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Vázlat az „idők jeleinek” teológiájához 

XI.  
Ignace  de  la  Potterie:  
Az  igazság  keresztény  fogalma 

A kortárs, Marx és Nietzsche utáni szellemi miliőben „az igaz-
ság eszméjének mélyreható válságával” kell szembenéznünk 
(Augusto Del Noce), és az „igazság valódi és könyörtelen fel-
számolásának” lehetünk szemtanúi (Michele Federico Sci ac-
ca). Ez a közeg a teológusokat sem hagyja érintetlenül, amit 
tovább élez a vallási sokféleség által gerjesztett kihívás. A val-
lásközi párbeszédben való előrelépéstől hajtva nagy a kísértés 
arra, hogy csupán a különböző vallások üdvösségszerző ere-
jét vegyék figyelembe, elvonatkoztatva az igazságtartalmuk 
okozta esetleges konfliktustól. Az igazság kérdését azonban 
nem lehet megkerülni, ha nem akarunk szinkretizmusba süly-
lyedni, vagy egyszerűen vallásfenomenológiai kérdéssé tenni 
a párbeszédet. 

Ha valaki a vallások igazságtartalmával is számot vet, nyil-
vánvalóan a kereszténység esetében is fel kell tennie az igaz-
ságra vonatkozó kérdéseit. De mi lehet a vonatkoztatási pont-
ja? Keresztény ember számára a vonatkoztatási pont adott. 
Mit értünk azonban keresztény igazságon? Itt szükséges a gon-
dos tisztázás, mert fennáll a veszély, hogy az igazságot a kato-
likus vallás esetében a dogmákra szűkítik le, míg más keresz-
tény felekezetek esetében a saját teológiai hagyományaikkal 
azonosítják. Félő, hogy a keresztény igazságot olyan ismeret-
rendszerekkel kapcsolják össze, amelyek nem azonosíthatók 
azzal.

Elengedhetetlenül fontos az igazságról alkotott fogalmunkat 
körvonalazni. A filozófia történetében különféle igazságfelfo-
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gások játszottak szerepet (gondoljunk pl. Arisztotelészre, Szent 
Tamásra, Hegelre, Marxra, Nietzschére, Kier ke gaard ra vagy 
Hei deg ger re). A teológusoknak fontos tisztán látniuk, hogy lé-
tezik az igazságnak egy sajátosan keresztény megközelítése is, és 
ennek kell a normának lennie mindannyiunk számára.

Mi tehát a keresztény igazság? Ahogy már említettük, hibát 
követnénk el, ha az igazságot a dogmákkal azonosítanánk. Az 
igazság több a dogmáknál, még ha magában foglalja is azokat. 
Az igazság keresztény felfogása a kinyilatkoztatás igazságá-
ra tekint, vagyis a Szentírás igazságára, amelyet aztán a Ha-
gyomány újra elővesz és aktualizál. Néhány esetben ez az ak-
tualizálás új hangsúlyokat hoz, de mindezt a bibliai látásmód 
tükrében kell értelmeznünk, mivel a Szentírás Isten igéjeként 
mindig „a teológia lelke” kell, hogy legyen (DV 24). Összefog-
lalva: a Szentírás alapján az igazság kinyilatkoztatott igazság-
ként áll előttünk, amelyben benne foglaltatik Isten üdvözí-
tő tervének történelmi és folytatólagos feltárása, amely Jézus 
Krisztusban éri el csúcspontját. Ezt a felfogást, amelyet már 
az Ószövetség előkészít, teljességgel csak az Újszövetség dol-
gozza ki, amely kimondja, hogy Jézus Krisztus maga „az igaz-
ság” (Jn 14,6), és az Ő műve – a Szentlélek közreműködése ál-
tal – folytatódik az Egyházban.

Az igazság fogalma a Bibliában 

1. Ószövetség 
Az Ószövetség szövegrétegeiben a héber emet (igazság) szó jól 
követhető szemantikai fejlődést mutat. A legrégebbi köny-
vekben jellemzően állandóságot, hűséget jelent (elsődlege-
sen a szövetséghez való hűségre utalva). A babiloni fogság 
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után azonban – különösen az apokaliptikus és bölcseleti ha-
gyományban – az „igazság” fokozatosan új jelentésárnyalatot 
vesz fel, amely előkészíti az Újszövetségből ismert felfogást. 
Új kontextusában a szó Isten önkinyilatkoztató megjelenésé-
re, valamint arra a bölcsességre utal, amelyhez az emberek éle-
tének igazodnia kell.

