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Teológiai-etikai kérdések az elsı kıtábla parancsola-

taiban∗∗∗∗ 
 

Ne legyenek más isteneid! 
 
A két tábla és a „tabula rasa” kérdése 

Filozófiatörténetbıl ismerıs lehet az arról szóló vita, hogy vajon 
rendelkezünk-e velünk született tudással, például az etikai normák terén. 
„Természetesen” jutnak-e eszünkbe az emberbaráti érzések mögötti etikai 
alapelvek? Van-e „természeti törvény” alapja az etikának? Születésünkkor 
üres lappal („tabula rasa”) indul-e gondolkodásunk, és késıbb mindent a 
szubjektív megtapasztalás révén sajátítunk el? Netán léteznek objektív 
etikai törvények, amelyeket valamilyen úton, például a deduktív logika 
útján meg lehet ismerni, az összes szükséges tapasztalat nélkül? 

A teológiai válasz erre az, hogy az erkölcsi törvény alapja egy er-
kölcsi Törvényadó, Akit mi Istennek nevezünk. Jóllehet az etikának létez-
nek történelmi-kulturális és szubjektív megközelítései, ezeknek a hátteré-
ben bizonyos alapelvek húzódnak meg. Mit írnánk például a 
Tízparancsolat két kıtáblájára, ha nem tudnánk, hogy mi áll rajtuk – ha 
szó szerint „tabula rasa” lennének? Ha az embereket a világ minden táján 
megkérnék arra, hogy írják le az etika (erkölcs) alap meghatározását, és 
megkérdeznénk, hogy meggyızıdésük, tapasztalatuk szerint, illetve a 
családban, a társadalomban és a vallásban szerzett ismereteik szerint mit 
kellene az erkölcsi törvény tábláira írni, akkor néhány olyan alapelvet 
kapnánk, melyek nagyon hasonlítanak a Tízparancsolatra. 

Az emberek világszerte mindenütt tudják azt, hogy az etikai vagy 
erkölcsi alapelvek a másik iránti kötelességeinkrıl és felelısségeinkrıl 
szólnak. Mindannyian tudjuk, hogy a viselkedés etikai normái nem telje-
sen szubjektívek, mivel a „közjóra” és felebarátunk javára vonatkoznak. 
Ránk nézve is jók, hiszen mindannyiunknak javára van az, ha az emberek 
etikusan bánnak egymással. Ha tehát mi találnánk ki a tízparancsolatot, 
abban valószínőleg a következı elvek és gyakorlatok állnának: 

• Ne bántsunk másokat. Pozitívan megfogalmazva: a másik 
ember tiszteletének elve. 

• Kölcsönös segítségnyújtás, a minimumnál többre törekvés. 
• Az igazság szólása (de a pletyka kerülése). 

                                                 
∗ Tanulmányi anyag a Sárospataki Teológiai Akadémia hallgatói számára 
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• A vagyon tisztelete. 
• Az ígéretek megtartása, megbízhatóság. 
• Alázat; a gıg kerülése. A jó értelemben vett büszkeség in-

kább hálaadás, a gıg azonban kérkedéshez és önteltséghez 
vezet. 

• Mértékletesség, a megelégedettség elve, nem a kapzsiságé, az 
önzésé vagy a túlzott követelızésé. 

• A tekintély tisztelete, szem elıtt tartva azt, hogy mindenféle 
hatalomnak korlátot szab a törvény vagy bizonyos etikai 
alapelvek. 

• Isten tisztelete (kegyesség), vagy valamilyen végsı érték tisz-
telete (például az életé), vagy tisztelete annak, ami „szent”. 

 
Szerintem az ilyen normák – melyeket az egész világon megtalálunk – az 
etika objektív oldalára mutatnak rá. Ezeknek az alapelveknek megvan a 
szubjektív oldala is, amikor a gyakorlatba ültetjük át ıket. Úgy tőnik tehát, 
hogy az emberi megtapasztalás és egyfajta „velünk született” adottság az 
alapjuk, mivel részei a teremtés felépítettségének. De azt is mondhatjuk, 
hogy az emberiség társadalmi szerkezetébıl adódnak (és a mindennapi 
megtapasztalásokkal nyernek megerısítést). 

Ha tehát sokaknak van ismerete a Tízparancsolathoz hasonló 
dolgokról, akkor mi különbözteti meg a Tízparancsolatot magát? Elıször 
is az, hogy ez a „tíz ige” a kegyelem szavával kezdıdik. Másodszor pedig 
az, hogy ezeket a parancsolatokat egy „szövetség” részeként adta Isten 
ószövetségi népének. Ez az „ó-szövetség” megszőnt, illetve továbblépett 
„a törvény betöltésével”, melyet a Krisztus Jézus eljövetele hozott el. 
Jóllehet sok különbség van az Ószövetség és az Újszövetség között, az 
alapvetı erkölcsi elvek nem különböznek. 
 
Kegyelem elızi meg a törvényt 

A Sínai-hegyen adott törvény elsı kijelentése nem parancsolat, 
hanem a szabadság igéje: Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak 
Egyiptom földjérıl, a szolgaság házából. Ez azt jelenti, hogy nem azért 
engedelmeskedünk Isten törvényének, hogy üdvözüljünk. Hálaadásból 
engedelmeskedünk. Ezért helyezi a Heidelbergi Káté Isten törvényét a 
harmadik, a hálaadásról szóló részbe. A bibliai etosz a teremtésen és a 
megváltáson (kegyelmen) alapszik. Nem azért engedelmeskedünk, hogy 
tökéletesek legyünk. Isten kegyelme, megbocsátása tesz bennünket tökéle-
tessé. Isten törvényének követése azonban (lásd 119. Zsoltár) bizonyos 
értelemben üdvösséget, salom-ot is jelent számunkra az élet minden vo-
natkozásában. Jézus tanítását követve Pál apostol azonban különbséget 
tett a törvény igazsága és a hit és a kegyelem általi megigazulás között. A 
törvény többféle szempontból is salom-ot hoz, a kegyelem viszont örök 
üdvösséget.  
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Melyik isten? 

Az elsı parancsolat valóban az elsı, azaz, a fıparancsolat. Ne le-
gyenek más isteneid! Ez az egész életre és ezért az összes többi parancso-
latra is kihatással van. Azt mondja, hogy az etikáról alkotott felfogásunk-
nak isteni megalapozása van. Nagyon nem mindegy, hogy melyik Istent 
imádjuk. Etikánk mint praxis vitae állandóan alakul származásunktól, csa-
ládunktól, kultúránktól, környezetünktıl és sok egyéb dologtól függıen. 
Keresztyénként etoszunkat az Isten tiszteletére való egybegyülekezésünk 
is formálja és reformálja. Az egyház mint ecclesia, a hitnek a kegyelem jele 
alatt egybegyőjtött gyülekezete arra tanít bennünket, hogy gyızzük le 
gazdag és szegény, férfi és nı, kétkezi munkás és értelmiségi közötti, a faji 
és egyéb olyan társadalmi különbözıségeket, melyek szétrombolják a 
közösséget. Krisztusban leomlottak a falak. (Efezus 2. fej.) A törvény 
többé nem tipor el, a kegyelem határoz meg. Az ecclesia egybegyőjtött 
közösségében megtanuljuk Istent és nem magunkat imádni. Istent dicsıít-
jük, és benne leljük örökké örömünket – ahogyan azt a Biblia és a hitval-
lások, Augustinus, Kálvin, Barth, Bonhoeffer és még sokan mások is 
mondták. Megtanuljuk félretenni a hamis isteneket. 

Ez azonban küzdelemmel jár. Olyan korban élünk, melyet a szét-
töredezettség, a szórakozás és az állandóan növekvı pluralitásból adódó-
an az egység elveszítése jellemez. Új falak épülnek, új ideológiák és istenek 
születnek. A keresztyén közösségben megtanulunk elgondolkozni a kez-
deten és a végen, a teremtésen és a megváltáson, az emberlét értelmén. 
Megtanuljuk elhagyni a divat, a kényelem, a fogyasztói mentalitás, a féle-
lem, az erıszak, az önérdek hamis isteneit, és mindazt, ami megszokott, 
elfogadott egy összetört és bőnös világban. 

Istenben szabadságot találunk. Ez a szabadság nem arról szól, 
hogy saját céljainkat valósítjuk meg egy demokratikus, jóléti és gyönyörö-
ket keresı társadalomban. Ezek mind másodlagosak felsıbb elhívásunk-
hoz képest. Ezek a másodlagos dolgok megkötözhetnek. Isten imádá-
sunknak szabadító megtapasztalásnak kell lennie: Isten valóban Isten, az 
Örökkévaló, Aki kihív bennünket a világ szolgaságából. Isten transzcen-
dens, ezért az İ megismerése azt jelenti, hogy tudjuk: a valóság több, 
mint amirıl a napi hírek szólnak, több, mint a mindennapi terveink és 
programjaink. Az ecclesia-ban arra kapunk elhívást, hogy Istent imádjuk és 
egymást segítsük. Bőnbánatra, alázatra, hitre, szeretetre és reménységre 
hívattunk el.1 Szolgálatra hívattunk el. 
 

                                                 
1  Lásd Philip Kenneson, ‘Gathering: Worship, Imagination, and Formation’, 

5.fej. in: Hauerwas and Wells, Christian Ethics (Blackwell Companion Series: 
Oxford, 2004). 
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Az elsı parancsolat mint iránytő 
Bármilyen kultúrában vagy civilizációban éljenek is, az emberek 

szeretik, ha elızékenyen és igazságosan bánnak velük. Az emberek a világ 
minden táján jobban szeretik a kedves szavakat a győlölködı szavaknál. 
Az ártatlan megölése rossznak számít bármelyik társadalomban. A kultu-
rális különbözıségek ellenére az emberek az egész világon tudatában 
vannak annak, mi jó és mi rossz. C. S. Lewis Keresztény vagyok! címő köny-
vének elsı részében arra mutat rá, hogy az erkölcsi törvény objektívabb 
számunkra, mint ahogy azt olykor gondolnánk. Ha létezik egy adott (iste-
nileg kijelentett) etosz, akkor fontos, hogy ismerjük a forrást, a Törvény-
adót. Meg kell találnunk a megfelelı értékeket és etikai döntéseket. Ho-
gyan hat ki az elsı parancsolat a többire? Isteni alapvetést ad számukra. 
Elmondja nekünk, hogy az etikai jóság nem pusztán szubjektív döntés 
kérdése. Az erkölcsnek van egy objektív oldala is, egy Isten által meghatá-
rozott törvény-rendje. Ha etikai értelemben megbotlunk, annak mindig 
megvannak a maga rossz következményei. Az elbotlások mások bántásá-
hoz, összetört kapcsolatokhoz és rossz lelkiismerethez vezetnek. 

