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1. Az ember "istenarczu" lény 

 

  A jézusi célkitűzésről szeretnék beszélni. Félreérthetetlen egyértelműséggel szeretném 

elmondani erről a véleményemet, meggyőződésemet. 

Amikor Jézust a házassági válás kérdésében megkeresik a farizeusok, Ő így nyilatkozik: 

„Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg nektek, hogy elváljatok feleségetektől, de 

kezdetben nem így volt.” (Mt 19,8). Hogyan voltak az emberek dolgai kezdetben? 

A Teremtés könyvében Údám Évát meglátva így szól: „Ezért az ember elhagyja apját és 

anyját, és ragaszkodni fog feleségéhez.”(Ter 2,24). Másfelől ezt a megbízatást kapja Istentől 

az ember: „Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és minden élőn, ami mozog a 

földön.” (Ter 1,28). Összefoglalom ezt a kettőt: az ember tiszte uralkodni az emberalatti 

világon, de nem az emberen; ember az emberhez ragaszkodjék, ember az embert szeresse. 

Ugyanez a Teremtés-könyve mond valamit Isten és ember létbeli hasonlóságáról. 

Ezt: „Megteremtette Isten az embert a maga képére, az Isten képére teremtette meg őt, 

férfinak és nőnek teremtette meg őket.” (Ter 1,27). "Istenarczu" lény vagyunk - ahogyan 

Vörösmartynk mondja (Emberek). Miben áll ez az istenképiségünk? Abban, hogy értelmünk 

van és szabadakaratunk? Biztos. De nem ez a teteje és veleje. Hanem az, hogy férfi és nő, 

ember és ember ragaszkodik egymáshoz, szereti egymást. Ebben állna istenképiségünk? Igen. 

Az emberi lét és a férfi-nő kapcsolat legmélyebb titkáról lebbentette fel a fátylat Jézus, amikor 

fogyhatatlanul beszélt arról, hogy az Atya szereti a Fiút. És akkor, amikor élete fogytáig 

bizonyította nemcsak szavával, hanem élete oda-áldozásával is, hogy nincs életének 

magasabb vezérlő elve, mint mindenben Atyja kedvét keresni. Az Atya szereti a Fiút, s a Fiú 

szereti az Atyát. Az evangéliumok beszámolnak arról is, hogy a Lélek az Atyától jön ki, s 

hogy ugyanez a Lélek hajtja és űzi a Fiút arra, hogy tegye azt, ami az Atyának kedves. Egy 

kört látok. Felső íve az Atyától a Fiúig ér, és ebben az ívben a Lélek, a Szeretet Lelke árad. 

Alsó íve az ellenkező irányban a Fiútól visszatér az Atyáig, s ebben az alsó ívben is a Szeretet 

Lelke árad. S ezzel bezárul a VALÓSÁG első köre, első szeretet-köre. Ennek hagyományos 

neve: Szentháromság. Ennek a szentháromságos Istennek a képére és hasonlatosságára lettünk 

mi, emberek megteremtve, amikor férfinak és nőnek teremtett meg minket az Isten. 

Amikor Isten lelket lehelt az emberbe, a maga Lelkét, ezt a Szeretet-Lelket lehelte 

belé, aminek-akinek a neve: Szent Lélek. Ez a Szeretet-Lélek árad a férfitől a nőig a szeretet-

szerelem órájában felső ívként. S ez a Szeretet-Lélek árad vissza a nőtől a férfihez alsó ívként 

ugyanabban az órában. S bezárul a kör. Egy másik kör. Ha az előző kör az Isten köre volt, úgy 

ez az ember köre. De ez már a harmadik kör. A harmadik? Igen. És a második? A második az 

áttételi szíjj. A második körben a Fiútól árad tovább az a szeretet, amelyet a Lelken át az 

Atyától kapott. Árad felső ívként az emberig. Kivétel nélkül minden emberig. És zárul a kör, 

ha az ember ugyanennek a Szeretet-Léleknek az erejében a maga szeretetével visszaöleli a 

Fiút, az Istent. Ez a második kör. S e három körben revelálódik számomra a legteljesebben és 

legmélyebben a szó, hogy Isten képére lettünk teremtve. Arra, hogy szeressünk. Mert erre 

lettünk. 