Jelzés értékű, hogy az „igazság” főnév több alkalommal is 
a „misztérium” szót ellenpontozza, és olyan igékkel szerepel 
együtt, mint „nem elrejteni”, „nyilvánosságra hozni”, „kinyi-
latkoztatni” (vö. Tób 12,11). Az egyik kumráni himnuszban a 
szerző „az igazság titkáról” beszél, és Istenhez fordulva, a „te 
csodás misztériumaid” szófordulatot használja (1QH 11,9–10). 
Megfigyelhetjük tehát, hogy az igazság jelentése eltolódik a 
„megnyilatkozó titok” irányában, amely felfogás az apokalip-
tikus és bölcseleti hagyományrétegben már egészen nyilvánva-
ló. Dániel próféta égi világról szóló látomásaiban az „Igazság 
könyve” (Dán 10,21) olyan isteni könyvként tűnik fel, amely a 
megváltás idejének – emberek elől még elrejtett – isteni ter-
vét is magában foglalja. A Bölcsesség könyve tudtul adja, hogy 
a végítélet idején az igazak „majd megismerik az igazságot” 
(Bölcs 3,9), és teljességgel abból tárul majd fel a szemeik előtt 
az Isten gondviselés-tervében foglalt bölcsesség, amely földi 
életük során „nem várt üdvösségként” (Bölcs 5,2) lefátyoloz-
va maradt.

2. Újszövetség 

Ahogy már említettük, a bölcsességi és apokaliptikus hagyo-
mányréteg eszkatologikus irányultságú látásmódjának hatá-
sa alatt formálódott meg a keresztény igazságfogalom. A zsi-
dó és keresztény felfogás közötti átmenet világos nyomot ha-
gyott Szent Pál egyik írásában, amelyben az apostol rámutat 
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azon zsidók eltévelyedésére, akik azzal dicsekszenek, hogy a 
Törvényben megkapták „a megismerés és igazság foglalatát” 
(Róm 2,20). Pál szemében a „Törvény igazságát” felváltotta az 
„Evangélium igazsága” (Gal 2,5.14), valamint „az igazság igéje” 
(Ef 1,13; vö. Kol 1,5; 2Tim 2,15), amely az apostol szerint az „üd-
vösség örömhíre”. A keresztények, akik megismerték Krisz-
tust (Ef 4,20), tudatában vannak annak, hogy benne van az 
igazság teljessége (Ef 4,21). Azt is tudják, hogy Krisztus – el-
távozása, vagyis mennybemenetele után is – velük marad a vi-
lág végezetéig (Mt 28,20). Az addig tartó eszkatologikus idő-
ben a „vallás misztériuma”, vagyis Isten testi megjelenésének 
a misztériuma (1Tim 3,16) az „élő Isten Egyházában” hirdette-
tik, amely emiatt a hívők számára mindvégig „az élő Isten Egy-
háza, az igazság oszlopa és biztos alapja” marad (1Tim 3,15). 
A keresztény igazság mindenkihez szól: Isten azt akarja, hogy 
„minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismereté-
re. Hiszen egy az Isten, egy a közvetítő is Isten és ember között: 
az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta magát mindenkiért 
és tanúságtételül a meghatározott időben.” (1Tim 2,4–6)

Az Újszövetség szövegei közül néhányban még érezhető az 
apokaliptikus eredet. Pál damaszkuszi úton átélt tapasztalata 
is hordoz ilyen felhangokat, hiszen megjelent neki az Isten Fia 
(ApCsel 9,4; vö. Gal 1,16). Látta a „dicsőség evangéliumának 
világosságát” ragyogni „Krisztus arcán” (2Kor 4,4.6). Ezért 
mondhatta később az apostol, hogy „Krisztus Jézust, az Urat” 
(2Kor 4,5) hirdeti, és „nem hamisította meg Isten szavát”. A 
szolgálatáról pedig ezt mondta: „nyíltan hirdetjük az igazsá-
got” (2Kor 4,1–2), és ez az igazság Krisztus igazsága volt. Ezt a 
belátást János gyönyörűen kifejti az evangéliumában.