Pál apostol azt mondja, hogy vannak emberek, akiknek „a hasuk 
az istenük” (Filippi 3:19). Majd így folytatja: az ilyenek a „földi dolgokkal 
törıdnek”. Tudjuk, hogy lehet jól és rosszul összpontosítani a földi dol-
gokra. A jó út az, ami az elsı parancsolathoz tartja magát. A rossz út az, 
amikor abszolutizáljuk a földi dolgokkal való törıdést és a Genezis 3-nak 
az útját választjuk: a jó és gonosz tudásának keresését Isten nélkül. Az 
elsı parancsolat jelentısége abban áll, hogy segít megkülönböztetni, mi 
idıleges és mi örök, mi az utolsó és mi csak az utolsó elıtti. Bonhoeffer 
ezt a témát fejti ki etika elıadásaiban. Azt is mondja, hogy hibázunk ak-
kor, ha „Krisztust a világ nélkül, vagy a világot Krisztus nélkül keressük.”2 
Ezen azt érti, hogy életünkben egyszerre állunk kapcsolatban Istennel és a 
világgal. A világban azonban szükségünk van Isten életünkre vonatkozó 
parancsára, ebben a világban élt életünk pedig szükséges színhely, ahol 
eljátszhatjuk szerepünket. 

Nem elég azt mondani, hogy hiszünk valamilyen ismeretlen Is-
tenben (ApCsel 17). Tudnunk kell, hogy Isten mit jelentett ki magáról, a 
világról és rólunk. Az egész Biblia arról szól, hogyan cselekszik Isten mint 
Teremtı és mint Megváltó. Nem mindig könnyő Istenben bízni és Neki 
engedelmeskedni. Idırıl idıre felfedezzük, hogy „senki sem szolgálhat 
két úrnak” – ahogyan Jézus mondta. (Máté 6:24) A Heidelbergi Káté azt 
mondja, hogy a jó cselekvése „igaz hitbıl, Isten törvénye szerint, az İ 
dicsıségére” kell hogy történjék. Ami igazán jó, az nem „a mi vélekedé-
sünkön vagy emberek rendelésein” alapul. (91. kérdés-felelet) Ismernünk 
kell Isten akaratát. Többféle szempontból is emlékeznünk kell arra, hogy 
az elsı parancsolat valóban az elsı, és a többi parancsolatot ennek az 

                                                 
2  Dietrich Bonhoeffer, Ethics (London: SCM, 1985), 169. 
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örömüzenetén keresztül kell néznünk: Isten a Szabadító Isten. Egy üveg-
színképhez hasonlóan az elsı parancsolat megannyi színben fénylik (a 
kapcsolódó parancsolatokban, melyek örömhírt hordoznak). „Én az Úr 
vagyok, a te Istened.” Ez annak idején Izráelnek szólt, de ma az ecclesia 
hitvallása. Ma aki bízik Istenben, azt Isten kihozza a lelki szolgaságból. 
 
Teodicea: hogyan hihetünk Istenben, amikor annyi gonosz és 
szenvedés van a világban? 

Az elsı parancsolat olyan, mint egy iránytő. Elmondja nekünk, 
hogy a kegyelem megelızi a törvényt, követi a törvényt, és a törvényben is 
benne van. Nemcsak az erkölcsi törvénnyel van dolgunk, hanem Istennel 
mint Teremtınkkel és Megváltónkkal is. Az alapparancsolat az, hogy 
bízzunk ebben az Istenben, Aki azt mondja, hogy „kihozott a szolgaság-
ból”. Egyik megközelítési módja ennek az, hogy rákérdezünk Isten hősé-
gére és irányítására egy szenvedéssel és gonosszal teli világban. Ezt a 
„teodicea” kérdésének nevezik: hogyan lehet „igazolni” az Istenbe vete-
tett hitet, amikor képtelenség megérteni, hogy miért szenvednek olyan 
sokan betegségektıl, szegénységtıl, természeti katasztrófáktól, háborúktól 
és mindenféle igazságtalanságoktól. 

Ebben a szenvedı világban „Isten útjainak” ez a kérdése naponta 
felvetıdik a szívünkben, a napilapokban, a televízióban, és hol ilyen, hol 
olyan válaszok születnek rá.3 Elegendı megemlítenünk a holocaustot, 
vagy azt a beteg családtagot, aki miatt szomorkodunk. Elég végignéznünk 
a világkatasztrófák és a nagy méretet öltı szegénység képeit, a háborúk és 
mindenféle erıszakos cselekmények képeit. Elegendı olyan esetrıl halla-
nunk, amikor egy fiatal élet hal meg balesetben. Ezek mind mardossák 
szívünket és gondolatainkat. A teodicea kérdését veti fel a Jób könyve, és 
azóta is klasszikus kérdés maradt. Albert Camus többek között Pestis címő 
mővében foglalkozik sokat ezzel a problémával. 

Elıbb vagy utóbb a gyermek is (gyakran egészen korán) hangot 
ad annak a kérdésnek, hogyan lehet Isten mindenható és jó, ugyanakkor 
hogyan engedhet meg annyi gonoszt és szenvedést. Amikor sikerül eset-
leg felszámolnunk a háborúk, rabszolgaság, kapzsiság, bőnözés, fajgyőlö-
let stb. okozta igazságtalanságokat, akkor sem tudunk mit kezdeni a nagy 
pusztítást végzı természeti katasztrófákkal, melyeket olykor Istennek 
tulajdonítunk. 

                                                 
3  Ebben szakaszban többnyire a következı mőbıl veszek át: John P.Newport, 

Life’s Ultimate Questions: A Contemporary  Philosophy of Relgion (Dallas: Word Pub-
lishing, 1989), 7. fej.: ‘The Question of Evil and Personal Suffering’. Lásd 
még: Donald Bloesch, The Ground of Certainty (Grand Rapids: Eerdmans, 
1971), 6. fej.: ‘The Problem of Evil’. Bloeschnak ez az írása magyar nyelven is 
megjelent: Sárospataki Füzetek 2004/1: 31kk.: „A gonosz problematikája” 
(ford.: Hunyadi János). 
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Melyik Istenben higgyünk? A gonosz csak illúzió, ahogyan a hin-
duizmus tanítja? A gonosz következménye a világhoz mint fizikai való-
sághoz való kötödésünknek, ahogyan azt a buddhizmus tanítja? A meg-
váltás a vágyainktól való „elszakadásban” rejlik? A gonosz az anyaggal 
együtt adatott végességünk áraként, ahogyan azt a neoplatonizmus és a 
gnoszticizmus tanítja? Egyenlı esélyő küzdelem folyik jó és rossz között, 
ahogyan a perzsa próféta, Máni és a tanításaiból kialakult manicheizmus 
tanítja? A gonoszt mindig determinálja Isten, ahogyan azt a fatalista elmé-
letek tanítják, és ahogyan megtalálható különbözı alakban a sztoikusok-
nál, az iszlámban és a kálvinizmusban (legalábbis a szélsıséges szisztema-
tikusoknál)? Isten netán véges, ezért nem tudja feltartóztatni a gonoszt, 
ahogyan azt a folyamatteológia bizonyos irányzatai tanítják, mely szerint 
Isten a világgal együtt fejlıdik? 

Mit mond a Biblia? Számos textust és szakaszt lehet idézni – az 
Ó- és az Újszövetségbıl is –, hogy megmutassuk, a gonosz és a szenvedés 
kérdésérıl többféleképpen is beszél a Biblia. 

 
a) A Bibliában a gonosz és a szenvedés az ördög kísértésével, és 

az emberi bőnnel – mely lényegében az Isten elleni lázadás – 
áll összefüggésben. A Mózes elsı könyvének 3. része és egyéb 
szakaszok beszélnek így a kérdésrıl. 

 
b) A szenvedés olykor Isten ítéletének és büntetésének van 

beállítva. A végsı megállapítás ezzel kapcsolatban az, hogy 
mindannyiunknak meg kell jelennünk Isten ítélıszéke elıtt. 

 
c) A szenvedés és a gonosz lehet fegyelmezı (és nevelıerejő) 

annak érdekében, hogy magasabb értékeket tanuljunk. A té-
kozló fiú példázata ezt a vonást hordozza. 

 
d) Hallunk olyanról is, hogy Isten hitünk próbájaként engedi 

meg a szenvedést, mint például Jób könyvében. 
 

e) A szenvedés segíthet abban is, hogy teljesebb Isten-
ismeretre vezessen: többet jelentsen ki Isten szeretetérıl az 
övéinek és ennek a szenvedı világnak. Istennek az égı csip-
kebokorban Mózesnek adott üzenetében, Hóseás prófétánál, 
Jeremiás szenvedéseiben és Pál apostolnál találkozunk ezzel. 
Ezt a feljegyzést találjuk a János 8. fejezetében a vakon szüle-
tett emberrel kapcsolatban: nem büntetés volt vaksága, hanem 
annak érdekében történt, hogy Isten dicsıségét jelentse ki, 
amikor Krisztus meggyógyította. A szenvedéssel mint kijelen-
téssel találkozunk Jézus Krisztus szenvedésében is a János 
3:16-ban.  
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f) Az e) ponthoz kapcsolódóan olykor úgy találkozunk a szen-
vedéssel mint ami része Isten megváltó tetteinek: különösen 
a Szenvedı Szolga képében (Ézsaiás 40-55.) és Krisztusban 
(Filippi 2. fej.). Pál nagyon kifejezıen ír errıl a Róma 8:28-39-
ben, melyet szolgálatunk során sokszor van alkalmunk felol-
vasni szenvedıknek, betegeknek,  gyászolóknak vagy haldok-
lóknak. 

 
g) A szenvedés egyben rejtély is. Jób könyvében olvassuk ezt. 