 

2. A tóra, az evangélium és az emberi lelkiismeret 

 

  Mi a bizonyosságom végső forrása? Maga az ember. A tóra, az evangélium és az 

emberi lelkiismeret ugyanazt a nyelvet beszéli. Hogyan merem ezt állítani látván látva az 

emberi történelem mérhetetlen gyűlölet- és gyilkosság-tengerét? Úgy, hogy még egyetlen 

embert sem találtam, aki igen-nel válaszolt volna nekem a következő három kérdésemre: 

 a) Te szereted, ha uralkodnak rajtad és szeretteiden? 

b)  Te szereted, ha éheztetnek téged és tieidet? 

c)  Te szereted, ha megölnek téged és a hozzád tartozókat? 

Kivétel nélkül minden ember azt várja embertársaitól, hogy becsüljék, segítsék őt, s 

ha vétkezett is, megbocsássanak neki. Azt, hogy szeressék. Az ember úgy tudja, hogy 

emberméltósága van. S ez a méltóság tiltja, hogy uralkodjanak rajta, hiszen nem az 

emberalatti világhoz tartozik. Ez a méltóság csak azt tartja méltónak, ha az ember szeretetre 

talál. 

Minden ember hisz valamiben. Nevezzük ezt fides generalis-nak. Minden ember hisz 

valami sajátosban, ami csak az ő népének, vallásának vagy éppen személyiségének a sajátja. 

Nevezzük ezt fides specialis-nak. És végül minden ember hisz abban, hogy őt megbecsülni és 

szeretni kell. Ugyanakkor bölcsen tudja, hogy ez meg nem valósulhat, ha kivétel nélkül 

minden ember - és ezek között ő is - be nem áll azok sorába, akik szeretik embertársaikat. 

Nevezzük ezt a harmadik-féle hitet fides universalis-nak. A hitnek erről a harmadik fajtájáról 

beszél az emberi lelkiismeret. És ezzel a harmadik fajtájú hittel van teljes harmóniában az 

evangélium, amikor Jézus így beszél: „Mindazt tehát, amit akarnátok, hogy tegyenek veletek 

az emberek, ti is tegyétek nekik ugyanúgy.” És ebben látja Jézus a tórának is a lényegét, mert 

szavait így folytatja: „mert ebben áll a törvény és a próféták”. „Törvény és próféták” - így 

nevezik a zsidók azt, amit mi ószövetségi szentírásnak mondunk. S amikor Jézus ugyanezt 

rövidebben mondja - Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat! -, akkor csak idézi Mózes V. 

könyvének egy helyét. 

 

3. Isten egyetlen szövetsége 

 

  Hát ez volt kezdetben, és ezt akarta Isten a múltban, és ezt kívánja tőlünk a jelenben. 

És ennek a teljes megvalósítására adta nekünk feladatként az előttünk álló jövőt. És ez adja a 

Szövetség tartalmát. Miféle szövetségét? Isten szövetségét az emberrel és ember szövetségét 

az Istennel. Melyiket? Az ősit, amelyet a teremtés hajnalán kötött az emberrel? A régit, az ót, 

amelyet a Sinai hegyen kötött, amikor átadta Mózesnek a két kőtáblán a tízparancsolatot? Az 

újat, amelyet az utolsó vacsorán kötött meg tanítványaival, hogy azok soha ne feledjék Őt és 

amit tanított nekik? Melyiket? 

  Testvéreim, én azt gondolom, hogy Istennek csak egyetlen szövetsége van. Egyetlen 

és változatlan, mert Ő Maga sohasem változik, csak él és szeret mindörökkön örökké. Az Ő 

szövetsége, akár a teremtés hajnalán, akár a Sinai hegyen, akár az utolsó vacsora termében 

mindig örök szövetség, amelyet az idő tengelyén újra és újra felkínál az embernek. Ugyanazt 

a szövetséget, mert Istennek ez az egyetlen és örök szövetsége kiolvasható az emberi 

természet nem kézzel írt, hanem Istentől alkotott valóságából, a Sinai hegyi törvényhozásból 