Az antik filozófiától és a gnosztikus mítoszoktól eltérően, 
János evangélista sohasem kapcsolja az igazságot Isten transz-
cendens létezésének abszolútum-középpontjához. Számára 
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az igazság (a kinyilatkoztatás) mindig Jézus időbeli küldeté-
séhez, az Ő szavához és a Szentlélek ajándékához kötődik, to-
vábbá ennek az igazságnak a hívők részéről megvalósuló be-
fogadásához. „Az Ige testté lett, és közöttünk élt” (Jn 1,14); „a 
kegyelem és az igazság […] Jézus Krisztus által lett osztályré-
szünk” (Jn 1,17). Jézus maga is így szólt az utolsó vacsorán: „Én 
vagyok […] az Igazság” (Jn 14,6). E kijelentés újdonságát és me-
részségét Szent Jeromos is aláhúzza: „Egy pátriárkánál és pró-
fétánál sem, egy apostolnál sem jelent meg az igazság, csak Jé-
zusban. A többiek ugyanis csak részben ismerték […] mintegy 
tükör által, homályosan látták. Isten igazsága csupán Jézus-
ban jelent meg számunkra, aki félreérthetetlenül kijelentette: 
Én vagyok az igazság” (In Eph. 4,21; PL 26,507 A). Az ember 
Jézus valóban „az igazság” számunkra, mivel benne nyilvánult 
ki az istenfiúság titka, amelyre mi is meghívást kaptunk. Az 
igazság, amelyről Jézus beszélt, „belső önmaga kinyilvánítása 
volt az emberek felé, és mivel ismerte saját magát, az üdvösség 
ajándéka lett számukra” (Laodikeiai Apollinarisz).

A történelmi Jézus által hozott igazság – János felfogása 
szerint – jelenvaló marad azután is, miután Ő elhagyta a vilá-
got, hogy az Atyához menjen (Jn 16,28). Ez a krisztusi igazság 
az Egyházban marad közöttünk, a Szentlélek működésének 
eredményeként. Ezért írhatja János: „Ő az, aki víz és vér ál-
tal jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér 
által. És a Lélek tesz tanúságot róla, mert a Lélek az igazság.” 
(1Jn 5,6) János rendszeresen alkalmazza írásaiban az „Igaz-
ság Lelke” kifejezést (Jn 14,16; 15,26; 16,13; 1Jn 4,6). E kifejezést 
egyedül az Újszövetségben találjuk meg. A Lélek, mondta Jé-
zus, „elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog 
beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja 
hirdetni nektek” (Jn 16,13). Nem úgy kell ezt értenünk, mint-
ha a Lélek egy új, Jézusétól különböző igazságot hozna, ahogy 
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a középkorban Joachim a Fiore gondolta. Mégis szükségünk 
van Jézus Lelkére, az Igazság Lelkére (Jn 1,33; 7,38–39; 20,22), 
hogy felfrissíthessük magunkban Jézus Krisztus emlékét, és 
megérthessük az általa mondottakat (Jn 14,26), ami által eljut-
hatunk a teljes igazságra (16,13).
    Az igazságnak a hívő új életében megkerülhetetlen szerepe 
van. János szerint keresztény módon élni „az Atyaistennek és 
Jézus Krisztusnak, az Atya Fiának kegyelme, irgalma és bé-
kéje, igazságban és szeretetben” (2Jn 3). Ez az igazság mindig 
Krisztus igazsága, amelyet azonban a Lélek kelt életre ben-
nünk. A keresztény élet zarándokútját János több különböző 
formulával írja le. Amikor az ember először találkozik Krisz-
tus igazságával, mindenekelőtt magába kell fogadnia azt. Az 
igazság hatása alatt, amely „benne marad”, fokozatosan ké-
pes lesz mélyebben „megismerni az igazságot”, és ez a belső 
igazság, vagyis az „igazság által megjelölt lét” irányítja majd a 
magatartását. A keresztény ember élete tehát az „igazságban 
való” útonjárás, és ez az igazság kormányozza egész földi éle-
tét, minden téren: a testvéri szeretet terén, az Atyához címzett 
imádságában, valamint megszentelődésében. Ahogy a keresz-
tény ember a jézusi tanítványságban előrehalad, és az igazság 
munkatársává válik, úgy lesz fokozatosan „az igazság által fel-
szabadított” emberré. Ez a felszabadító igazság elválasztha-
tatlan Krisztustól, Isten Fiától, aki által a megváltást kaptuk. 
Így foglalta ezt össze Alexandriai Kelemen a II. század végén: 
„Aki kitart a Jézusra való emlékezésben, az igazságban van. 
Az pedig, hogy »Isten fiainak« hívnak minket, életünk folya-
matos tavaszára emlékeztessen: a bennünk lévő igazság forrá-
sa soha nem apad el, hanem egész életformánkat öntözgeti.”
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Az igazság fogalma a keresztény  
hagyományban 