Nem oldjuk meg a gonosz és a szenvedés kérdését, de megta-
nulunk hitben és reménységben élni, jóllehet ez nem könnyő. 
Ismerjük a szenvedést, és ismerjük az örömhír ígéretét is. 
Nem tudjuk megmagyarázni vagy egyensúlyban tartani ezeket. 
Hitben járunk. Nagy költemények, zsoltárok és himnuszok 
tanítanak erre, valahányszor együtt vagyunk az ecclesia-ban, és a 
sötétségbıl a világosságra hívattatunk.  

 
h) A gonosz és szenvedés kérdésének eszkatológiai vonása is 

van. Nemcsak szenvedés és halál van, hanem Krisztus feltá-
madása is, a mi feltámadásunk is, és „új ég és új föld”. (Jelené-
sek 21. fej.) 

 
Mindezekbıl azt tanulhatjuk meg, hogy óvatosaknak kell lennünk, amikor 
Istenrıl, a gonoszról és a szenvedésrıl beszélünk. Olykor tudhatjuk, más-
kor viszont nem tudhatjuk, hogy egy konkrét szenvedés erkölcsi bukás és 
bőn következménye, vagy az általános „emberi állapot” része egy össze-
tört világban, netán a fentebb felsoroltak közül egy vagy két szempont ad 
jobb magyarázatot számunkra. Biztosan tudhatjuk azt, hogy sok szenve-
dést a szabadsággal való helytelen visszaélés, az önzés, gonosz szándékok 
stb. okoznak. Ahogyan azt azonban már mondtuk, a szenvedést általában 
– melyet a Biblia a bőnnel hoz összefüggésbe – nem mindig lehet a szen-
vedı személyes bőnével magyarázni. Helyes a Prédikátor 8-nak a kérdés-
felvetése, ahol arról olvasunk, hogy olykor az igaz ember szenvedéssel 
teli, a gonosz pedig gondtalan és fényőzı életet él. Jézus is beszélt errıl a 
gazdag emberrıl és a koldus Lázárról szóló történetben. A Jakab levél is 
foglalkozik ezzel a témával. 

Végül pedig nem szabad elfelejtenünk, hogy az elsı parancsolat-
ban és a Bibliában az az örömhír központi üzenete, hogy Isten velünk és 
értünk szenved. Krisztus egyszerre a szenvedı és a bőnt, szenvedést és 
halált legyızı. Az új közösségnek (ecclesia) feladata, hogy segítsen minden 
szenvedın. Többé már nem vagyunk magunkra hagyatva a szenvedésben; 
együtt szenvedünk, a reménység ígéretei bátorítanak. A szenvedésben 
örvendezni tudás bibliai paradoxonja ez. 

Az elsı parancsolat és a Biblia általában úgy beszél a „teodicea”, 
a bőn, a szenvedés és a halál kérdésérıl, hogy nem magyarázatot ad, ha-



Frank Sawyer 
 

 50 

nem arra kér, hogy bízzunk Abban, Aki megígéri, hogy velünk lesz, Aki 
megszabadít és salom-ot hoz el. 
 
Varázslás, babonaság, bálványimádás 

A Heidelbergi Káté is úgy foglalja össze az elsı parancsolatot 
mint ami azt jelenti, hogy kerülnünk kell a varázslást, a babonaságot és a 
bálványimádást. Mi a bálványimádás? A 95. kérdés-felelet azt mondja: 
„Az, ha az ember az egy, igaz Isten helyett, aki magát igéjében kijelentette, 
vagy ı rajta kívül is, mást képzel vagy tartogat magának, hogy abba bizal-
mát vesse.” 

„Rajta kívül” – fontos ezen elgondolkodni, hiszen sokszor mond-
juk azt, hogy bízunk Istenben, holott szeretünk saját elképzeléseinkben, 
saját terveinkben, a mai világban, a pénzben és a technikában bízni. Nem 
könnyő megtalálni az életünkhöz való helyes viszonyulást ebben a világ-
ban. Vannak, akik lemondanak az értelmes életrıl, mások az élvezeteket 
keresik, és talán csak kevesen vannak, akik megértik, hogy Isten törvénye 
megment a bálványimádástól és felhatalmaz arra, hogy Isten képének 
hordozói legyünk ebben a világban. 
 
Nincsenek más istenek. Mi van a többi vallással? 

Hans Küng a világvallások kapcsolatának különbözı modelljeit 
tárgyalja Világvallások etikája címő könyvének második felében. A hagyo-
mányos modell szerint az ember általában azt állította, hogy saját vallása 
az egyetlen igaz vallás. Ezzel ellentétes stratégia annak állítása, hogy min-
den vallás igaz a maga nemében. Ez azonban túlságosan szubjektívvá 
teszi a dolgokat. Küng párbeszédet szorgalmaz a vallások között, ami által 
a másik ember vallása szabadteret kap, és komolyan vesszük azt. Szerinte 
nem a vallások egyesítése a cél (felületi szintézis), hanem mindegyiknek 
meg kell engedni azt, hogy szóhoz jusson, így legalább békésen beszélhe-
tünk egymással annak érdekében, hogy elısegítsük az igazságosságot és a 
békét a világban. Jóllehet zsidók, keresztyének, buddhisták és muzulmá-
nok nem fognak mindenben egyetérteni az Istenrıl és kijelentésérıl kiala-
kított felfogásukban, legalább abban egyességre juthatunk, hogy együtt-
mőködünk az emberiség javára és békéje érdekében. Küng szerint ennek 
kell lennie a jelenkori modellnek. Ezt mintegy tíz évvel ezelıtt írta, a téma 
azóta még sürgetıbbé vált a keresztyénség és az iszlám kapcsolatában. 

Az elsı parancsolat – a Biblia egész szándékával egyetemben – 
Isten és az igazság sajátos felfogását hirdeti, ugyanakkor nem szabad, 
hogy ez intoleránssá tegyen bennünket. Krisztus utolsó szavai valóban 
azok voltak, hogy az evangéliumnak el kell jutnia minden néphez. Miköz-
ben ezen munkálkodunk, tudnunk kell, hogy mások mit gondolnak és mit 
hisznek, ahogyan azt Pál is tette Athénban. Az ApCsel 17-ben Pál említ 
néhány olyan igazságot, amellyel az ıt hallgató görögök is egyet tudtak 
érteni. Például azzal, hogy Isten nem zárható emberi kezek által készített 
templomokba – ezt jelentette ki Salamon és egyes görög filozófusok is. 
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Vagy hogy Istenben „élünk, mozgunk és vagyunk” – Pál a sztoikus köl-
tıktıl veszi ezt az idézetet. Pál azonban új igazságokat is hirdetett: ki-
emelte, miként Ura Isten a történelemnek, és különösen azt, hogy feltá-
masztotta Krisztust a halálból. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy fenn kell tartanunk a bibliai bizony-
ságtétel egyedi voltát, még akkor is, ha teret hagyunk az általános kijelen-
tésnek és mások hitének. Nem az a hívatásunk, hogy mindent kárhoztas-
sunk a másik hitében. A keresztyének feladata az, hogy Krisztus kérdésére 
mutassanak rá: „Hát ti kinek mondotok engem?” (Máté 16:15) és „Mi a 
véleményetek a Krisztusról?” (22:42) Ha valaki Krisztushoz tér egy másik 
vallásból, fokozatosan látni fogja, mi hiányzik vagy mi a rossz a saját val-
lásában. Ez ugyanakkor igaz arra is, ahogyan mi megéljük a keresztyén 
vallást. A Krisztushoz fordulás mindig saját énünk meghalása, valamint 
régi vallásos és nem vallásos szokásainknak levetkızése is. T. S. Eliot 
versében, A háromkirályok utazásában a bölcsek, miután látták a világ vilá-
gosságát, visszatérnek a „régi függelembe” és látják, hogy „ez a Születés 
… olyan volt mint a Halál”. Valami hasonlót ábrázol Ferenczy Károly 
festménye, A háromkirályok (1989) is. A bölcsek árnyas erdın kelnek át, 
mi pedig nem tudjuk, hogy a világosság felé tartanak, vagy továbbra is a 
sötétben bolyongnak majd. 

A probléma az, hogy nem akarunk meghalni saját régi énünknek. 
Nem adjuk fel könnyen régi elképzeléseinket. Nem szeretünk megtérni. A 
tendencia gyakran az, hogy elfogadunk valamit Krisztusból, de ragaszko-
dunk régi útjainkhoz is, régi énünkhöz, régi vallásunkhoz. Amikor más 
vallások kerülnek szóba, konkrétan rá kell kérdeznünk, mely részei elfo-
gadhatók és melyek bálványimádók. Mint a nagy ideológiák, a nagy vallá-
sok is jó és rossz keverékei. Fontos tehát a régi mondás: ahol nincs igazi 
vallásosság, ott nincs erény (ubi non est vera religio, ibi nec virtus).4 

De mi az igaz vallás? Elıször saját álláspontunkkal kell tisztában 
lennünk, mely a Biblián, a Jézus Krisztusban adott örömüzeneten alap-
szik. Ezek után tanulmányoznunk kell a világvallásokat, megérteni azok 
alapvetı szándékát. Ami még ennél is fontosabb: meg kell ismerkednünk, 
beszélgetnünk kell, barátkoznunk kell olyanokkal, akik más valláshoz 
tartoznak. Csak ekkor mérlegelhetjük azt, hogy mennyire legyünk befoga-
dók és kirekesztık. Azaz igazságosnak, elıítélet mentesnek kell lennünk 
másokkal. Csak kegyelemben ítélhetünk, elfogadva mindazt, ami nemes és 
jó, bárhol is található, rámutatva Krisztus kegyelmére, mely tökéletesít és 
átalakít minden más ideológiai és vallásos meggyızıdést. Úgy kell errıl 
vallást tennünk, hogy közben ne legyünk türelmetlenek másokkal, és ma-
gunkat ítéljük meg leginkább. Ez az ecclesia nagy feladata. 
 

