalmazó levelét, azt azonnal  
megmutatta Henricinek.16 Alsósztregován szolgált katolikus pap is Divald Gusztáv 
személyében, és több olyan szóbeszédrıl beszámolnak a Madách-kutatók, mely szerint az író 
teológiai vitákat kezdeményezett a két lelkész között 1859-60 környékén.17 Mindenesetre 
érdekes, hogy teológiai kérdésekben a katolikus író elsısorban Alsósztregova protestáns 
lelkészétıl tájékozódott. Bár Madách mővei komoly politikai, filozófiai, 
természettudományos érdeklıdést mutatnak, a teológia iránti fogékonyságnak semmi nyoma 
nem fedezhetı fel. Így valóban szükség lehetett a Madáchcsal jó viszonyban lévı Henrici 
segítségére.  

                                                           
13 Szıllısi István: Gondolatok Madách tragédiájáról In. Confessio 1983. 77-78. 
14 Nagy László: Madách Imre Az ember tragédiája címő színmővének theológiai vizsgálata, Kolozsvár. 1994. 10.  
15 Radó György: Madách Imre életrajzi krónika, Salgótarján.  1987. 237. 
16 Radó György Im. 256. 
17 Andor Csaba: A siker éve 1861, Bp. 2000.  122. 
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 Az alsósztregovai házi könyvtárban három példányban is megvolt a Szentírás: A 
Vulgata, a Károli-féle magyar fordítás és a Luther-féle német.18 Azt azonban nem tudjuk, 
hogy Madách milyen gyakran forgatta ıket. 
 A Tragédia forrásai között általában kevesebb szó esik Milton Az elveszett 
Paradicsom c. eposzáról, pedig a Tragédia keretének ötletét inspirálhatta a majdnem 200 
évvel korábban írt barokk eposz is. Bár Madách könyvtárában csak a kevésbé jelentıs 
folytatás, a Visszanyert Paradicsom volt megtalálható, teljességgel valószínőtlen, hogy 
Madách ne ismerte volna Milton fımővét. A cselekmény ebben is az Isten ellen fellázadt 
angyalok embert megrontó mesterkedését ábrázolja, ami elvezet az ısbőnhöz. Milton is 
meglehetıs könnyedséggel alakítja, egészíti ki a bibliai történetet. Nála azonban a fı 
konfliktus nem az Úr és a lázadó Sátán között bontakozik ki, Isten felette áll a Kísértı 
mesterkedéseinek. Ezért a harmadik könyvben elıre szól az ember közelgı bőnbeesésérıl 
csakúgy, mint az elkészített Megváltásról. A Sátán és az ember közötti küzdelem ugyanis 
egyenlıtlen. Hiába küldi el az Úr figyelmeztetı követként Rafaelt, aki beszámol a mennybeli 
lázadás történetérıl, a Sátán kiőzetésérıl és bosszúvágyáról, a világ teremtésérıl. Mindez  
kevésnek bizonyul. A Sátán belebújik az alvó kígyóba, és a csodálkozó Évának elmondja, 
hogy azért tud emberi nyelven, mert evett a kert egyik fájának gyümölcsébıl. Így vezeti az 
asszonyt a tiltott fához. A bőneset következtében a bőn és halál lesz úrrá a földön, de Isten 
ígérete is elhangzik, mely szerint a Fiú mindkettıt legyızi. A bőnbánó emberpár Isten 
ígéretében bízva, megnyugodva hagyja el a Paradicsomot. Az Elveszett paradicsom és a 
Tragédia közötti párhuzamokra Greguss Ágost és Szász Károly is felfigyelt.19 Beötthy Zsolt 
pedig Calderon a nagy spanyol barokk drámaíró legismertebb mővével: Az élet álom c. 
darabbal vont párhuzamot: „A tárgyi közösség itt is csak annyi, hogy az a Paradicsom 
ıslakóját ábrázolja, a kísértıt s a bőnbeesést, de egyszersmind a fölemelkedés útját is. A 
sötétség ura föllázad a teremtı ellen, s a Bőnnel szövetkezve megkísérti az elsı embert. Erre 
szörnyő égiháború támad, melyben az ember elveszíti eszméletét. Magához térve csupán 
álomnak hiszi az Édent.”20 
  Milton nagy hatást gyakorolt Klopstock Messiás címő eposzára is. Milton mőve 
mellett János evangéliuma ismerhetı fel, mint Klopstock fı forrása. A történet 20 énekben 
beszéli el Jézus utolsó földi napjait, halálát és mennybemenetelét. A mő középpontjában 
Krisztus váltságmőve áll, az evangéliumi történet azonban kozmikus látomássá bıvül. Míg a 
második énekben pl. Ádám és Éva a Megváltót dicsıítik, a Sátán leszáll a pokolba, hogy 
bejelentse, el fogja pusztítani a Megváltót. Angyalok, halott atyák sorakoznak szereplıkként. 
A 18. énekben Ádám kérésére a Messiás felidézi az utolsó ítélet képeit is. 
 A 19. század elsı felébıl Byron Manfredja és Goethe Faustja rokonítható Madách 
mővével. Milton és Klopstock keresztyén szemléletének náluk már nincsen sok nyoma. 
Manfred gróf nyomasztó bőnbánattól gyötörve magányosan él kastélyában. Mágikus erejével 
a természet szellemeit is képes megidézni. A szellemek megjelenítik elıtte a holtak 
birodalmából nıvérét, Astartét. A kánaánita termékenység-istennı nevét viselı nıvérben nem 
nehéz felismerni Byron féltestvérének, Augustának alakját, akivel a költı szerelmi viszonyt 
folytatott. Az öngyilkosság szélére jutó gróf az életét megmentı zergepásztornak vall bőnös 
szerelmérıl. Manfred hiába könyörög a megidézett Astarte bocsánatáért, így visszavonulva 
kastélyába magányosan hal meg. Byronnál a keresztyénség még keretként is alig van jelen. 
 Valamennyi hasonló alkotás között a legismertebb Goethe Faustja. Az ördögnek lelkét 
eladó ember motívuma már a középkori legendákban is felbukkan. Bár a Mennyben játszódó 