A fentiekből látszik, hogy végeláthatatlan kutatási terület nyí-
lik meg előttünk, amelyet még távolról sem tártak fel. Itt csak 
röviden áll módunkban áttekinteni a keresztény hagyomány 
legfontosabb olyan áramlatait, amelyekben az igazság fogal-
ma fontos szerepet játszik.

1. A kereszténység találkozása a hellenista felfogással

Amikor a kereszténység a hellenisztikus világban elterjedt, 
intenzív kapcsolatba került a görög – elsősorban platonikus 
szemléletű – igazságfelfogással. A görög filozófiában az igaz-
ság metafizikai ismeretet jelentett: a létezés lényegét, a dolgok 
végső természetét jelölte. Platón szerint az igazság az ideák 
világában, vagyis az isteni transzcendens világban található, 
amelyet az „Igazság mezejének” (Phaidrosz, 248 b) hívnak. A 
platonikus hagyomány e fenti módon hozza kapcsolatba Is-
tent és az igazságot. Érthető tehát, hogy az egyházatyák ké-
sőbb majd azonosítják e kettőt: „az Igazság: Isten” (Nüsszai 
Szent Gergely: Mózes élete, II 19). Szent Ágoston is sokszor 
használja az örök igazság (aeterna veritas) vagy az Isten-igazság 
(De us ve ri tas) kifejezéseket. Lényegileg Szent Tamás is csatla-
kozik ehhez a felfogáshoz, amikor János evangéliuma 14. fe-
jezetének 6. versét magyarázza, ahol Jézus „Én vagyok […] az 
igazság” mondása is szerepel: „Ő (Krisztus) egyszersmind az 
út és a végcél. Az út: embersége szerint, a végcél: istensége sze-
rint. Ezért, mint ember, mondja: Én vagyok az út; mint Isten 
pedig, hozzáfűzi: Az igazság és az élet”. (In Ioannem, 1868) Já-
nos azonban soha sem ontológiai értelemben mondja, hogy 
Isten az igazság. Számára az igazság (a kinyilatkoztatás) az 
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ember-Jézusban jön el hozzánk, amikor ő Isten Fiaként mu-
tatkozik be nekünk. Egy kiváló ortodox teológus pontosan er-
re mutat rá, amikor leszögezi: „Az egyetlen lehetséges kiindu-
lási pont a keresztény igazságfelfogás számára a krisztológia” 
(Ioannis Zizioulas).

Egy másik áramlat is megjelenik azonban a görög világban, 
amely később, különösen a középkorban találkozik a keresz-
ténységgel. Az igazság arisztoteliánus-tomista meghatározá-
sa szerint: az igazság a dolog és az értelem összehangolásában 
(adae qua tio rei et intellectus) ragadható meg. Így érkezünk el a 
Trienti Zsinat utáni teológia azon felfogásához, amely a hit 
kijelentéseinek igazságáról beszél, vagyis (többes számban) a 
keresztény igazságokról. A kereszténységet azonban nem le-
het racionalista módon igazságok egy halmazával azonosítani 
(még ha azokon a dogmákat értenénk is). Egy ilyen megköze-
lítés az egész patrisztikus hagyomány durva félreértése lenne. 
A II. Vatikáni Zsinat, amely a biblikus felfogást újra a közép-
pontba állítja, felhagy a „tételes igazságok” nyelvezetével, és 
„kutatja a Krisztus misztériumában rejlő teljes igazságot” (om-
nem veritatem in mysterio Christi conditam, DV 24).