és a Hegyi beszédből egyaránt. Szövetségújitás van az Isten részéről, szövetségfelmondás 

soha sincs. Kell-e ezt igazolnom? Ha kell, hát teszem. Szenvedése előtt Jézus a 

tanítványokkal széder-estet ül: vallásának előírása szerint elfogyasztja az Egyiptomból 

kimenekülés emlékére a kivonulási bárányt. Ennek a vacsorának a maradékából veszi fel az 

asztalról a kovásztalan kenyeret és a boros poharat, s mondja az utóbbiról, hogy az az ő vére, 

a szövetség vére, s hogy a szövetségnek hűséges megőrzéseként ontja ki vérét tanítványaiért 

és minden emberért. S amikor felszólítja tanítványait, akikkel együtt ült széder-estet, hogy 

majd ők is tegyék azt, amit most Tőle láttak, akkor ennyit mond: „Tegyétek ezt az én 

emlékezetemre!”. Ezt mondja, és nem ezt: Ezután a húsvéti bárány elfogyasztása helyett 

tegyétek majd ezt és ezt. Mert Isten nem tartozik egyetlen néphez sem. A zsidóhoz sem. A 

keresztényhez sem. Isten az emberhez tartozik. Ahhoz az emberhez, aki szeretetre lett, és 

szeret. És nem tartozik ahhoz, aki nem szeret. Másképpen is mondhatom: Isten nem tartozik 

egyetlen fajhoz, nemzethez, osztályhoz sem. Ellenkezőleg: nekünk kell mindannyiunknak 

Hozzá tartoznunk... a szeretet magatartása, szeretetünk által. 

 

4. Miért lett ember és keresztre feszített ember az Isten? 

 

  Nem szertartás-csere céljából lett az Isten emberré. Az inkarnáció Isten végtelen 

szeretetének mindenekfeletti megnyilvánulása. Az egyetlen szövetség, a nagy isteni terv 

megvalósulása érdekében az Isten - aki önnön mintájára teremti meg az embert, hogy az képes 

legyen teljesíteni rendeltetését, hogy a szeretet által olyan legyen, mint az Isten -, ez az Isten 

erre a teremtésben megnyilvánuló jóságára rátesz még egy lapáttal. Maga jön el és ölt emberi 

testet, hogy emberként ő maga mutassa meg és be nekünk, hogyan kell járnunk a szövetségi 

hűség útját... ha kell, egészen a Golgotáig. Ha kell, ha az ember, aki nem akar szeretni, oda 

parancsolja ezt az embertársát, aki hűséges a szövetséghez, hűséges és ennek folytán csak él 

és szeret... miként az Isten, aki úgyszintén csak él és szeret. 

És itt, ezen a ponton valamit nagyon egyértelműen kell elmondanom. Az Atya nem 

dolgozott be a Fiú-gyilkosoknak, s a Fiú-gyilkosok nem dolgoztak be az Atyának. Isten nem 

haragudott meg az emberre, és Isten nem taszította el az embert magától. Sem Ádám vétke 

miatt és után, sem senki másnak a vétke miatt és után. A bűnnel az ember löki el magát 

Istentől, de Isten sohasem lök el minket magától. Isten olyan, mint a tékozló fiú apja. Szereti 

nem tékozló fiát és szereti tékozló fiát, és hazavárja őt az atyai házbe. S hogy amikor hazajön, 

miként bánik vele az Istent példázó atya - azt az evangéliumok ismerőinek nem kell 

elmondanom. Isten nem sértődik meg. Még kevésbé várja, hogy embervérrel, istenvér 

ontásával engeszteljék ki alig oltható haragját. Isten nem a vérontás Istene. „Ő nem az a véres 

Isten: az a véres Isten nincsen. Kard ha csören, vér ha csobban, csak az ember vétkes abban” 

- mondja a legemberibb, a legjézusibb magyar költő, Babits Mihály. Isten utánamegy az 

eltévelyedett báránynak és hazahozza, ha engedi. 

Jézus a szeretet örök világából, a Szeretet első és örök-időtlen köréből jött. S ha 

feltesszük a kérdést, hogy MIÉRT JÖTT?, erre sincsen más válasz, csak ez: szeretet okán jött 

és szeretet céljából jött. Hogy megmutassa nekünk, hogyan kell az "istenarczunak" 

megteremtett emberhez méltó módon viselkednünk. S ha feltesszük a kérdést, hogy mért lett 

keresztrefeszített emberré, erre sincsen más felelet, csak az, hogy aki nagyon szeret, az a 



Golgota-halált, a halálok halálát is elvállalja, hogy hűséges maradjon a szeretethez, és a csak-

szeretethez. 