                                                 
4  Sebestyén Jenı, Református etika (Budapest: Iránytő, 1993), 72. 
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Megtarthatják-e a pogányok a törvényt? 
Szükséges-e a törvény „elsı táblája” (Isten imádása és tisztelete) a 

„második tábla” (felebarátunk iránti szeretet és tisztelet) betöltéséhez? A 
világon mindenhol – a modernizmus új racionalista-ateista korszakáig – 
az emberek hittek istenekben, és istenfélelmük erkölcsi követelményekkel 
is összefüggésben állt. Pál említi, hogy akik törvény nélküliek, nekik is van 
szívbe írt törvényük (Róma 2:14-15 és szövegkörnyezete). Érthetjük ezt 
úgy, mint ami nem azt jeleni, hogy annyira jó szívük volt, hanem azt, hogy 
az Isten törvénye igenis általában ismert, mivel része az emberi élet erköl-
csi felépítettségének. Isten törvénye a regnum naturae, a természeti törvény 
révén ismert, mely része az „általános kegyelemnek”, vagy annak, amit a 
teremtés struktúrájának mondunk. Az erényeket mindenhol dicsérik, a 
gonosz cselekedeteket pedig kárhoztatják. A hagyományok kihatással 
vannak erkölcsi felfogásunkra, az emberek pedig mint egyének és különö-
sen mint ideológiák követıi újból és újból „feltartóztatják az igazságot.” 
(Róma 1:18) Két oldala van tehát az egész történetnek: Isten törvénye 
nagyjából kiolvasható a teremtésbıl, mi azonban gyakran feltartóztatjuk 
az igazságot. 

Az a kérdés, hogy vajon a nem keresztyének meg tudják-e tartani 
az Isten törvényét, a következıképpen válaszolható meg: minden ember-
nek – keresztyéneknek és nem keresztyéneknek egyaránt – lehetıségük 
van arra, hogy erkölcsös életet éljenek vagy arra, hogy megszegjék Isten 
erkölcsi követelményeit. Mindannyiunknak van lelkiismerete és lehetısége 
a jó cselekvésének megtanulására. A Heidelbergi Káté megmagyarázza, 
hogy az igaz engedelmesség igaz hitbıl, Isten törvénye szerint és az İ 
dicsıségére történik. (91. kérdés-felelet) Az elsı parancsolat azért fontos, 
mert a magunk dicsıségére történı erkölcsösség nem elég. Az akkor már 
nem erkölcsi jó, hanem önelégültség és gıg. A Róma 2-ben Pál apostol 
arra mutat rá, hogy Isten az alapján ítéli meg az embereket, hogy mennyi 
világosságot kaptak. A pogányok lehetnek rendes, erkölcsös emberek. 
Mint ahogyan a keresztyének között is vannak olyanok, akik nagyot buk-
nak erkölcsi döntéseikben. Senki sem tartja meg Isten törvényét teljesen. 
A lényeg az, hogy amikor ismerjük Isten kijelentését Jézus Krisztusban, 
még teljesebben ismerjük Isten jóságos Szentlelkét: hozzánk való kegyel-
mét és bőneink megbocsátását. Ez új etosz-keretbe helyezi etikánkat. Egy 
pogány és egy keresztyén egyenlık lehetnek igaz és igaztalan voltukban is. 
A keresztyénnek az az elınye, hogy sokkal többet tud Isten akaratáról. 
Megvan az az elınyünk is, hogy egy szeretı Isten kezébe tehetjük le bu-
kásainkat, mulasztásainkat. A keresztyén embernek megvan az az elınye, 
hogy megvallja: igaz volta Krisztus engedelmességébıl van. Jóllehet, két-
ségtelenül vannak nagyon jó pogányok, a pogány világra általánosságban 
mégis csak az jellemzı, hogy vakká teszi ıket az igaz Isten tudomásul 
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nem vétele.5 Bár kétségkívül vannak a keresztyének között nagy bőnösök, 
a keresztyénség általában abban az irányban halad, hogy növelje az embe-
rek mint egyének etikai tudatosságát és engedelmességét, sıt építıen hoz-
zájáruljon a nemzeti kultúra etoszának alakításához. A „keresztyén nem-
zetek” mai mulasztásai arról árulkodnak számunkra, hogy még nem 
teljesen keresztyének, ugyanakkor máris nagyon posztkeresztyének. 
 
Szabadítás 

Jól tesszük tehát, ha belátjuk, hogy az elsı parancsolatot egy 
olyan Isten adja, Aki szeret bennünket, Aki azt akarja, hogy bízzunk Ben-
ne, és Aki valóban megszabadít bennünket a hamis istenektıl és a hamis 
hatalmasságoktól. Amint azt megjegyeztük, ez volt a Dekalógus bevezetı-
jének lényege, mely Istent mint szabadítót mutatta meg. Istent szolgálva 
találunk rá igazi szabadságunkra, igaz emberi identitásunkra. Isten törvé-
nye valóban „örömhír”. Gyakran alábecsüljük a mindennapi törvények 
fontosságát, az általuk teremtett biztonságot és szabadságot. Ha ez igaz 
egy társadalom emberek által létrehozott jogszabályaira – amelyek soha 
nem tökéletesek –, akkor az Isten „tökéletes törvénye” mennyivel inkább 
elénk tárja az igazságot és a jó élet útját. Ahhoz, hogy áldottak legyünk 
abban, amit cselekszünk, bele kell tekintenünk „a szabadság tökéletes 
törvényébe” – mondja Jakab. (1:25) Gyakran elkövetjük azt a hibát, hogy 
azt gondoljuk: Isten törvénye korlátoz bennünket, csak kevés szabadságot 
enged. A Biblia üzenete azonban az, hogy Isten törvénye olyan, mint a 
biztonsági korlát: segít, nehogy erkölcsi csapdákba essünk. Természetesen 
meg-megbotlunk, de sokkal többször elbuknánk, ha egyáltalán nem fi-
gyelnénk az Isten törvényére. 

Seneca azt mondta: Magnos homines virtute metimur, non fortuna. – A 
nagy embereket erényeik és nem vagyonuk alapján mérjük le. Nem a siker 
vagy a szenvedés, nem is a lehetıség vagy a vallásosság stb. alapján íté-
lünk. Az erény alapján mérünk. Keresztyén megfogalmazásban ez azt 
jelenti, hogy az Isten törvényében mint útmutatóban nekünk adott kegye-
lem és jóság, és Isten kegyelme mint az új élet ajándéka szerint mérünk. 
Ez etoszunk teológiai alapja. 
 
 

Ne csinálj istenképeket! 
 
Istenképek 

A történelem folyamán mindig is voltak istenképek, az Ószövet-
ségben azonban világosan jelen volt a parancsolat: ne csinálj istenképeket! 
Az istentisztelettel kapcsolatban hangzott ez el: ne imádd az ilyen képe-
ket, és ne tiszteld (ne szolgáld) azokat! Még a szentsátor legszentebb része 

                                                 
5  Lásd Török István, Etika (Kolozsvár, 1997), 64. 
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(„a szentek szentje”) sem tartalmazta Isten képét. A szövetség ládája volt 
ott, két arany kerub takarta be szárnyaival (2Mózes 25:18kk), nem volt 
azonban Istenrıl se szobor, se faragás, se kép. A következıket sorolhat-
juk fel okokként, miért nem készíthetett Izráel képet Istenrıl: 

 
• Egy ilyen kép soha nem tudná igazán és teljesen kiábrázolni 

Istent 
• A képet összekevernék Istennel 
• Az emberek megpróbálnák a képen keresztül kézben tartani 

Istent 
• A képek eltávolítanak a lelki istentisztelettıl és mágiához, va-

rázsláshoz vezetnek 
• A képek elvesznek Isten transzcendens voltából 
• Isten velünk van, úgy amint İ létezik, nem pedig ahogyan mi 

İt kiábrázoljuk 
• Mi magunk az Isten képmására teremtettünk 
• Isten legteljesebb képe Krisztusban található 

 
Az Isten rossz kiábrázolásai eltávolítják az embert Isten önkinyilatkozta-
tásától és hamis vallási ösvényekre vezetnek. Ezért kíséri ezt a parancsola-
tot egy olyan ítélet, mely azoknak az utódait sújtja nemzedékeken keresz-
tül, akik nem maradnak hőségesek Istenhez. A bálványimádás és a hamis 
vallásosság hatással van gyermekeinkre és unokáinkra: egyetlen rossz 
irányba megtett lépés még messzebb vezethet, ha követésre talál. 
 