2. A bibliai igazságfelfogás recepciója a teológiatörténetben

A görög filozófiából átvett igazságfogalom használata mel-
lett, az egyházatyáknál és a liturgikus szövegekben folyamato-
san jelen van a bibliai igazságfelfogás. A Szentírás már maga 
is hordozza a filozófiai áramlatok hatásának a nyomait, ami-
kor néhány esetben a doktrínális igazságfelfogás erőteljesebb 
hangsúlyt kap. A patrisztikában ez a kulturális kölcsönhatás 
felerősödik. Az igazság a keresztény hit értelmében, vagyis az 
isteni kinyilatkoztatással (a hitletéteménnyel) szerves egység-
ben, de a filozófia nyelvén megfogalmazva ölt alakot. Így kell 
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értelmeznünk a regula veritatis formulát is (a regula fidei szino-
nimájaként), amely a III. századra már világos értelmet kap. 
Irenaeus, miközben kijelentette, hogy az igazság „Isten Fiának 
tanítása” (Adv. haer. III Előszó), egyúttal magával Krisztussal 
is azonosította ezt az igazságot: „A mi Urunk, Jézus Krisztus 
az igazság” (III 5,1). Máshol Irenaeus az igazságot „az Egyház 
igehirdetésével” (I 27,4) vagy a „hagyománnyal” is azonosítot-
ta (III 2,1). A tévtanításokat terjesztő gnosztikusok azonban az 
„igazság átalakítói” (transfigurationes veritatis) voltak Irenaeus 
szemében (III 4,2), mivel „eltávolodtak az igazságtól” (I 28,2). 
Ugyanezért – a lyoni teológus – Kerinthoszt is az „igazság el-
lenségének” nevezte (III 3,4).

A latin világban Tertullianus-nál találunk hasonló, de apo-
logetikusabb és polemikusabb felhangú felfogást. Számára az 
igazság (veritas) megfelelői: Krisztus tanítása (doctrina Christi), 
a katolikus tanítás (doctrina catholica), a hagyomány (tra di tio) és 
az igehirdetés (praedicatio). A nem keresztényekkel folytatott 
vitában büszkén alkalmazza a „mi igazságunk” (veritas nostra) 
kifejezést (Apol. 4,3; 46,2), mivel számára a keresztények az 
igazság művelői (veritatis cultores, 15,8). Néhány szerző ismét 
felfedezi az igazság apokaliptikus dimenzióját: Lactantius 
a „felséges Isten titka” (De divina institutione, I 1,5), „az igaz-
ság misztériuma” (V 18,11) és „a kinyilatkoztatott igazság” 
(VI 18,2) kifejezéseket alkalmazza. Arnobius a keresztények 
és nem keresztények találkozásának szempontjából hangsú-
lyozza az igazság híd-szerepének fontosságát: „A keresztény 
vallás megjelent a világban, és kinyilvánította a rejtett igazság 
szentségeit” (vö. sacramenta, Adv. nat. I,3). Idézhetjük továbbá 
Nagy Szent Gergelyt is, aki egy-egy krisztusi mondás beveze-
tésekor nem a „Jézus mondta/Krisztus mondta” (Iesus dixit/
Chris tus di xit), hanem a beszédes „Igazság mondta” (Veritas 
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dixit) formulát használja. Ez a kifejezésmód sokáig megmarad 
a középkori gyakorlatban.