                                                           
18 Horváth Károly: Az ember tragédiája szereplıinek és motívumainak bibliai és világirodalmi elızményeirıl 
    In. ItK. 1993. 303. 
19 Ismerteti Voinovich Géza: Madách Imre és Az ember tragédiája,  Bp. 1922. 484. 
20 Voinovich Géza: Madách Imre és Az ember tragédiája, Bp. 1922. 484. 
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prológus erısen emlékeztet Jób könyvének kezdetére, a Biblia gondolkodásától idegen a 
dráma világa, amit az is bizonyít, hogy a mágiával foglalkozó Faust végül a Mennybe jut.  
 Madách valószínőleg valamennyi felsorolt mővet ismerte, de a legnagyobb hatást a 
Faust tehette rá. 
 
 

A keretszínek cselekménye Madáchnál a bibliai kijelentés tükrében 
 
 

 Az elsı szín szerzıi instrukciója négy fıangyalt említ név szerint, akik egyesével meg 
is szólalnak az angyalok karának dicsıítı szózata után. İk Madáchnál Gábor, Mihály, Rafael 
és Lucifer. 
 Angyalok létezésérıl mind az Ószövetség, mind pedig az Újszövetség tud. „Az 
Ószövetség több mint száz alkalommal, az Újszövetség pedig 165-ször beszél angyalokról.”21 
Jézus is magától értetıdı természetességgel említi ıket, mint valóságos, objektív 
teremtményeket. Mivel ık is teremtmények, ezért korlátozott tudással, hatalommal, 
tevékenységi körrel rendelkeznek, és az emberhez hasonlóan ık is ítélet alá esnek. (1Pt.1,11-
12  Jel 7,1-2  1Kor 6,3  Mt 25,41) A Kijelentés tanúsága szerint önálló személyiséggel 
rendelkeznek, és noha nem mindentudók, tudásuk meghaladja az emberét. (Mt 24,36) 
Szellemi lények, fizikai testük nincsen. (Mt 8,16  Lk 7,21  Csel 19,12  Ef 6,12  Zsid 1,14) 
Számuk állandó, mivel nem szaporodnak (Mt 22,30), és nem halnak meg. (Lk.20,36) Közülük 
néhányan a Sátán mellé álltak az Isten elleni lázadásban. (Mt 25,41) A Biblia arról nem 
tudósít, hogy ez a lázadás mikor, miért és hogyan zajlott. 
 A Szentírás fıangyalként egyedül Mihályt említi. (Júd 9 1Thessz 4,16) Mihályt, 
Gábrielt, Rafaelt és Urielt mint a négy legfıbb angyalt, akik Isten trónja körül állhatnak, az 
apokrif Énók könyve nevezi meg.22 Gábriel angyalról is több alkalommal említést tesz az Ige. 
(Dán 8,16  Lk 1,19  Lk 1,26-27) Nevének jelentése: Isten hıse. Feladata az isteni üzenet 
közvetítése. Lukács evangéliuma szerint így hoz üzenetet Zakariásnak, majd Máriának 
születendı fiaikról. 
 Az angyalok elsıdleges feladata Isten dicsıítése, imádása, szolgálata. (Zsid 1,6  Jel 
5,8-13  Zsolt 148,1-2) 
 Arról nem szól a Biblia, hogy a bőnre csábító kígyó maga a Sátán lett volna, aki 
azelıtt fıangyalként lázadt fel teremtıje ellen. Igaz, hogy ez a hagyomány régebbi, mint maga 
a keresztyénség. „Az a tudat, hogy a kígyó a bukott angyal, a Sátán lett volna, a Krisztus elıtti 
zsidó hagyományban alakult ki.”23 A bibliai bőnbeesés történetét több apokrif irat is (Énók 
könyve, Ezra negyedik könyve, Jubileum könyve) erısen kiszínezik. A tiltott gyümölcs 
szexuális értelmezése is megjelent már a zsidó rabbiknál, majd újra felbukkant néhány 
egyházatyánál, mint Alexandriai Kelemen vagy Nazianzi Gergely.24 Ez az elképzelés 
visszaköszön a Tragédiában is a 15. színben, amikor a kudarcára ráébredı Lucifer 
elkeseredésében így szól Évához:  