Vallásos mővészet: igaz és hamis képek 

Meg kell különböztetnünk Istennek azokat a kiábrázolásait, ame-
lyeket istentiszteleti és mágikus célokra készítettek, valamint a vallásos 
témájú mővészeti alkotásokat. Van különbség. Természetesen nem köny-
nyő meghúzni a határt. A templomokban található dekoratív képek vajon 
csak mővészeti alkotások, vagy befolyásolják istentiszteletünk tartalmát is? 
Ebben a kérdésben sok protestáns eltávolodott a római egyház gyakorla-
tától. Talán túl messzire megyünk, ha kijelentjük, hogy nincs helye a vallá-
sos mővészetnek és a bibliai történetek illusztrálásának. Elfelejtjük azon-
ban, hogy a mővészet pusztán illusztráció, melynek nem szabad uralnia 
istentiszteletünket. Nehéz kérdés Jézus arcképeinek a kérdése. Talán jobb, 
ha több ilyen kép van, mintha csak egy, mert így könnyebb emlékezetben 
tartani, hogy ezek emberi megfogalmazások és nem istentiszteleti célt 
szolgálnak. A Jézusról készült festményekkel és videofilmekkel az a baj, 
hogy könnyen rabul ejthetik értelmünket és hozzátehetnek ahhoz, amit 
hinnünk kellene, vagy elvehetnek belıle. Ez azonban ugyanígy igaz a 
vallásos költészetre, sıt az igehirdetésre is: ezek is akadályozhatnak abban, 
hogy meghalljuk Isten tiszta Igéjét. 
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Illusztrálhatjuk ezt Munkácsy trilógiájával. A mővész hármas 
portrét tár elénk Krisztusról: látjuk Krisztust mint perbefogottat Pilátus 
elıtt, majd a kereszten mint haldoklót. A festmény ábrázolta dráma bizto-
sítja azt, hogy ne valami helytelen képet rögzítsünk magunkban Krisztus-
ról. Krisztus életének és halálának különbözı momentumait látjuk a pert 
és a keresztre feszítést ábrázoló képeken. Inkább Krisztus önfeláldozásán 
gondolkodunk el, mintsem azon, hogy milyen fizikai külsıben jeleníti 
meg a mővész. Ez sikeres mővészet és jó teológia/vallás. A kép nem 
bálványozást vált ki, azaz nem távolít el Istentıl, és nem egy hamis istent 
magasztal, nem hamis képet tár elénk az igaz Istenrıl. A bibliai üzenet 
gondos figyelembevétele megtisztította teológiailag. Nem áll a hit útjában, 
és azt sem írja elı kegyesen, hogyan kell a hitnek gondolkodnia, éreznie 
vagy cselekednie. Állásfoglalásra késztet, továbbgondolkodtat, de nem 
várja el, hogy meghajoljunk az Istenrıl alkotott emberi elképzelések elıtt. 

Sokféle videofilm létezik Jézusról. A pozitívum ebben az, hogy 
ezek tájékoztató jellegőek lehetnek azok számára, akik úgy gondolják, 
hogy ismerik Jézust, és azok számára is, akik még soha nem olvasták a 
Bibliát. A negatívum az benne, hogy a Jézusról való ismeretet mindenféle 
értelmezésekbe és felfogásokba fordíthatják át, melyek elvehetnek Isten 
Igéjébıl vagy éppen hozzáadhatnak ahhoz. Úgy lehet mindezt helyére 
tenni, hogy beszélgetéseket tartunk a filmek megnézése után. Nem kü-
lönbözik ez az általános szabálytól: vallásos meggyızıdéseinkben, tana-
inkban, igehirdetésünkben stb. mindig nyitottnak kell lennünk az értékelés 
és a jobbítás iránt. Másképpen megfogalmazva: arra hívattunk el, hogy 
higgyünk, gondolkodjunk, beszéljünk, kommunikáljunk a mővészet nyel-
vén is, de ezek a vallásos megnyilvánulások és közlések emberi mővek. 
Mindig próbára kell tennünk ıket a rendelkezésünkre álló legnagyobb 
bölcsesség szerint. 

Valójában tehát minden megfogalmazás, minden Istenrıl alkotott 
nézet hamis képpé válhat. Nemcsak szobrok, festmények, videofilmek 
vagy képi megjelenítések torzíthatják Isten Igéjének meghallását. Gondol-
kodásunk, teológiánk is hordozhat rossz istenképet. A „krisztológián” 
belül napjainkban divatos arról beszélni, melyik Krisztusra is gondolunk. 
Léteznek olyan torz elképzelések Krisztusról, melyek valótlan képet alakí-
tanak ki róla a gondolkodásunkban. 

Azt mondja János az elsı levele végén: „Gyermekeim, ırizkedje-
tek a bálványoktól!” Ugyanez található meg a levél témáinak kontextusá-
ban, amikor arról olvasunk, hogy inkább az Isten szerinti dolgokat kell 
választanunk, mint a világ szerinti dolgokat. János fölhívja a figyelmet az 
antikrisztusokra, azt mondja, hogy meg kell vizsgálnunk a lelkeket, és 
kiváltképpen hinnünk kell abban, hogy Isten Jézus Krisztusban mutatta 
meg hozzánk való szeretetét. Máskülönben bálványimádásnál, hamis iste-
neknél vagy az igaz Isten hamis képeinél kötünk ki. 
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A vallás mint projekció 
Az ókori görög filozófus, Xenophanész látta, hogy különbözı 

emberek és kultúrák saját istenképeket teremtettek meg. Azt mondta, 
hogy nemcsak a különbözı kultúrák vagy fajok teremtik isteneiket a ma-
guk képére, hanem ha a lovak tudnának rajzolni, lónak ábrázolnák az 
isteneket. Sokkal késıbb, 1841-ben Feuerbach azt mondta, hogy a vallás 
projekció, a szegényeknek gazdag istenre van szükségük, a betegeknek 
mennyei gyógyítóra stb.6 Mint ahogyan egy árnyat, egy alakot vagy képet 
ki lehet vetíteni a vászonra, az emberek ugyanúgy vetítik ki saját vágyaikat 
a mennyre. Az ember megalkotja saját istenképét. Feuerbach valláskritiká-
ja azért fontos, mert elmondja számunkra, hogyan torzul gyakran a vallás. 
A kérdés nem az, hogy a vallás vajon tele van-e ilyen projekciókkal, mert 
gyakran valóban ez a helyzet. A valódi kérdés az, vajon kijelentette-e ma-
gát nekünk az Isten, amibıl azt következik, hogy nem minden vallás ha-
mis. Azt is elmondhatjuk, hogy az érvelés kétirányú: ha van összefüggés 
az emberi szükségletek és vágyak között az istenséget illetıen, akkor ez 
azt mutatja, hogy valóban arra teremtettünk, hogy ne csak kenyérrel, ha-
nem az Isten Igéjével is éljünk. 

 
Teológiai bálványimádás 

A teológusokon kívül szinte bárki észreveszi, hogy a teológia – 
kiváltképp annak kegyetlen „rabis theologorum” (a teológusok ırültsége) 
formájában – nem csupán betegség, hanem tudományos önhittségében és 
kegyes önigazolásában hajlamos a bálványimádásra. Teológiai bálvány-
imádás veszélye fenyeget, amikor hermeneutikával foglalkozunk, mivel 
általában saját értelmezésünket szeretjük legjobban. Ugyanígy teológiai 
bálványimádás veszélye fenyeget, amikor a rendszeres teológia feladatát 
vállaljuk magunkra, hiszen leginkább saját rendszerünket szeretjük. A 
teológia rendszerezése mindig az eszmék és fix válaszok bálványozásával 
fenyeget. Ne a római katolikusokra, baptistákra vagy lutheránusokra néz-
zünk! Mi kálvinisták mindig is nagy szisztematikusok voltunk. Az elmúlt 
száz év során olyan neveket emlegethettünk (az általam leginkább ismert 
holland tradíción belül) mint Bavinck, Kuyper, Berkouwer, Louis 
Berkhof, Hendrikus Berkhof és mások. Nagy gondolataik voltak, de meg-
voltak a maguk korlátai is. İk inkább arra tanítanak, hogy gondolkod-
junk, nem pedig arra, hogy zárt rendszereket építsünk. 

A teológiát azonban mindig is fenyegeti az, hogy zárt rendszert 
építsen. A kálvinisták a mai napig vitatkoznak a „kálvinizmus öt pontjá-
nak” szükségességén és értelmén. Vallástörténeti könyvekben mindenhol 
azt találjuk, hogy a legtöbb gondolkodó a (szélsıséges) kálvinizmust fata-
lista rendszernek tartja, mely a kettıs predestinációt tanítja, és inkább az 
iszlámra emlékeztet, mint Jézusra. 

                                                 
6  Ludwig Feuerbach, The Essence of Christianity (New York: Harper and Row). 
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Mózeshez hasonlóan tehát nekünk is szívünkre kell tennünk ke-
zünket és meg kell látnunk, hogy milyen lepra munkálkodik bennünk. A 
megoldás nem az, hogy felhagyunk a rendszeres teológiával, hiszen akkor 
a teológiai bálványimádás új formáinál kötnénk ki, és még csak észre sem 
vennénk. A megoldás inkább az, hogy egy egészséges adag paradoxonnal 
és tudatos korlátozással éljünk teologizálásunk során. A zárt rendszerek 
építése helyett nyíltan kell beszélnünk, mint a Biblia teszi, és mindig helyt 
kell adnunk a misztériumnak, melyet a Biblia minden lapján érzékelhetünk. 
Isten sehol sem jelenti ki magát teljesen, és sehol sem értik İt teljesen. Ez 
a teológia elsı vallomása, melynek el kellene fordítania a teológiát az el-
hamarkodott és abszolút istenképek gyártásától. A teológia feladata nem 
az, hogy tisztázza Istent, hanem hogy hallgasson Istenre. A teológia fel-
adata nem az, hogy zárt rendszert építsen, hanem hogy felhívja a figyel-
met a hit mély jelentéseire, melyeket nem lehet teljességgel megmagyaráz-
ni, csak csodálkozni lehet rajtuk ad maiorem Dei gloriam. 

 
Isten igaz kiábrázolásai 

Az egyik legjobb módja annak, hogy elkerüljük a hamis képeket, 
ha odafigyelünk arra, hogy mit jelent ki Isten Önmagáról. Már a Szentírás 
legelején azt halljuk, hogy az ember Isten képmására teremtetett. Mégsem 
szabad Istenre mint pusztán emberre, vagy madárra vagy másmilyen állat-
ra gondolnunk. (Róma 1:22-23) Isten nem hasonló „aranyhoz vagy ezüst-
höz vagy kıhöz, mővészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez.” (Ap-
Csel 17:29) 

Nem szabad Istent a magunk képére alkotnunk. Nekünk kell el-
változnunk, megújulnunk Isten képére. Isten igaz képe kiváltképpen Jézus 
Krisztusban lett kijelentve. Pál azt írja, hogy Krisztus az Isten képmása 
(2Korinthus 4:4; Kolossé 1:15), és valóban Krisztusban „lakik az istenség 
egész teljessége testileg.” (Kolossé 2:9) Tudjuk, hogy ez azt jelenti: Isten 
igazsága, szeretete, igazságossága, kegyelme legteljesebben az İ Fia, 
Krisztus Jézus, a mi Urunk életében, halálában, feltámadásában és megdi-
csıülésében jelentetett ki. Ez vezet Isten új képéhez bennünk, melyet a 
Kolossé 3:10 és az Efézus 4:24 említenek: „Öltsétek fel az új embert, aki 
Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.” 