Szent Gergely gondolkodásának fő irányvonala lelkipászto-
ri, spirituális és misztikus jelleget hordoz. Az igazság jelentősé-
gét kívánja kidomborítani a keresztény élet számára, amikor az 
igazság ékesszólása (veritatis eloquium), az igazság tanítása (doc-
tri na veritatis), az igazság fénye (lumen veritatis) és az igazság táp-
láléka (pabulum veritatis) kifejezésekkel jelöli meg azt. Erőtelje-
sen hangsúlyozza az igazság és a hit közötti kapcsolatot: „Mi, 
mindannyian, amikor a hit teljességében szeretnénk elmonda-
ni valamit Istenről, az igazság eszközei vagyunk” (or ga na ve ri-
ta tis sumus, Mor. 30,81). A keresztények, akik elérkeztek a kon-
templáció teljességéhez – magyarázza Gergely –, hiteles tapasz-
talatról tanúskodhatnak az igazság kinyilatkoztatását (revelatio 
ve ri ta tis) követve (Reg. I. 3,20). Az Egyházban a megszentelődött 
emberek – fűzi hozzá Gergely – az „igazság fényével világító lel-
kek” (ve ri ta tis luce splendentes animas) (Mor. 19,17).

Említsük meg itt röviden az ősi liturgia jelentőségét is, 
amely „a Hagyomány szent bárkája” (Yves Congar). Az Egy-
ház imádságai, amikor Istenhez fordulunk, gyakran használ-
ják a „Te igazságod” (veritas tua) kifejezést az Isten által az em-
berek üdvözítésére adott kinyilatkoztatás megjelölésére, pl.: 
„Isten, aki a tévelygőknek megmutatod igazságod fényét, hogy 
visszatérhessenek a helyes útra” (a Húsvéti idő harmadik heté-
nek hétfői könyörgéséből). A fénynek Krisztus igazságával va-
ló azonosítása megtalálható egy nagypénteki szentbeszédben 
is (ag ni ta ve ri ta tis tuae luce quae Christus est). Azonban jelleg-
zetesen a keresztény élet kontextusában tér vissza változatos 
formulákban az „igazság” szó: az igazság igéje (verbum ve ri ta-
tis), az evangéliumi igazság (evangelica veritas), az isteni igazság 
nyilvánossága (divinae ve ri ta tis praecomium), az igazság meg-
vallása (confessio ve ri ta tis) és az igazság oltalmazója (ve ri ta tis as-
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ser tor) fordulatokban. Jelen van az igazság belsővé tételének 
szempontja is: az igazságnak belülről kell beragyognia a ke-
resztény életet: „Ó, Isten, Aki a fény fiaivá tettél minket a foga-
dott fiúság kegyelme által, tedd, hogy ne ragadjanak el minket 
a sötétség tévelygései, hanem mindig áttetszőek maradjunk az 
igazság ragyogásában!” (Évközi idő, 13. vasárnap).

A II. Vatikáni Zsinat témánkhoz való hozzájárulásáról ösz-
szefoglalóan a következőket mondhatjuk: a zsinati szövegek-
ben az „igazság” kifejezés gyakran ismét a bibliai értelmében 
és az antik hagyományt visszhangozva szerepel. Gyakran talál-
kozunk a következő kifejezésekkel: Isten igazsága (ve ri tas Dei), 
kinyilatkoztatott igazság (ve ri tas revelata), evangéliumi igazság 
(evangelica ve ri tas), keresztény igazság (christiana ve ri tas), üdvöt 
hozó igazság (ve ri tas salutaris). Az igazság kifejezéssel az isteni 
kinyilatkoztatást jelölik, amely „Krisztusban ragyog föl” szá-
munkra (DV 2). A krisztológiai hangsúly több alkalommal is 
megjelenik: „Maga Krisztus pedig az igazság és az út” (AG 8; 
vö. DH 14; DV 24). A zsinat különösen a Szentírással össze-
függésben beszél az igazságról. „Az egész Szentírás tévedésektől 
való mentességének” korábban használt formulája, amelyet az 
igazság skolasztikus felfogása ihletett, már meghaladott volt.3 
Az isteni kinyilatkoztatásról szóló konstitúció végleges szöve-
ge így fogalmaz: „amit Isten a mi üdvösségünkre le akart íratni 
a szent iratokban, azt a Szentírás könyvei biztosan, hűségesen 
és tévedés nélkül tanítják” (DV 11). A Biblia igazsága azon a té-
nyen alapszik, hogy a Szentírás, mivel Isten szava, az isteni ki-
nyilatkoztatást nyújtja számunkra. Eszerint a Biblia üdvöt hozó 
igazsága (ve ri tas salutaris) nem az egyes kijelentések tévedés-
mentességében rejlik, hanem abban a tényben, hogy az egész 
Írás Isten üdvözítő tervének kinyilatkoztatására rendeltetett.  