„S te dıre asszony, mondd, mit kérkedel? 
Fiad bőnben, trón bíborán fogamzott. 

Az hoz földedre minden bőnt s nyomort.” 
Válaszában Éva Krisztusra utal: 

„Ha úgy akarja Isten, majd fogamzik 
Más a nyomorban, a ki eltörőli, 

                                                           
21 Ryrie, Ch.: Teológiai alapismeretek, Bp. 1996. 156. 
22 Ryrie, Ch Im. 166. 
23 Horváth Károly Im. 303. 
24 Ismerteti Horváth Károly Im. 304-305. 
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Testvériséget hozván a világra.” 
Éva szavai egyértelmővé teszik Lucifer bukását, és elıkészítik az Úr színre lépését. (Elıször 
jelenik meg az emberek elıtt a mőben.) Dramaturgiailag indokolható Isten megjelenése Ádám 
és Éva elıtt, teológiailag azonban semmiképpen sem, hiszen /Isten/ „megközelíthetetlen 
magasságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott, és nem is láthat.” (1Tim 6,16)25 
 A Lucifer (Fényhozó) név a Vulgata egy félrefordításából származik. Ézsaiás 
könyvének 14. fejezete tartalmaz egy gúnydalt a babiloni király bukásáról. Hieronymus így 
fordította le a 12. verset: „Hogyan estél le az égbıl, Hajnalcsillag, ki reggel emelkedtél fel?” 
A Lucifer szó szerepel Hajnalcsillag jelentésben. 
 Az 5. század végén egy Dracontius nevő latin költı azt írja az édeni boldogságról, 
hogy az ártatlan emberpár örömmel látta Lucifert (Hajnalcsillagot) a tenger fölött feltőnni, 
mert ez a nappal kezdetét jelezte. A zsarnok babiloni király felfuvalkodása és bukása az Isten 
ellen lázadó angyalra emlékeztetett, így a jelentésátvitel kézenfekvı volt. Mivel a középkori 
egyház hivatalos fordítása a Vulgata lett, a Lucifer név közismertté vált, és a Hajnalcsillag 
jelentés fokozatosan elhalványodott. Lucifer a Sátán egyik mellékneve lett.26 Így alakult ki a 
középkor folyamán az a hiedelem, miszerint Lucifer egy nagyhatalmú angyal volt, aki Ádám 
idejében vétkezett, ezért számkivetve a mennybıl a földön Isten népét csábítja rosszra. A 
Szentírásban azonban ezen félrefordításon kívül sehol sem fordul elı a Lucifer név. 
Ugyanakkor a csillag mint a hatalommal bíró ember szimbóluma nem idegen a Bibliától. 
(1Móz.37,9  Ez 32,7  Dán 8,10  Jób 20,6) 
 Madách Tragédiájában Lucifer tagadja teremtményi voltát27, és önmagát a teremtésben 
részt vevı társnak tartva részt követel a teremtett világból.28 Válaszul Isten megátkoz két fát, 
a tudás és örökélet fáit, majd Lucifernek adja ıket. 
 A Bibliában nincsen szó sem átokról, sem a tudás fájáról. A tiltott fa a „jó és rossz 
tudásának fája.” Isten nem a tudást tiltja el, hanem a jó és rossz közti önerejébıl való 
választásra tartja képtelennek az embert. A Szentírás nem beszél a bőn eredetérıl, Madách 
igen. Nála a lázadó angyal csábítja bőnre az elsı emberpárt, nem pedig a Bibliában olvasható 
kígyó.29 Maga Lucifer indul támadásba, hogy Évát hiúságával, Ádámot pedig bátorsága 
megkérdıjelezésével csapdába ejtse. A második szín végén szerzıi instrukcióban jelenik meg 
a „tudás almája” kifejezés, amely elterjedt ugyan, de nem biblikus. 
 A bőnesetrıl szóló híradás mellett Madách másik bibliai forrása Jób könyvének eleje 
lehetett. A könyv a fogság utáni bölcsességirodalom alkotása. Az elsı fejezet 6-12. verse egy 
mennyei keret elsı része az ártatlanul szenvedı ember történetéhez. A Sátán bizonyos határok 
között hatalmat kap Jób felett, hogy megpróbálva ıt kiderüljön, létezik-e önzetlen 
Istenfélelem a földön, vagy csak érdekbıl, a remélt áldások miatt féli az Urat. Az Isten és a 
Sátán közötti konfliktus színtere Jób lelke. Végül kiállja a próbát Jób kegyessége, aki az ıt ért 
csapások ellenére is kitart Teremtıje mellett. Hiába veszíti el vagyonát, családját, egészségét, 
nem tagadja meg Istent. Madáchot nem Jób jellemének szilárdsága, sokkal inkább a Sátán és 
az Úr közti mennyei jelenet ragadhatta meg. 
 A keretszínek alapján egyértelmően kiderül, hogy Lucifer tudása korlátozott a teremtés 
egészérıl. Meglepıdik ugyanis, mikor a föld szellemét fenséges, félelmetes alakként látja 
viszont. Ugyancsak a harmadik színbıl tudjuk, hogy tisztában van hatóköre korlátaival. 
Amikor Ádám saját maga anyaghoz kötöttségérıl panaszkodik, Lucifer válasza: „Ezen kötél 
erısb, mint én vagyok.” 
                                                           