 

5. Nem utópia, hanem elpídia, avagy az írástudók árulása 

 

  Hogy kicsoda és micsoda az Isten?, hogy kicsoda és micsoda a nagybetűs Szeretet ill. 

a kisbetűs szeretet?, hogy kicsoda és micsoda az az ember, akit Isten a második körben 

önnönmagával érint meg, miként Ádámot érinti ujjával Michelangelo freskóján? - erről talán a 

legtöbbet az az állítás mond el, amely egykor elhangzott az ajkán annak, aki Isten is volt és 

ember is volt egy személyben. Ez volt az a mondat: „Hatalmam van oda adni az életemet!” 

Azt az embert, aki ezt a mondatot elkezdi: Hatalmam van..., de így folytatja: megvédeni 

magamat, másokat, megbüntetni, bebörtönözni, felakasztani közbűntényeseket vagy a velem 

szemben álló politikai elgondolások képviselőit... ezt az embert nem érintette meg Isten ujja, 

élete és szeretet-lényege. Nem érintette meg még akkor sem, ha a különféle vallások mint a 

maguk szentjét, misztikusát állítanák be arcképcsarnokukba. 

Amikor a keresztény múlt vagy jelen szembesül a Hegyi beszéd Jézusával, akkor 

rendre mellébeszélés következik, s előbb-utóbb elhangzik ez a szó: utópia. Magyarul: nincs 

hely másutt, mint a mennyországban, mint a transzcendenciában a Szeretet avagy az Isten 

Országának a megvalósulására. Azaz Isten hiába érintette meg a szeretet Szent Lelkével a 

második körben az embert, az ember itt a földön csak a juszticiának a szolgálatára képes, 

amely rendőr-csendőr, fegyver-hadsereg nélkül nem lehet hatékony. Azaz a keresztény is csak 

arra lehet képes, amire a Jézus-előtti múlt képes volt: államhatalmat csinálni, amely tudva 

levően erőszakra épül. Már Ádám sem volt képes belesimulni Isten koncepciójába, Ádám 

után még kevésbé vagyunk képesek a szeretetre, mert az ő bűne mindannyiunkat megrontott. 

Mindez annyit jelent, hogy hiába van első szeretet-kör, hiába van második szeretet-kör, a 

harmadik szeretet-kör már semmiképpen sem lehetsége. Isten fuser munkát végzett. Isten 

átabotában dolgozott. Markába szakadt a vállalkozása. Abból, amit elgondolt, semmi sem 

valósulhat meg. Az ember össztudománya csak annyi, hogy csinálja az ellenkezőjét annak, 

amire Isten megteremtette: gyilkol. Kezdetleges fokon ököllel, majd vassal s végül hidrogén 

bombával. 

Az ember valóban csak erre képes, ha az írástudók elárulják az Istent, a Szeretetet. 

De amíg az írástudók ezt nem teszik, amíg az írástudók vállalják, hogy Isten tolmácsaiként 

működnek, s ezért vállalják a tolmácsok sorsát, a próféta-sorsot, addig van remény. Remény 

arra, hogy az ember másra is képes, mint gyilkolásra. Képes a szeretetre. Ennek 

következtében a Hegyi beszéd - ha a keresztény teológia nem az áruló írástudók teológiája - 

bizony nem utópia. Nem utópia, hanem valami más. Elpídia. A görög elpisz szó reményt 

jelent, és az elpídia arról énekel, hogy van remény. Az ember képes a szeretetre. Csak nem 

szabad megmérgeznie a lelkét. Nem szabad azt tanulnia, hogy szeretni csak a 

mennyországban leszünk képesek. Hogy Isten Ádám bűne miatt valami eredeti bűnnel verte 

meg az emberiséget. Hogy Isten csak Fia véres halála által hajlandó kiengesztelődni az ember 

iránt. S hogy az ember itt a földön csak juszticiára és államhatalomra és erőszakkal rendet 

csinálásra képes. 

 



6. Egy alternatív társadalom és annak feltételei 

 

 Hofstaetter, a szociológus könyvet írt a kisközösségekről. Feleségének ajánlotta. 

