
Mindenszentek   AZ ISTEN BECSÜLETE 2020 

- Vád- és védőbeszéd - 

 
Köszöntelek Benneteket Mindenszentek ünnepén és egyben Halottak napja előestéjén: 
Békesség veletek! 

A mai nap a liturgiában „főünnep”, de egyáltalán nem vagyok ünnepi hangulatban. Inkább 
síri gyászban. Két éve még öcsémmel álltam ott szüleink sírjánál, de mindannyian tudtuk és 
ő is tudta, hogy jövőre már az ő sírjánál állunk. De most még ez sem történhetett meg, mert 
egy gonosz vírus terjeng, és az egymás életéért való felelősség miatt a „távolságtartás” a 
felelős viselkedés. 

Ebben a feldúlt állapotban és az Istennel is perlekedve kell lelkiismeretet vizsgálnom, és 
Nektek is bűnbánatot hirdetnem. Bánjuk meg bűneinket! … Szeressen minket nagyon az 
Isten, amikor az ő „bűneit” latolgatjuk, és jó lenne, ha kölcsönösen meg tudnánk bocsátani 
egymásnak. 

Kyrie… Gloria… 

Imádkozzunk! Istenünk, bocsáss meg nekünk, amikor olyan gonoszságra vetemedünk, hogy 
a világ és a mi sorsunkért Téged akarunk felelőssé tenni. Értsd meg elkeseredésünket és 
bocsásd meg bűneinket, aki élsz és szeretsz minket örökkön örökké. 

Evangélium Mt 5, 1-12a 

A tömeget látva fölment a hegyre. Leült, a tanítványai odajöttek hozzá, ő pedig szólásra 
nyitva ajkát így tanította őket: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek 
országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők majd vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, 
mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők majd 
jóllaknak. Boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalomra találnak. Boldogok a 
szívükben tiszták, mert ők látni fogják Istent. Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten 
fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a mennyek 
országa. Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden 
rosszat mondanak rátok miattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok nagy a 
mennyekben; így üldözték ugyanis a prófétákat is, akik előttetek voltak.” 

 
Hetek óta készültem erre a mai estére. Hét elején arra jutottam, hogy az „Isten 
becsületéről” fogok beszélni. Közben volt a legrégibb közösségemmel egy online találkozó, 
ahol gyilkossággal vádoltam meg az Istent. Most ennek az elmélkedésnek ezt a címet 
adtam: Az Isten becsülete. Alcím: Vád- és védőbeszéd. 

1) Vád 

A nyolc hónap óta tartó karanténban esténként többek között szép természetfilmeket 
nézünk. Annyira szépet, hogy elborzaszt az a „gyönyörű” látvány, ahogy folyik a létért való 
harc, más szóval a létért való küszködés. A növényektől az állatokon át a gyilkolás folyik. Az 
állatok megeszik a növényeket, aztán nagy vadak a kisebbeket, mi emberek az állatokat, és 
folyik végig a történelmen a vér, a vér, a vér! Ami aztán folytatódik azzal, hogy az emberek 
nem csak az állatokat zabálják, hanem egymást is. Állat- és emberfajokat pusztítanak el, és 
végül is a „homo sapiens” lesz a világ leggonoszabb gyilkosa a földön. 



De a vallások mindegyikében a táplálék lánc végén mintha ott állna az Isten, hisz rövid 70-
80 év után meghal kínok között a homo sapiens is, és mintha őt az Isten falná fel, aki a jókat 
ugyan megjutalmazza valahogy, de a rosszakat örök tűzön sütögeti magának.  
Nem csoda, hogy a zsidó és keresztény Biblia lapjain olvashatjuk Mózes törvényeit, mely 
szerint Jahwének, a törzsi Istennek a bosszúszomját, az állatok legyilkolásával és az égő-
ldozatok vérével elégítheti ki a hívő ember.  
Ugyanez a Biblia mondja, hogy Isten a „maga képére és hasonlatosságára” teremtette az 
embert. Mondhatjuk, hogy fordítva van a dolog, az ember a maga hasonlatosságára 
teremtette meg a ma Istenét. De a tények azt mutatják, hogy a mi világunk és történelmünk 
is a hadak ura Istenének történelme.  

Milyen Isten hát a mi Teremtőnk? Jó Isten?! Szeretet Isten?! 
 

2) Védőbeszéd 

A fenti kérdésre Izraelben egy zsidó bűnös kisvárosból jőve egy ácslegény azt találta 
mondani, hogy jó az Isten, maga a szeretet az Isten. Ez a názáreti Jesuah, ácsból lett 
vándorprédikátor az országot járva addig mondogatta ezt monomániásan, hogy Jahwe Isten 
főpapja kénytelen volt az isteni császár Helytartójával összefogni, és az ő vérét is kiontani.  
De azóta is vannak követői, akik azt az őrültséget hirdetik, a makacs tények ellenére, hogy 
van Isten, jó az Isten, Szeretet az Isten, és az a másik, a „véres Isten” nincsen! 