25 Lásd még Jób 11,7 vagy Ézs 10,18 
26 Tárgyalja Horváth Károly Im. 307. 
27 „Te szülted ıket, mint árnyát a fény, 
      De mindöröktıl fogva élek én.”  113-114. sor 
28 „Együtt teremténk: osztályrészemet 
      Követelem” 143.sor 
29 V.ö. 1Móz.3,1-7 
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 A dráma születése óta sok vitát váltott ki az Úr ábrázolása is. Igaz, hogy e viták nem is 
mindig a madáchi szövegváltozat kapcsán lángoltak fel, hanem Arany János javításai is 
okozói voltak. Jó példa erre az elsı szín egyik szállóigévé vált részlete. A 13-16. sor deista 
felfogást tükrözı sorait az utókor Arany János átköltésében ismeri: 
 

„Be van fejezve a nagy mő, igen 
A gép forog, az alkotó pihen. 
Évmilliókig eljár tengelyén, 

Míg egy kerékfogát újítni kell”  
Az eredeti madáchi változat így szólt: 

„Be van fejezve a nagy mő igen. 
S úgy összevág minden, hogy azt hiszem, 

Év-milliókig szépen elforog 
Míg egy kerékfogát ujítni kell.”30 

 
 Az „azt hiszem” bizonytalansága ugyanúgy nem illik Ábrahám, Izsák, Jákób Istenére, 
Jézus Krisztus atyjára, mint az Arany János− féle átdolgozás deista szemlélete.  
 Madách drámájában tehát a Bibliában önmagát kijelentı Isten legalapvetıbb 
tulajdonságai kérdıjelezıdnek meg: szeretete, mindentudása és mindenható volta. Ad 
Lucifernek két fát, majd az egyiket visszaveszi. Elsı szavaival ellentétben rövidesen 
beavatkozik a világ sorsának alakulásába, és legfıképpen kiszolgáltatja Ádámot Lucifernek. 
Engedi, hogy Lucifer legyen a vezetıje a történelem során, és csak homályos utalásokat 
olvashatunk arról, hogy a gondviselı szeretet talán mégis csak jelen lehet a világban. 
Elsısorban a falanszter és az őr szín enged erre következtetni. 
 Madách beállításával szemben a keresztyén hit Istent mindenható Úrként ismeri. 
(Omnipotentia Dei) „Az omnipotentia jelenti Istennek azt az egyetemes és mérhetetlen 
hatalmát, amellyel İ a maga létében a teremtményektıl függetlenül is viselkedik.”31 A hívı 
keresztyének számára Isten gondviselı szeretete elválaszthatatlan személyétıl. A gondviselés 
„Istennek mindenható és mindenütt jelenvaló ereje, mely által mennyet és földet, minden 
teremtménnyel egyetemben, mintegy saját kezével fenntart és úgy igazgat, hogy … minden 
…az İ atyai kezébıl jön”− mondja a Heidelbergi Káté 27. kérdésére adott felelet. Isten tehát 
nemcsak teremtıje a világnak, hanem meg is ırzi azt, gondot is visel rá. „A gondviselés 
dimenziói átfogják a kozmikus eseményeket, a történelem eseményeit és az egyéni életet 
egyaránt.”32 Arra a kérdésre, hogy miért hiányzik a drámából az isteni gondviselés ábrázolása, 