3 Forrás: az első vázlat a DV 12 később jóváhagyott megfogalmazásához.
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A Szentírás igazsága a kinyilatkoztató értékében rejlik, amely 
az üdvösség történetének folyamatában fejti ki hatását a ma-
ga teljességében. Az igazság dinamikus felfogása még vilá-
gosabban megmutatkozik ebben a nyilvánvalóan biblikus 
ihletettségű szövegrészben (vö. Jn 16,13): „Az Egyház ugyanis 
a századok folyamán állandóan az isteni igazság teljessége fe-
lé tart, míg csak be nem teljesednek benne Isten igéi” (DV 8).

A mai kontextus

Az Egyház az „isteni igazság”, a kinyilatkoztatott igazság be-
fogadója; azé az igazságé, amely „a mi [emberi] igazságunk” is 
egyben (Tertullianus). E kettő összekapcsolásában sürgető fel-
hívás rejlik a mi számunkra, akik egy erősen szekularizált tár-
sadalomban élünk.

Filozófusok hívják fel a figyelmünket arra, hogy a tudomá-
nyos igazság és a történelem értelme „a XX. század két nagy mí-
tosza” (Jean Brun). Mások felteszik a kérdést, hogy a tudomány 
szempontjából „az igazság [egyáltalán] lehetséges-e” (Evad ro 
Agaz zi). Nem azt kellene-e inkább belátnunk, hogy a tudomá-
nyos megismerés napjainkban „a hiteles igazság egyetlen forrá-
sa”? (Jacques Monod). A helyzet provokatív, hiszen a teológi-
át hagyományosan a „hit tudományának” tekintették (vö. fi des 
quaerens intellectum), és a köztudatban ez a mai napig nem is 
változott. Az igazság, amelynek megértésére a teológus törek-
szik, nem csupán a történelmi vagy emberi igazság, hanem el-
sősorban a kinyilatkoztatott igazság, a csak hitben megragadha-
tó igazság. II. János Pál pápa 1980. november 15-én, egy Kölnben 
elmondott beszédében így fogalmazott: „A technika által uralt 
kultúrában […] az igazság fogalma majdnem feleslegessé válik; 
sőt, sokszor egyenesen visszautasításban van része”.
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A mai kontextus

Korunk teológusának tájékozottnak kell lennie a tudomá-
nyos és történelmi diskurzus mai ismeretanyagát illetően; tud-
nia kell azonban azt is, hogy az ő szemlélődésének tárgya va-
lami más: neki elsődlegesen arra kell törekednie, hogy egyre 
mélyebben megismerje az isteni kinyilatkoztatást, Isten Sza-
vát (Dei Verbum). Úgy kell alázattal törekednie tudása gya-
rapítására, mint „akik mindig csak tanulnak, de az igazság 
megismerésére soha el nem jutnak” (2Tim 3,7). Ezért az iga-
zi teológiának mindig a Szentírást, mint „a teológia lelkét” 
kell szem előtt tartania; a keresztény erkölcs pedig mindig a 
„hit erkölcse” kell, hogy legyen (VI. Pál). Magának a bibliai 
egzegézisnek is meg kell haladnia a pusztán filológiai és tör-
téneti kutatást, hogy egyre jobban megértse a hitben azt, amit 
Pál a Lélek megvilágosító segítségét kérve tanít: „Legyetek ébe-
rek, és imádkozzatok kitartóan az összes szentért” (Ef 6,18). 
Az „immanentizmus” modern, önmagába záródó világa a szí-
ve mélyén talán a hívőktől várja, hogy – Keresztelő Szent Já-
noshoz hasonlóan – legalább ők tudjanak „tanúságot tenni az 
igazságról” (Jn 5,33). Talán ők segíthetnének korunk elidege-
nedett emberének az igazságból fakadó öröm – ahogy Szent 
Ágoston mondta: a gaudium de veritate (Conf. 10,33) – megtalá-
lásában, amelynek a jelenlétét Ágoston egész életében annyira 
megbecsülte és olyan lángolóan óhajtotta.
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