Összefoglalásként elmondhatjuk, világosan kell látnunk Isten igaz 
képét, azt, hogy ki Isten és mit cselekszik. Tisztán kell látnunk Isten új 
képét Krisztusban és magunkban. Ez az új kép a bibliai etosz helyreállítá-
sa, mely a teremtésen és a megváltáson, valamint a törvény mindkét táblá-
ján alapszik. 
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Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd! 
 
A név tisztelete 

A harmadik parancsolat Isten tiszteletérıl tanít tovább. Nemcsak 
más isteneket nem szabad imádnunk, nemcsak istenképeket nem szabad 
gyártanunk, de arra is vigyáznunk kell, hogyan beszélünk Istenrıl. Mint 
ahogyan használhatjuk valaki nevét, vagy beszélhetünk valakirıl tisztelet-
tel vagy tiszteletlenül, ugyanez megtörténhet Isten nevével is. Amikor 
tisztelünk egy nevet, ezzel a személyt tiszteljük. Megnevezni valakit azt 
jelenti, hogy az illetı egész személyérıl, életérıl és tulajdonságairól beszé-
lünk. A nevek nem üres szavak, hanem nagyon személyes és sajátos jelen-
téssel bírnak számunkra. Kapcsolatot jelölnek. A harmadik parancsolat-
ban nagyon személyes a megszólítás: az Úrnak, a TE Istenednek nevével 
ne élj vissza! Igazságtalan lenne visszaélni annak az Istennek a nevével, 
Aki kiszabadított a fogságból. Természetesen Isten nem olyan, mint egy 
másik ember, İ szuverén Úr, ezért 

 
„Magasztaljátok az Úr dicsı nevét, 
boruljatok le az Úr elıtt, szent öltözetben!” 

(Zsoltár 29:2) 
 
Isten nevének titka 

Shakespeare a következıt írta egyik drámájában: „Mi is a név? Mit 
rózsának hivunk mi, / Bárhogy nevezzük, éppoly illatos.” (Rómeó és Júlia, II, ii, 1-
2) Ez azt jelenti, hogy nem maga a szó az, ami számít, hanem a dolog 
lényege maga. Ugyanakkor sok név jellemzı tulajdonságokra mutat rá. 
Vannak olyan fafajták, melyeket „örökzöldnek” hívunk, a fák egy lényeges 
vonását jelölve ezzel. Ezek a fák nem hullajtják el levelüket, mint a 
„lombhullató” fák. Tőleveleik vannak, és egész éven át zöldek maradnak. 
Ha ezek közül néhányat „karácsonyfának” hívnánk, akkor máris tudnánk, 
hogy milyen fákra gondolunk, és mire is használjuk ıket a keresztyén 
kultúrkörben. 

Gyakran utánanézünk szavak etimológiájának, hogy jobban meg-
értsük jelentésüket. Sok szónak idegen gyökere van, és mint minden tu-
dományterületen, a teológián belül is fontos jelentéseket találunk a görög-
ben és a latinban, melyek segítenek a dolgokat jobban megérteni. Sıt, a 
héber és a görög értése abban is segít, hogy figyelmesebben és sokszor 
újszerően olvashassuk a Bibliát. 

A Bibliában található neveknek megvan a maguk jelentése. Oly-
kor hangsúlyos az, hogy egy nevet azért adtak, hogy azzal egy lényeges 
jelentésre mutassanak rá. Vegyük például „Jézus Krisztus” nevét: azt je-
lenti, hogy Felkent Szabadító. Tudjuk azt is, hogy a „felkent” szó a Messi-
ás szó, és tudjuk azt is, hogy a görög „Jézus” szó a héber Jósúából szár-
mazik, ami azt jelenti: Jahve megszabadít. 
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A harmadik parancsolat lényege nem pusztán etimológiáról szól, 
hanem Isten tiszteletérıl nevének tiszteletben tartása által. Amikor Isten 
kijelentette nevét Mózesnek az égı bokorban, Isten egyszerre kijelenti és 
elrejti nevében lényegét. Megértjük, hogy a Jahve azt jelenti: „Vagyok aki 
vagyok.” Ez egyben azt is magában hordozza, hogy Isten lesz aki lesz. Ez 
azt is jelenti, hogy Isten megígéri, hogy velünk lesz, amint İ van, Úrként 
és Szabadítóként. Szabadítóként Isten kijelenti jóságát és reményt adó 
ígéreteit. Úrként fenntartja szuverenitását: mi nem irányíthatjuk Istent, 
sem Isten nevét nem uralhatjuk. Sıt, Isten neve az Ószövetségben elı-
fordul úgy is, mint az Örökkévaló, a Jelenvaló, a Király, a Szent, a Felsé-
ges stb. Hasonlóképpen Jézus mondhatta magáról azt, hogy „én vagyok 
az út, az igazság és az élet”. Én vagyok az ajtó, az igaz szılıtı, a Jó Pász-
tor. Amikor a Szentlélekrıl beszélünk, egyéb neveket is találunk a Bibliá-
ban: Segítı és Vigasztaló, az igazságra vezérlı. 

Isten sokféle neve segít megérteni valamit abból, hogy kicsoda Is-
ten és mit akar nekünk kijelenteni. A Biblia olykor egészen röviden fo-
galmazza meg: „Isten szeretet.” 

Amikor „Isten nevének titkáról” beszélünk, azt akarjuk ezzel ki-
fejezni, hogy nem szabad azt gondolnunk, mi mindent tudunk Istenrıl. 
Mint ahogyan Mózes is megtapasztalta, amikor Isten kijelentette neki a 
nevét: szent távolságnak kell lennie Isten és mi közöttünk. Mi, akik te-
remtmények vagyunk, nem feltételezhetjük, hogy istenek vagyunk, de 
abban örömünket lelhetjük, hogy Isten képére teremtettünk. Mi, akik 
bőnösök vagyunk, nem feltételezhetjük, hogy méltók vagyunk Isten szere-
tetére, de örömünket lelhetjük Isten nekünk adott kegyelmében és bőn-
bocsánatában. 
 
Elkerülhetjük-e Isten nevének hiába való felvételét? 

Mindannyiunk elıtt ismertek azok az alkalmak, amikor Isten ne-
vét meggondolatlanul említjük meghökkenésünkben, vagy átkozódásként, 
amikor dühösek vagyunk. Jézus szerint ugyanígy nem jó, amikor Isten 
nevét például varázsszóként használjuk vagy végtelenül ismételgetjük az 
imádságban. (Máté 6:7) Nem szabad úgy használnunk Isten nevét, mintha 
azzal akarnánk İt irányítani! 

A második parancsolat kapcsán már esett szó arról, hogy fennáll 
a teológiai bálványimádás veszélye a teológusok, lelkipásztorok és egyhá-
zak munkájában. Ezt most meg kell ismételnünk Isten nevének használa-
tával összefüggésben is. Olyan sok minden elhangzott már Isten ellen, 
Isten nevében, olykor félig hallgatva Istenre, máskor kifacsarva vagy éppen 
valóban Isten szavát közölve. Ahogyan azt Jézus mondta: az ilyen démoni-
kus dolgokat csak imádság és böjtölés révén lehet kiőzni. Ha el akarjuk 
kerülni Isten nevének helytelen használatát lelkipásztori munkánkban, 
akkor újból és újból a következı lépéseket kell megtennünk lelki elkötele-
zettségünkben: 
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• alázat 
• az igazi megértés imádságos keresése 
• önkritikus kérdezés 
• mások bölcsességének meghallgatása 
• elmélkedés Isten Igéjén 
• az egyházi tanok fontosságának és korlátainak tudatosí-

tása 
• Isten szentségének tisztelete 
• Isten szeretetében való örvendezés 

 
Mindannyian tudjuk, hogy nemcsak akkor élünk vissza Isten nevével, 
amikor kifejezetten Istenrıl beszélünk, annak gyökere mélyebben, lelki 
magatartásunkban található. A Biblia gyakran beszél „Isten nevének segít-
ségül hívásáról”. Ezt lehet helyesen és helytelenül is tenni. Helyesen hív-
juk segítségül Isten nevét, amikor bőnbánattal és hittel tesszük azt. Hely-
telenül hívjuk segítségül Isten nevét, amikor önigazultan teszzük azt. 
Errıl beszél Jézus annak a két embernek a történetében, akik felmentek a 
Templomba imádkozni. (Lukács 18:9-14) „Mindenki, aki felmagasztalja 
magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.” 

A hegyoldalon tartott etikai diskurzusában Jézus, az új Mózes, új 
megközelítési módjával helyettesítette a Tízparancsolat hagyományos 
értelmezését: „Hallottátok … én azonban azt mondom nektek …” Mi ez 
az új megközelítés? Lényegében az, hogy nem a külsı törvények, nem is 
tökéletességre törekvésünk számít a legjobban. Ami számít, az az alázatos 
szív és az Istenben való öröm. Ami a legjobban számít, az nem veti el a 
törvényt, hanem még jobban betölti azt. Ez a lényege Jézus boldogmon-
dásainak. Boldogok a lelki szegények. Azok a „lélekben szegények”, akik 
mindenek fölött bíznak Istenben. İk azok, akik a leghelyesebben dicsérik 
Isten nevét, szívbıl és a mindennapi élet minden vonatkozásában. İk 
betöltik a szeretet törvényét. 
 