dramaturgiai és teológiai válasz is adható. Ha már a mő elején megjelenne az isteni 
gondviselés világot irányító teljessége, akkor Lucifer lázadása és ezzel együtt az egész mő 
veszítene drámaiságából.  
 Másrészrıl az is igaz, hogy „A gondviseléshit csak a Krisztusba vetett hit által lehet a 
mienk. Krisztus nemcsak a teremtés közlıje, hanem az Isten gondviselı szeretetének 
közvetítıje is. Nemcsak İbenne teremtetett minden, hanem ı tartja is fenn hatalma szavával a 
mindenséget.”33 Vagyis a gondviselés azért hiányzik a darabból, mert Krisztus hiányzik 
belıle. A megváltás lehetıségének evangéliuma helyett így az Úr talányos, sokféleképpen 
magyarázható szavai rekesztik be a drámát. 
 
 
 

                                                           
30 Striker Sándor: Az ember tragédiája rekonstrukciója, 2.kötet Bp. 1996. 
31 Sebestyén Jenı: Református dogmatika, Bp. 1940. 1.kötet 83. 
32 Kocsis Elemér: Református dogmatika, Debrecen. 1998. 127. 
33 Kocsis Elemér Im. 127. 
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Bibliai utalások, motívumok a történeti színekben 
 
 A negyedik színben kezdetét veszi Ádám álombeli utazása. Egyiptomban fáraóként az 
örök hírnevet, dicsıséget akarja elérni. Ennek eszköze a hatalmát hirdetı piramis, melynek 
építésén rabszolgák hada dolgozik. „S évezredekre hirdeti nevem 

Nincs földindúlás, nincs vész, mely ledöntse: 
Erısebb lett az ember, mint az isten.” (585-587. sor) 

A piramisépítés és a bibliai Bábel tornyának építése ugyanazt célozza: az építtetık dicsıségét 
hirdetni, bebizonyítva, hogy az ember képes dacolni még az idı múlásával, sıt Isten 
akaratával is. A vállalkozás nem járhat sikerrel. Ádám nem lesz boldog, ahogyan csalódnia 
kell az athéni színben is. A dekadens, hedonista Rómában Catullus teszi fel a kérdést a szín 
elején: „Ki van köztünk, ki még hisz istenekben?” A teljes erkölcsi zőrzavarnak, a 
szabadosságnak, a megcsömörlésig hajszolt élvezeteknek a pestisjárvány pusztítása vet véget. 
Péter apostol dörgedelmes beszéde inkább a kor laza erkölcseit kárhoztatja, semmint Jézus 
Krisztus evangéliumát hirdeti. Hippia megkeresztelkedése sem hasonlít az ApCsel. hasonló 
történeteire, az etióp fıember megkeresztelésére, vagy Péter apostol látogatására Kornéliusz 
házában. Mivel hiányzik a Krisztusról szóló bizonyságtétel, így nincs helye a keresztelést 
megelızı hitvallásnak sem a katechumenus részérıl. A színben Ádám Isten felé fordulása is 
feltételes, az ezt erıteljesebben sugalló szerzıi instrukció ellenére: 

„Oh, ha él az isten 
(Letérdel, kezét égnek emeli) 