És most tessék védőbeszédet mondani! 

1. Szeretni csak szabadon lehet 

Mondom én, aki senki fia vagyok (igaz, ács volt az én apám is), éppen úgy nem tudok semmit, 
mint ahogy szerintem Ti sem. Mégis kapálózom, győzködöm magam, mert mást nem 
tehetek. 
Szóval botcsinálta filozófusként mondogatom, hogy szeretni csak szabadon lehet. A Szeretet 
Isten, ha ő a Teremtő, akkor az általa teremtett világban, még az atomok is szabadságot 
kaptak. 
A természettudósok ugye sok mindent a véletlennel magyaráznak. Szóval úgy tűnik, hogy az 
élettelen atomok „esztelen” utakat választottak.  
Ugyanigy az élők (bizonyos növények, állatok) is gyilkos trendeket alkottak maguknak. 
 A sorban megjelenő tudatos lények pedig, ahelyett, hogy alapvetően a kooperációs modellt 
választották volna, sokan a konfrontációsat választották. A józan belátás helyett az 
erőszakot.  

2. A tudatos lények szeretetvilágot építhetnének 

A hegyen vagy a sík mezőn az ácsból lett vándorpróféta az új világ „magna chartáját” is 
megfogalmazta. A félresiklott világ sínre helyezését, és az Isten álma megvalósulását 
biztosító lépéseket ezek a tudatos lények megvalósíthatnák.  
Megszüntethetnék a szegénységet, az éhezést és a szenvedők sírását. Irgalmat, szelídséget 
és békét kellene tanúsítaniuk a Földön. De irgalmasság helyett továbbra is irgalmatlanok, 
szelídség helyett ők is vadállatok, békességteremtés helyett szítják a viszályt, a háborúságot. 
Tiszta szív, tiszta gondolkodásuk megválthatná a zűrzavaros világot. A tetteik pedig meg-
teremthetnék a boldogságot. 

Csakhogy ezért vállalni kellene a prófétasorsot. 



3. Isten becsülete 

A síroknál szeretném megvédeni az Isten becsületét. 

A mi világunkat látjuk világosan, de az Odaátot csak „tükör által, homályosan”. Az emberi 
korlátok között ugyan, de a Szeretetisten valóságából logikusan következtethetünk a halálon 
túlra. 

Az elfuserált világunk nem szünteti meg az Isten tervét, és annak érvényre kell jutnia, itt és 
odaát, amire az Isten becsületszavát adta. 

Isten lényéből logikusan következik, amiről a Názáreti Jézus mesélt, hogy a mindenség Atyja 
kitárt karokkal várja minden fiát és lányát, még a tékozlókat is! 

Fényes lakomát rendez minden teremtményének. És szeretete nem változik odaát sem, 
hogy lehetőséget adjon a megváltozásra. és ő ismeri korlátainkat, és millió felmentő okot a 
bűneinkre.  

A sírok mellett állva, azt is látja Ő, hogy milyen gyötrelem számunkra szeretteink elvesztése. 
A szeretetéből következik, hogy a szeretetszálakat szétszakíthatja akár a halál is, de azokat a 
Szeretet Istene nem engedheti örökre szétszakítva lenni. Csak „kis idő és újra megláttok 
engem”, mondta a szeretet specialistája. Nem lehet hiú ábránd csupán, hogy szeretteinkkel 
újra találkozunk, és soha-soha el nem válunk.  

--- Megvédtem ezzel az Isten becsületét? Nem tudom. De abban biztos vagyok, hogy ha ő a 
szeretet maga, akkor biztosan együtt szenvedett és szenved most is velünk. És a szeretet 
logikája szerint együtt is fog örülni. Mert a világ nem lehet egy gyilkos Isten martaléka, mi 
több: egy jó Istennek nem foszolhat a semmibe az Ő örök álma! 

Most ima, hozzászólás helyett rövid csendben emlékezzünk szeretteinkre és gondolkozzunk 
el az Isten becsületén! 
 

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, 
szenteltessék meg a te neved; 

jöjjön el a te országod; 
legyen meg a te akaratod, 

amint a mennyben, úgy a földön is. 
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; 

és bocsásd meg vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk 

az ellenünk vétkezőknek; 
és ne vígy minket kísértésbe, erősíts meg a kísértésben, 

de és szabadíts meg a gonosztól! 
Ámen. 

 

 

[Kovács László online prédikációja  
elhangzott 2020. november 1-jén] 