Ha Isten is akarja 

Jakab azt írja, ne dicsekedjünk azzal, hogy mit fogunk csinálni a 
következı héten vagy évben. Inkább azt kellene mondanunk: „Ha az Úr 
akarja és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni.” (4:15) Vannak persze 
köztünk olyanok, akik nem mondják elégszer: „Ha az Úr akarja” (Deo 
volente, Isten segedelmével stb.). Máskor viszont túlságosan is könnyedén 
használjuk így Isten nevét: kibúvóként, amikor nem akarunk felelısséget 
vállalni saját cselekedeteinkért. Arra gondolok itt, hogy idınként Isten 
akarata helyett a magunk akarata szerint kezdünk cselekedni. Ha azt 
mondom, hogy holnap majd meglátogatlak, „ha Isten is úgy akarja”, és 
aztán nem látogatlak meg, pusztán azért, mert valami érdekesebb elfog-
laltságot találtam magamnak, akkor ezért a döntésemért nem szabad Is-
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tent hibáztatnom. Még komolyabbá válik a dolog, amikor szent háborúk-
ról és egyéb kérdéses cselekedetekrıl beszélünk és azt mondjuk: „ez Isten 
akarata”. 

Vigyáznunk kell, amikor azt mondjuk, hogy ezt vagy azt a döntést 
azért hoztam, mert Isten azt mondta nekem. Ez egyértelmően azt jelenti, 
hogy senki sem kérdıjelezheti meg döntésünket. Vajon hányszor használ-
juk fel így Isten nevét, hogy elkerüljük döntéseink bírálatát? A vallásos 
emberek ki vannak téve annak is, hogy Isten nevével kegyesen visszaélje-
nek. Az istentelen ember azért átkozza Isten nevét, mert nem tiszteli Is-
tent. Olykor azonban becsapjuk magunkat azzal, hogy kegyesen beszé-
lünk Isten nevérıl, holott az ilyen kegyes beszéd valójában az 
önelégültség formája. Jézus akkor mutat rá erre erıs formában, amikor az 
önelégült vallást bírálja a Máté 24-ben. Amikor a vallási vezetık önelégül-
tek vagy másféleképpen visszaélnek helyzetükkel, ez is az Isten nevével 
való visszaélést jelenti, hiszen ık arra kaptak elhívást, hogy képviseljék 
Isten akaratát. 

  
A Szentlélek elleni bőn 

A harmadik parancsolat lényegi jelentése az, hogy nem szabad 
meggondolatlanul vagy lázadozva beszélnünk Istenrıl. Amikor Jézus az 
Isten Lelke ellen elkövetett bőnrıl beszélt (Máté 12:31), szavai hátterében 
az állt, hogy Isten munkáját a Sátánéval azonosították. Ha tehát a gonoszt 
jónak mondjuk, és a jót gonosznak, olyankor Isten Lelkét sértjük meg, 
Aki azért küldetett, hogy az igazságosság és az igazság útján vezessen 
bennünket. (János 16:8kk) Ez nemcsak annak kérdése, hogy mit mon-
dunk, hanem hogy mit gondolunk és cselekszünk. A harmadik parancso-
lat mélyebbre hatol annál, mint ahogyan azt idınként képzeljük. 
 
Egy név adatott az ég alatt 

Amikor Isten nevérıl van szó, a következıkre is oda kell figyel-
nünk: Jézus Krisztus mindenek fölötti nevet kapott (Filippi 2:9), az egyet-
len nevet, mely által üdvözülhetünk. (ApCsel 4:12) Jézus Krisztussal kap-
csolatban viszont az is igaz, hogy 

 
„Nem mindenki megy be a mennyek országába, 
aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, 
hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” 

(Máté 7:21) 
 
Látjuk, hogy az Úri imádság elsı kérése így hangzik: „szenteltessék meg a 
te neved.” A késıbbiekben ez úgy van meghatározva: „Jöjjön el a te or-
szágod, legyen meg a te akaratod.” A Heidelbergi Káté a következıkép-
pen fogalja össze ezt a kérést: 
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Add, hogy Téged igazán megismerjünk, 
 és minden munkádban, amelyekben világol 

a Te mindenhatóságod, bölcsességed, jóságod, 
igazságod, könyörületességed és igazmondásod, 

 Téged tiszteljünk, dicsıítsünk és magasztaljunk: 
 továbbá, hogy egész életünket, 
 gondolatainkat, beszédeinket és tetteinket 

arra irányozzuk, hogy a Te nevedet 
miattunk szidalom ne érje, 

 hanem inkább szálljon arra dicséret és dicsıség. 
122. kérdés-felelet 

 
Emlékezz meg a nyugalom napjáról, hogy megszenteld azt! 

 
321-ben Nagy Constantinus császár a vasárnapot tette meg a ke-

resztyén szombattá, a megszentelendı nyugalom napjává a keresztyén 
országokban. Tudjuk, hogy azelıtt az ıskeresztyének a hét elsı napján 
győltek össze, a „mi Urunk napján”, vagyis azon a napon, amelyiken 
Krisztus feltámadt a halálból. Korán reggel és késı délután, a napi munka 
után győltek egybe istentiszteletre. Constantinus „teljes szombattá” tette a 
vasárnapot, a nyugalom és az egyház napjává. Évszázadokon keresztül 
mintául szolgált ez sok helyen. Volt idı, amikor fontos nappá vált a család 
és az ismerıslátogatás számára. Napjainkban, a posztkeresztyén kultúrá-
ban, a vasárnapból sport- és bevásárló nap lett. A demokratikus orszá-
gokban az emberek többsége már nem jár minden héten templomba. 
Videót néznek szombat estétıl vasárnap hajnalig, és nem kelnek fel azért, 
hogy templomba menjenek. Bár vannak olyan keresztyének, akik korán 
kelnek és nemcsak vasárnap, hogy imádkozzanak, és vannak olyanok is, 
akik hitükért szenvednek is – azonban nem ez jellemzi posztkeresztyén 
demokratikus társadalmakat, még nem. Bennünket csak kinevetnek, de 
nem üldöznek. 
 
Két véglet: törvényeskedés és élvezet 

A keresztyén vasárnapot – a zsidó szombathoz hasonlóan – sok-
féleképpen ünnepelték és tisztelték. Azt is tudjuk, hogy mindkettı sokat 
torzult a törvényeskedık miatt. Krisztus idejében Izráel vallási vezetıi 
olyan törvényeskedıen bántak a szombattal, hogy Jézust is elítélték 
azért, mert gyógyított és evett a gabonatermésbıl szombat napon. Jézus 
azt mondta: „A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért.” 
(Márk 2:27) Hasonlóképpen a vasárnap is unalmas nappá vált a keresz-
tyén kultúra bizonyos idıszakaiban. Pedig a szombat eredetileg jó ajándék 
volt, a munkától való elszakadás, a lelki megújulás, az ünneplés és a baráti 
együttlét ideje. Az istentisztelet, a keresztyén jótétemények, mint például a 
betegek látogatása, az evangelizálás vagy az istentisztelet számos változa-
tának ideje (ifjúsági csoportok, kórus, Biblia órák, gyülekezeti napok). 
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Vannak, akik a mai napig megkérdıjelezik a keresztyén vasárnap 
szükségességét, hiszen nem kellene túlzásba vinnünk bizonyos napok 
tiszteletét. (Kolossé 2:16) Valóban nem szabad törvényeskedıen kezel-
nünk a vallásos élet külsıséges formáit. A külsı formák hiánya viszont 
(hagyományok, szokások, berögzıdött istentiszteleti idıpontok) szintén 
problémát jelent. 

Két ellentétes veszély van. Az egyik az, hogy a vasárnapból 
törvényeskedı és unalmas napot csinálunk. A másik az, hogy nem tisztel-
jük az istentiszteletnek és Isten megtalálásának ezt a különleges alkalmát. 
Ha a vasárnapot az élvezetek, és nem Isten napjának tartjuk, akkor 
nincs (lelki értelemben vett) iránytőnk, amely mindig észak felé mutat. 
 
Megváltás és megszabadítás 

Segít, ha úgy látjuk a szombatot – és annak analógiájára a vasár-
napot –, mint ami része a megváltás nagy körforgásának, amely Izráelben 
magába foglalta a szombatéveket, illetve a jóbel-évet (hétszer hét év), 
amikor a rabszolgákat szabadon engedték, az adósságokat elengedték és a 
földeket visszaadták az elszegényedett családoknak. Ez volt a megvál-
tás/szabadítás rendje. A vasárnapnak ma is a Krisztus által elhozott 
nagyobb üdvösségre kellene mutatnia. A szombat/vasárnap nem egy 
elszigetelt nap, hanem része az üdvtervnek, az idı, a munka és a megkö-
töttségek alóli felszabadulásnak, annak része, hogy mindent visszaadjunk 
Istennek és felebarátunknak, hogy megszabadulhassunk bőneinktıl, attól, 
hogy abszolutizáljuk saját életünket és céljainkat, hogy megszabadulhas-
sunk a társadalmi igazságtalanságoktól. Nyugalmunkat İbenne kell meg-
találnunk, ha fel akarunk hagyni a gazdagság, a hatalom, a hírnév és a vég 
nélküli szórakozás hajszolásától. 

Technikauralta, kapitalista és szórakozásközpontú társadalmunk-
ban egyre megszokottabb, hogy az üzletek vasárnap nyitva vannak, a 
gyárak vasárnap is üzemelnek. Ha tovább növekszik ez a tendencia, elju-
tunk majd odáig, hogy a családnak nem lesz többé saját napja, nem lesz 
külön nap egy kis elcsendesedésre a társadalomban, nem lesz külön nap 
az istentiszteletre. A keresztyéneknek politikai ráhatással kellene megtar-
tani a vasárnapot szabadnak minden szükségtelen munkától. Mindannyian 
tudjuk természetesen, hogy az irgalmas, jótékony cselekedeteknek, például 
a kórházakban és öregotthonokban folytatódniuk kell, mint ahogyan a 
közbiztonságot szolgáló tevékenységeknek: a rendırségnek és a tőzoltó-
ságnak, a börtönöknek stb. is. Sok olyan kereskedelmi egység van azon-
ban, amelyik régen zárva tartott vasárnap – például nagy üzletközpontok, 
éttermek és sportlétesítmények –, mára azonban a vasárnapi szórakozási 
és kikapcsolódási tevékenységek fıbb színtereivé váltak. 