Ezekkel a szavakkal: De te fabula narratur. Rólad mesél ez a történet. Azt mondta el, hogy a 

kisközösségben megvalósulhat az az erőszakot nem ismerő csak-szeretet, amelyet 

megtapasztalt házasságában. És azt mondta, hogy bizony nem lehetetlen, hogy a társadalom 

élete ilyen erőszakot nem ismerő kisközösségek hálózatából integrálódjék egybe. Azt mondta 

el ezzel, hogy lehetséges az Isten, azaz a Szeretet Országa a földön. Egy másik, egy alternatív 

társadalomként. Modellként, mintaként és kovászként. Hogy utat mutasson. 

Nem áruló írástudóként, hanem Jézust és az ő Atyját tolmácsolni szándékozó 

lélekkel kérdezem, mik a feltételei annak, hogy az Ország, amelynek elközelgetéséről beszélt 

Jézus, megvalósuljon a Földön? 

 Első feltétel: átalakítani gondolkodásunkat. Ezt görögül - meta-noiának mondják. Mi 

tekintetben? Abban, hogy megszüntetünk magunkban három kategóriát. Ez a három 

kategória: jóbarát, semleges-közönyös és ellenség. S ezt a hármat lecseréljük egyetlen egyre: 

felebarát. Más szóval: mindenkit embertársunknak tekintünk. Mindenkire vonatkozóan 

érvényesnek tekintjük a lelkiismeret, a tóra, az evangélium szavát: Ne tedd a másikkal 

szemben, amit magadnak nem kívánsz. 

 Második feltétel: radikálisan elutasítani magunktól az uralkodás vágyát, és szolgálni 

akarni kivétel nélkül minden embert. Ezt görögül pán-dúliának mondják. Pán annyi, mint 

mindenki. Dúlia annyi, mint szolgálat. Nem elég tehát elutasítani magunktól a diktatúrát és 

lecserélni azt demokráciára. A demokrácia csak a többség uralkodását jelenti. Igaz, hogy 

közelebb áll ez az evangéliumhoz, mint a diktatúra, mint a kisebbség uralkodása. Közelebb, 

mint az arisztokrácia, oligarchia és hierarchia. De az evenagéliumtól idegen minden fajta 

krácia és archia, mert ezek a szavak mind "uralkodást" jelentenek, akár a legjobbak, akár 

kevesek, akár a papok uralkodnak. Isten sem az első körben, sem a második körben nem 

uralkodik. Az Atya nem uralkodik a Fiún, s a Fiú nem uralkodott az embereken sem a 

betlehemi jászol nyomorúságában, sem a három esztendős tanítványképző vándorfőiskolán, 

sem a Golgotán. Isten nem "él és uralkodik" - ezt csak Ágoston gondolta így -, az Isten csak él 

és szeret, Isten csak szeret. Jézus mosta tanítványainak a lábát. Példát akart ezzel mutatni 

nekünk. A tanítvány pedig nem lehet különb a Mesterénél. Aki közületek első akar lenni - 

mondta övéinek - legyen mindnyájatoknak a szolgája. Mindnyájatoknak - pán, szolgája - 

dúlia. Jézus pándúliára tanított minket. 

 Harmadik feltétel: megetetni az éhezőket. Máté 25. fejezetében ennek a feltételnek a 

teljesítése fejében állítja Jézus jobb felé az Atya áldottait. Egyetlen rászorulót sem hagyhatunk 

ki. S a segítés mértékének nincsen más határa, mint a magunkat szegénnyé tevés. A Hegyi 

beszédben a tényleges, az anyagi értelemben vett szegények a boldogok, s a tényleges, az 

anyagi értelemben vett gazdagoknak szól a nagy jézusi JAJ. Aki ezt másképpen magyarázza, 

biztosan áruló írástudó. Biztosan, mert a történelem azt mutatja, hogy a nyomorúságot 

egyetlen faj, nemzet, osztály sem viseli el, és csak az alkalmas órára vár, hogy véres bosszút 

álljon azokon, akik nyomorúságba taszították, vagy akárcsak abban hagyták őket. Higgyetek 

az evangélumban - mondom Jézussal. És ez az evangélium ezt mondja: „Add el mindenedet 

és árát osszd szét a szegények között”. Enélkül pedig legyen még oly’ rokonszenves is a 

gazdag ifjú személye Jézusnak, az ifjú nem lehet Jézus tanítványa. Mindenkinek mindenünket 



kell adni. Erre is van görög műszavunk: pán-pán-dória. Minden rászorulót meg kell 

ajándékoznunk, s ha kell, mindenünket latba vetve, ahogyan Jézus a gazdag ifjútól kívánta. 