Ha gondja van ránk, és hatalma rajtunk, 
Új népet hozzon s új eszmét a világra…” 1339-1341. sor) 

 A hetedik szín Konstantinápolyba, a keresztes háborúk korába vezeti az olvasót. 
Madách azt kívánja bemutatni (a történeti színek logikája szerint), hogy a szeretet, testvériség 
krisztusi eszménye hogyan fordul önmaga ellentétévé a történelemben való megvalósulása 
során, milyen visszaélések történtek Isten nevében. Szemléltetésként az inkvizíció lángjait, a 
babona, az anyagiasság megbotránkoztató jelenségeit használja. Az eretnekeket megmenteni 
kívánó Ádám azt javasolja: „Adjátok fel barátaim azt az i-t”34 Ez egyaránt bizonyítja Madách 
teológiai liberalizmusát és azt, hogy mennyire nem érti Krisztus istenségének és a 
Szentháromság kérdésének teológiai súlyát. Hiszen nem akármilyen i betőrıl van szó, hanem 
arról az alapvetı kérdésrıl, hogy Krisztus egylényegő-e az Atyával, s így a megváltás nagy 
mővének beteljesítıje, vagy csupán egy ember, akinek halála nem jelent helyettes áldozatot. 
A vita tétje tehát óriási. „Az a bizonyos közmondásszerően aposztrofált i bető végtelenül 
fontos, mert a keresztyén tanításban valóban világokat választ el egymástól. Ha Krisztus nem 
egylényegő az Atyával (homousia), akkor nem történt meg a világ megváltása, akkor a 
keresztyénség nem más, mint egy vallás a számos lehetséges vallás közül, akkor valóban 
nyitva áll a vallásos konzervativizmus és a vallásos liberalizmus közötti szabad választás 
lehetısége, a vallásos indifferentizmus lehetısége, mert a vallás érvényessége csupáncsak 
addig tart, míg a csontváz, vagyis a halál elébünk áll, de az Atyával egylényegő Krisztus 
valóban üdvösséget ajándékozó , megváltó Úr.”35 A konstantinápolyi szín a korai középkor 
egyházának súlyos kritikáját fogalmazza meg. Évszázadok visszaéléseit sőríti egyetlen 
jelenetbe, összevonva az óegyházi hitviták és a keresztes háborúk idejét. 
 Az elsı prágai szín kisszerősége és a párizsi forradalom véres képei után, álombeli 
álmából ébredve, ismét Prágában Keplerként találkozunk Ádámmal, aki a természetet kutatva 
jut el a tudomány értelmetlenségének felismeréséig. „A Kepler-jelenetekben megállapodás 
mutatkozik: itt tér új útra az ember, ki eddig erkölcsi eszmények után ment, most anyagibb 
boldogulást keres. Innen kezdve az elıbbi eszmék mintegy önmaguk ellen fordulnak, mint 
                                                           