A keresztyéneknek meg kell próbálniuk úgy beosztani munkáju-
kat, hogy a vasárnap szabad maradhasson. Még ha dolgozniuk kell is, sok 
esetben lehetıség van arra, hogy részt vegyenek egy istentiszteleti alkal-
mon. Mivel sokan vasárnap amúgy is csak egy istentiszteleten vesznek 
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részt, érdemes hangsúlyozni a Biblia órákon vagy egyéb keresztyén alkal-
makon való részvétel lehetıségét hét közben. 

Mindez nem „váltja meg a vasárnapot”. Egyértelmő, hogy a va-
sárnap, mint ami elsıdlegesen az istentisztelet napja, eltőnt a nyugati tár-
sadalomból. Talán visszahozhatunk valamit a vasárnapból: annak lelki 
nyugalmát a hétköznapokba. Az a veszély fenyeget azonban, hogy végül 
feladjuk a vasárnap különlegességét, mely abban rejlik, hogy pihenést ad a 
munkától és lehetıséget Isten jelenlétének ünneplésére. Ezzel együtt elve-
szítjük a „sabbat” nagy ajándékát is. Vasárnap nélkül az élet többé nem 
felel meg az „ora et labora” rendjének. Ehelyett inkább a munka és a kikap-
csolódás váltakozásából áll, amelynek – akármilyen jó is legyen – szüksége 
van a lelki dimenzióra is. Nehéz számunkra felbecsülni, milyen nagy aján-
dék is a nyugalom és az istentisztelet napja, amíg el nem veszítjük. Itt – 
mint az élet megannyi területén – Jézus szerint annak veszélye fenyeget, 
hogy félretesszük Isten parancsolatait annak érdekében, hogy saját ha-
gyományainkat kövessük. (Márk 7:9) 
 
Melyik etosz? 

A vasárnap mögött más etosz áll, mint amit a világ követ. 
Lochman felhívja a figyelmet arra, hogy a sabbat szabadság etosza külön-
bözik az aggodalom, a szorgalom és teljesítmény világi etoszától.7 
Miközben ezekben a világi etoszokban minden tılünk függ, a negyedik 
parancsolat szabadság etosza arra emlékeztet bennünket, hogy nyugalmat 
találhatunk Istennél, azaz bízhatunk abban, hogy Isten megszabadít ben-
nünket mindennapi munkánktól, mely sokszor kudarcba fullad és sokszor 
bizony tele van bőnös önzéssel. 

A nyugalom és istentisztelet napja Isten teremtı munkáján és 
megpihenésén alapszik. (1Mózes 2:2-3) Éppen ezért általános törvény, 
nemcsak a zsidóké vagy a keresztyéneké. Szükségünk van erre a napra, 
mely az istentiszteleté és a nyugalomé. Isten folyamatosan munkálkodik 
(János 5:17), de Isten meg is pihen. Pihenés nélkül nem lelhetjük örö-
münket munkánk gyümölcsében. Ha nem pihenünk, a feszültség és kime-
rültség munkánk minıségének kárára lesz. A modern életet az idı szétda-
raboltsága jellemzi. Minden óránk be van osztva olyannyira, hogy 
eszünkbe sem jut a dolgok rendelt ideje. (Prédikátor 3) Elfelejtjük, hogy 
vannak különleges alkalmak, amelyeket az Újszövetség „kairosz”-nak, 
tehát olyan különleges idınek nevez, amelyet Isten rendel el.8 Jakab azt 
mondja, hogy az egész törvény összhangban van. (2:10-13) A negyedik 
parancsolat kapocs a Tízparancsolat elsı és második kıtáblája között. Ha 
figyelmen kívül hagyjuk az istentisztelet és nyugalom napjáról szóló pa-
rancsolatot, vajon nem szenved-e csorbát a többi parancsolat? 

                                                 
7  Jan Milič Lochman, A szabadság útjelzıi (Budapest: Kálvin Kiadó, 1991), 67kk. 
8  Szőcs Ferenc, Teológiai etika, 162k. 
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Vasárnap megemlékezünk Krisztus életérıl és keresztjérıl, és 
ünnepeljük gyızelmét a bőn és a halál fölött. Éppen ezért nem szabad az 
újpogányság bőnébe esnünk, amely nem tud Isten nagy megváltó tetteirıl 
a világ történelemében, sem az İ országa eljövetelének ígéretérıl. A va-
sárnap szabadsága a megváltás szabadsága. Ne essünk a törvényeskedés 
hibájába se, és ne is fordítsunk hátat a vasárnapnak! 
 
A jövı társadalma 

Nem kétséges, hogy a gyors változás része korunk társadalmá-
nak. Az autók és repülıgépek, a rádió, televízió és az Internet feltalálása 
megváltoztatta a „modern” ember életét. A kommunikáció nagyon gyors. 
Ez azt jelenti, hogy az élet központi irányítása nem annyira egyszerő és 
nem is megbecsült. Sıt, ez napjainkban a tekintély kérdésének a része. 
Kinek van joga megmondani, hogy mit csináljak? Csakis nekem. Termé-
szetesen a gyakorlatban még mindig léteznek a család, a világi felsıbbség, 
az iskola, az egyház és a szomszédság struktúrái. Az élet azonban sokkal 
széttöredezettebb. 

A „dobd el” mentalitás uralkodik egyre inkább. Egy néhányéves 
számítógépet folyamatosan bıvíteni kell, míg végül újat kell venni helyet-
te. A termékek csillogó mőanyag csomagolásban vannak, amit azonnal ki 
is dobunk, amint megvásároljuk. Gyorsétkezdékben vagy konferenciákon 
szemétbe dobjuk a mőanyag villákat és poharakat. Természetesen az újra-
feldolgozás mindennek hasznát veheti, de ez a „dobd el” gondolkodás-
mód része az újfajta életmódnak. Mivel már így is küszködünk azzal, hogy 
különbséget tegyünk a filmek, az Internet virtuális valósága és a napi élet 
valósága között, „dobd el” mentalitásunk megfertızheti kapcsolatainkat 
is. Egyre inkább gépként kezeljük az embereket. Amíg jól mőködnek, 
minden rendben van. Ha valami elromlik, egyszerően eldobjuk, mert 
könnyebb újat találni, mint a régit megjavítani. 

A széthullott, szétesett család a társadalomra nehezedı nyo-
más jele. A válások mellett sok olyan család van, ahol a családtagok egy-
mástól messze laknak, földrajzilag és gondolkodásukban is. Ez természe-
tesen a múltban is sokszor így volt. Ma azonban még több alternatíva áll 
rendelkezésre, például a homoszexuális kapcsolatok egyenlı jogainak 
helyeslése. A család, ami egykor a nagyszülıket, a nagynéniket és nagybá-
csikat is jelentette, ma már egészen kicsi egység, vagy talán már nem is 
egység. Ehhez hozzájárul még a „generációs szakadék”, és máris látjuk, 
hogy a család „már rég nem az, mint ami egykor volt.” 

A (poszt)modern életre jellemzıek az ad hoc tagságok. Az em-
berek egyre kevésbé hőségesek a szervezetekhez, pártokhoz, egyházak-
hoz, egyikbıl a másikba vándorolnak. Ez része a „szabadpiac” elképze-
lésnek. Mindez arról szól, hogy azok a döntéseink, amelyek tagságra, 
barátságokra, a vallásra stb. vonatkoznak, nem véglegesek. Lehet hogy ma 
ezt választjuk, holnap pedig egy másikat. 
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Az informatika korszakában élünk. Vegyük például az iskolát! 
Volt idı, amikor mindent szóban tanítottak és tanultak meg. Volt egy kis 
írás is, de a tanulóknak nem voltak füzeteik. Eljutottunk aztán a füzetek, 
majd fénymásolatok, most pedig a számítógépes kommunikáció idısza-
kához. Idıközben a tömegtájékoztatás minden csatornája (nyomtatott, 
szóbeli, televízión és számítógépen közvetített stb.) vég nélküli informá-
cióáradattal lát el olyannyira, hogy nehézségünk támad kiszőrni azt, ami 
értékes és amit kezelni tudunk. Nevezzünk meg egy témát, könyvek és 
cikkek ezreit találjuk róla. Annak veszélye fenyeget, hogy feladjuk és ki-
mondjuk: csak az igazán hozzáértık tudnak bármit is. Pedig az igazán 
hozzáértık sokszor csak a tudomány egy kis területérıl rendelkeznek 
ismerettel, mivel minden terület önmagában egy hatalmas hegy. Személyes 
merevlemezünk (valójában lelkünk) valószínőleg összeomlik mindezek 
súlya alatt. 

A fenti jellemzıket együttvéve, most már tudjuk, hogy a válasz-
tási lehetıségek tömkelege egyike azoknak az új angyaloknak vagy 
démonoknak, amelyekkel meg kell küzdenünk. A magas szintő technikai 
vívmányok olyan sok választási lehetıséget teremtettek az életben, hogy 
az számunkra már követhetetlen. Ez mindig igaz volt, napjainkban azon-
ban még több választási lehetıség áll elıttünk. Mőholdas televízión ke-
resztül a televíziós csatornák és mősorok végtelen választéka tárul elénk. 
Számtalan weblapon szörfözhetünk. Sok-sok helyre elutazhatunk. Sok-
sok mindent vásárolhatunk. Állandóan választanunk, döntenünk kell. 
Annak veszélye fenyeget, hogy nem találunk nyugalmat. 

Ezek és sok más egyéb jellemzı része annak a sokknak, amely 
a jelenben és a jövıben ér bennünket.9 A negyedik parancsolat nem ide-
jétmúlt, hanem nagyon is szükség van rá egy nyugtalan társadalomban. 
 

                                                 
9  Alvin Toffler, Future Shock (New York: Random House, 1970). 