Negyedik feltétel: az egyoldalú leszerelés azonnali és személyenkénti foganatosítása. 

Nincs súlyosabb fából vaskarika, mint ez: keresztény katona. Mint ez: hónom alatt az 

evangélium, kezemben a kézigránát. Közel ezerhétszáz esztendeje tart ez a Krisztust csufoló 

gyalázat. Legyenek akármilyen szép szavaink is, amíg a keresztény ember katonai esküt tesz, 

azaz megígéri az ellenség, értsd: embertársai elpusztítását, addig meggyalázzuk Jézust, s ha 

még hozzá Istenről is beszélük, csak félrebeszélünk. Non-violansz nélkül nincs kereszténység. 

Az "ellenség" szükségképpen valaki embertársunknak a fia, apja, férje... ember. Ha kell görög 

műszó, akkor a negyedik feltétel: az echthrofilia, azaz ellenségszeretet. S ha ezért az 

államhatalom börtönbe zár vagy kivégez minket, vállalnunk kell. Enélkül nem lehetünk Jézus 

tanítványai. 

Ötödik feltétel: egyetemes hirdetési kötelezettség. A papoknak az a dolguk, hogy ezt 

és kizárólag ezt, és nem más Jézust - és különösképpen nem ennek a Jézusnak az ellenkezőjét 

- hirdessék. A nem-papoknak pedig ugyanaz a dolguk, mint a papoknak. Mert Jézus a maga 

népét tanítványokból álló népnek akarta. Padban ülő, szolgáltatásokat pusztán elfogadó 

keresztényeket nem akart. A tanítvány Jézus tanítása szerint olyan embert jelent, aki 

embertársait tanítványokká akarja formálni. Ma öt, holnapra hat vagy hétmilliárd ember vár a 

jézusi igére, hogy élni tudjunk a földgolyón. Élni s a Hegyi beszédben rajzolt boldogságban 

élni. Senki sem mentheti fel magát a egyetemes hirdetési kötelezettség alól. Kérüssein - 

hirdetni. Ez a pánkérüsszia feltétele. 

Utolsó és hatodik feltétel: a kahal. Héber szó. Jézus így nevezte a maga egyházát, a 

maga kisközösségét, amely Vele együtt tizenhárom főből állt. Ebben a kahal-ban nevelte a 

tanítványait. Mi sem lehetünk ügyesebbek nála. Enélkül mi sem tudhatunk tanítványokat 

nevelni. Minden tanítványnak egy kahalban kell nevelődnie, és minden tanítványnak létre kell 

hoznia a maga kahalját, amelyben ő neveli azokat, akiket ki tud halászni a társadalom 

halastavából. Képes reá, mert Jézus nemcsak Pétert és társait tette emberhalászokká. Ma is 

azzá teszi azokat, akik átadják magukat neki. 

 

7. Befejezés 

 

Testvéreim, akik a legkülönbözőbb keresztény felekezetekhez tartozhattok, 

bizonyságot teszek. Egyszerűbb szóval: az a meggyőződésem, még egyszerűbben: az a 

véleményem, hogy amit a fentiekben elmondottam, ez a mi közös  jézusi  örökségünk. 

Kultúránk, vallási múltunk s hagyományaink lehetnek nagyon különbözők. De ez a közös 

jézusi örökség összeköt minket, ha vállaljuk azt. Nem különbözőségeinket kell 

felszámolnunk. Ragaszkodjunk ezekhez mindannyian külön-külön, mint édes miénkhez; 

nyelvben, zenében, liturgiában, istenmegközelítési stílusokban. Isten örül a gazdagságnak és 

sokféleségnek. Csak a jézusi örökségben legyünk egyek. Abban, hogy mindannyian nagyon 

szeretjük egymást. 

 

(Elhangzott 1990. február 20-án, Budapesten, a Bokor Megújulási Fórumán.) 
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