34 1547.sor 
35 Nagy László Im.41. 
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régi alakjuk fonákai, szinte óriás mérető torzképei jelennek meg. A londoni szín mintegy a 
szabadság torzképe, a falanszteré a honé s egyenlıségé, az eszkimóban minden eszmének 
elsatnyult korcsa mutatkozik. A tulajdoné, melynek védelmében agyonveri szomszédjait, a 
családé, mikor feleségét felajánlja az idegennek, s a hité, hiszen istennek nézi a jövevényeket. 
Ez az Éden fonáka.”36 
  A londoni színnel elérkezünk Madách jelenéhez. Ádám csupán szemlélıje az 
eseményeknek. A színhely a vásári forgatag, ahol pénzért minden megengedett a szabad 
verseny nevében, ahol a kocsmáros a Bibliát kiforgatva csábít bőnre. „A londoni jelenet azt 
mutatja, hogy a keresztyén etika többé már nem a pusztán élni és jól élni vágyódó tömeg 
életeszménye. Az üres hedonizmus visszaszorította a vallást, a keresztyén életet a templom 
falai közé, az egyes hívık szívének kamrájába.”37 A vásári forgatagban minden eladó, 
nincsenek eszmények, lelkesítı elvek. A bőnbeesés tragédiája vásári bábjátékká silányul, az 
anyjával templomból érkezı Éva figyelme is megvásárolható. Minden annyit ér, amennyit 
fizetni hajlandóak érte.  
 A falanszter színtıl kezdve Madách jövırıl alkotott vízióit ismerhetjük meg, mely 
Fourier (1772-1837) utópiájára épül. A szabad verseny helyére a tudomány által megtervezett 
célszerőség lép. A megélhetésért, túlélésért folyó harc nem engedi az egyéniség 
kibontakozását. Mindent a célszerőség határoz meg. Luther kazánfőtı, Michelangelo 
széklábakat farag, Platon álmodozása miatt büntetésbıl borsón térdepel. Szabadságnak, 
istenképőségnek nincsen helye ebben a világban. „A falanszterben az isten szó csupán egyszer 
hangzik el, ott is csak egy hasonlatban, és a szó elıtt nem határozott, hanem határozatlan 
névelı áll”38 Az Isten szerepét eljátszani akaró ember kíván életet teremteni, ám 
eredménytelenül. A lombik elpattan. A föld szellemének szavai arra figyelmeztetnek, hogy az 
ember lehetıségeinek határához ért. Az, hogy a föld szelleme az isteni világrend ıre, vagy 
saját törvényeit képviseli, ebbıl a színbıl nem derül ki egyértelmően. Mindenesetre 
megjelenése annak bizonyítéka, hogy nemcsak Lucifer vigyázza a szellemvilágból az ember 
sorsának alakulását.  
 Az őr jelenet a Tragédia legrövidebb, és talán legtalányosabb színe. Az anyagtól 
elszakadni vágyó Ádám a tisztán szellemi világba tör. Minden földi köteléket el akar 
szakítani, ám a repülés során egyre távolabb kerülve a földtıl levegıhiány, gyengeség, 
szédülés várja. Ádám létének határaihoz ért. Az ember élete a földhöz kötött − figyelmeztet 
ismét a föld szelleme, aki a tizenharmadik színben egyértelmően az isteni rend ırzıje és 
szószólója:  

„Ádám, Ádám, a végsı perc közelg: 
Térj vissza, a földön naggyá lehetsz, 
Míg, hogyha a mindenség győrüjébıl 

Léted kitéped, el nem tőri isten, 
Hogy megközelítsd ıt − s elront kicsinyül.” 

Ádám azonban nem törıdve a figyelmeztetéssel repül tovább, s a vég így elkerülhetetlen 
számára. Lucifer elérte célját, a pusztulásba kergette Ádámot. (Az egyetlen olyan történeti 
színben, ahol Éva nincs mellette.) Ekkor azonban váratlan dolog történik, amire Lucifer sem 
számít: a föld szelleme újra hívja Ádámot. Ezzel a váratlan fordulattal Ádám kikerül Lucifer 
bővkörébıl. „Feltámadása” után már egy egészen másmilyen Ádámot láthatunk, aki ismét a 
földön keresi boldogulását: 

„Mindegy, kereszt vagy tudomány, szabadság 
Vagy nagyravágy formájában hatott-e, 

Elıre vitte az embernemet.” 

                                                           
36 Voinovich Géza Im. 292. 
37 Nagy László Im. 56. 
38 András László Im. 309. 
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Az eszkimó szín Lucifer utolsó esélye, hogy elérje célját. „A tudomány nem gyızött 
végzetén”, az ember álattá silányult. Ebben a világban már nem születik új eszme, ez a 
történelem utolsó felvonása. Az eszkimó szavain megdöbbenve és felháborodva Ádám 
felkiált: 

„Ím nagy Isten, 
Tekints le és pirúlj, mi nyomorúlt, 
Akit remeknek alkotál, az ember!” 

Lucifer tehát mindent megtett, hogy kétségbeesésbe, pusztulásba kergesse Ádámot. A szín 
végén elégedetten mondhatja: „Ébredj hát, Ádám! Álmod véget ért.” 
 

Összegzés 
 

„A mő értelmezése körül kialakult éles vita lényegében mindig Madách istenhitének 
erejérıl vagy elégtelenségérıl, szilárd vagy ingatag voltáról, mélységérıl, fogyatékosságairól, 
fokozatairól és arányairól szólt.”39 Voltak, akik Madách liberalizmusa, mások szociális 
érzékenysége, „haladó gondolkodása” mellett érveltek. Egyesek szabadgondolkodót, míg 
mások hívı katolikust láttak benne. Olvasói egy része filozófust, más része költıt tisztelt a 
Tragédia szerzıjében. Egyik vélemény sem megalapozatlan.  

Nem tagadható Voinovich Géza értelmezésének igazsága: (Az Úr) „Madáchnál a 
történelem során is mindenütt jelen való. Az ı hírnökei az angyalok, kik az embert a 
kísértéstıl óvják: Ember vigyázz! Az ı szolgája a föld szelleme, ki a természet törvényeit s 
rendjét jelenti, s az embert természetes korlátai közé utalja. İ szól Ádámhoz az apostol 
szavával, a kereszt jelében, sokszor Éva sejtelme által, s legtöbbször belsı hang gyanánt.  
Ádám nincs úgy magára hagyatva, mint Faust, az Úr mindig mellette van, s ı nem szakad el 
tıle végkép. Sorsán ez által elejétıl végig átvonul a kiengesztelıdés lehetısége, biztatása.”40 

Ugyanakkor a mő eszménye, az ember folytonos küzdelme, az egymást követı 
történelmi korszakok eszméivel való birkózása távol áll a Szentháromság Isten gondviselı 
szeretetének elfogadásától. Madách számára a Biblia nem Isten Kijelentett Igéje, nem feltétlen 
tekintély, hanem irodalmi nyersanyag. Csakúgy, mint Goethe Faustja, Milton eposzai vagy 
Calderon drámája. Ezért aztán meglehetıs bátorsággal, költıi szabadsággal nyúlt a 
Szentírásban leírt történetekhez is. Nem misztériumjátékot akart írni, sokkal inkább egy 
hatalmas történetfilozófiai víziót álmodott meg, melynek csak fogalmi keretét adja a 
bőnbeesés bibliai története és a Jób könyvének kerettörténete. A bibliai keret azonban 
korlátokat is jelentett az író számára, aki nagy vonalakban alkalmazkodott a Bibliában 
leírtakhoz. Látszólag követi a Szentírás bizonyságtételét – ez lehet az oka a Tragédia 
számtalan keresztyén olvasatának Greguss Ágosttól Nagy Lászlóig− részleteiben azonban 
szinte mindenütt eltér attól. Madách történelemszemlélete, emberképe nem biblikus. Az 
ember ugyanis vagy a küzdésben, az emberi fejlıdésben hisz, vagy pedig a gondviselı isteni 
szeretetben. A kettı különbözik egymástól. Madách gondolatvilága jellemzı a 19. század 
vallási liberalizmusára. Megteheti, hogy az ı ábrázolásában az Úr hiú és korlátolt, az 
angyalok szolgalelkek, s a lázadó Sátán is sokkal inkább tőnik felvilágosult, rezignált, cinikus 
bölcsnek, mint az ember ısellenségének, a mindent összezavaró diabolosznak. Minden 
különbség kiindulópontja abban ragadható meg, hogy míg a Szentírás szerint az ısbőn az 
ember Teremtıjével való szembefordulása, az Istennel szembeni engedetlenség, addig 
Madách éppen az Istentıl való elszakadásban, az emberiség önállósulásában, saját lábra 
állásában látja az emberi nem méltóságát, nagyszerőségét. Ez a forrása minden pontatlanul 
használt bibliai fogalomnak. 

                                                           
39 András László Im. 329. 
40 Voinovich Géza Im. 305. 
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Keresztyén nézıpontból nézve a történelem nem csupán küzdés. Nem kizárólag 
emberi szándékok, tervek, erık alakítják, hanem meghatározó szerepe van benne a gondviselı 
isteni kegyelemnek. Madách világában az ember saját erejében bízva alakítja történelmét, 
melynek fı mozgatórugója az újabb és újabb célok felé irányuló küzdés. A keresztyén ember 
tudja, hogy önmagában gyenge és esendı, képtelen a jóra. Tudja, hogy hiába is tőz ki végtelen 
célokat, csak végeseket érhet el. De tudja azt is, hogy a megszentelıdés útján járva egyre 
inkább Krisztus képére formálódik az élete. Így nem saját erejében bízva, de Megváltója 
feltámadásának erejével az isteni kegyelemre nézve kérdezheti diadalmasan a legnagyobb 
emberi mélységek közepette is: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Róm. 8,31) Aki így 
tekint a világra, és benne az emberi történelemre, annak bármilyen sötét képet is fessen 
Lucifer, úgy gondolkodik, mint a bibliai Jób. Ez a magatartás nem értékeli túl az embert, és 
nem értékeli alá az Istent. Ezt a nézıpontot juttatja érvényre Pál apostol is egész 
szolgálatában, és fogalmazza meg hitvallásszerően a Római levél himnikusan szárnyaló 
soraiban: „Mert meg vagyok gyızıdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem 
fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendık, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, 
sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétıl, amely 
megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” (Róm 8,38-39) 
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