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Paolo Sacchi, università di Torino*1

1. Téma

E tanulmány célja, hogy feltárja az Isten és a bűn közötti kapcsolatot a zsi-
dó gondolkodásban. Vizsgálódásom egyaránt érinti a kánoni és a kánonon 
kívüli szövegeket.

Ősi, Izraelen kívül is elterjedt elgondolás szerint Isten az igazságosság 
őreként megtorolja a bűnt. Ennek az elképzelésnek több oldala van. Az alap-
vető és visszautasíthatatlan álláspont egyrészt ellentmond a tapasztalatnak, 
hiszen a vétkesek megbüntetését nem mindig tartották be, másrészt nyitott 
és összetett probléma előtt állunk, amely a rosszat gyógyítani akaró emberi 
vágyból fakad, hogy elkerülhető legyen az isteni büntetés.

A bűnt már igen korán társadalmi dimenzióban szemlélték: a büntetés 
egészében érintette a társadalmat, a bűn jóvátétele a bűnös kizárásával járt.

Amikor a figyelem középpontjába az egyén került, az isteni megbocsá-
tás vágya sürgetőbb lett. ha az egyén szembesült bűnével, a társadalmi meg-
oldás már nem volt megnyugtató. Egyáltalán kiengesztelhették a bűnt, va-
gyis eltörölhették anélkül, hogy a vétkest kirekesszék? Másképpen fogalmaz-
va: létezett egyáltalán isteni megbocsátás? ha igen, milyen feltételei voltak? 
Talán bizonyos rítusok?

Az egész elgondolás az ősi zsidó vallásba, egy olyan eszmei összefüg-
gésbe illeszkedett, amely más problémákhoz hasonlóan ezt is a földi élet 

* „Il perdono dei peccati nell’ebraismo da Amos al II sec. d. c.” in Paolo Sacchi, Tra giudaismo e 
cristianesimo. Riflessioni sul giudaismo antico e medio, Brescia: Morcelliana, 2010, 225–249. Fordította: 
Piatrik Pió OFM.
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korlátai között tartotta, mivel a Kr. előtti 400-as éveket megelőzően nem hit-
tek a halál utáni isteni ítéletben.1

Azon felül, hogy Isten igaz (saddîq), irgalmas (hannûn) is. Isten igazsá-
gossága és irgalma az emberi gondolkodásban egyensúlyt keres, hiszen na-
gyon ingatagok, mivel racionálisan tekintve az igazságosság és az irgalom 
között lényegi ellentmondás áll fönn: az emberi értelem az igazságosság fo-
galmával még meg tud birkózni, de az irgaloméval már nem. Másképp: ami-
kor az emberi beszéd az isteni irgalom fogalmát használja, hajlamos arra, 
hogy az igazságosság büntető terminusaival értelmezze azt. A „büntető” jel-
ző szabályokat feltételez, így az irgalomról való beszéd visszakerül az igaz-
ságosság szférájába. Az isteni megbocsátás kérdése egyre élesebb, nehezebb 
és mind ösztönzőbb lesz, amint néhány zsidó csoportosulásban megjelenik 
a lélek halhatatlanságába és az Istenben élő igazak létébe vetett hit. de léte-
zett-e olyan igaz ember, aki méltó lett volna az örök életre?

A bűnök isteni megbocsátásáról szóló elgondolás csak néhány esetre 
korlátozva jelenik meg a héber gondolkodás történetében: például az izajási 
korpuszban, ahol Isten, mielőtt Izajásra bízná a prófétai küldetést, megbo-
csátja bűneit (Iz 6,7), vagy deutero-Izajásnál Isten eltörli és elfelejti Izrael 
bűneit (Iz 43,25),2 amit az is mutat, hogy kiszabadítja a fogságból. A kontex-
tusból azonban az is kiderül, hogy Izrael levezekelte büntetését: már az is ir-
galomnak számít, hogy Isten ismét kapcsolatba lép vele. Az isteni megbo-
csátás témája igazán jelentőssé majd csak a kereszténység születésénél válik, 
de ez csak a zsidó gondolkodás elvei alapján érthető igazán.

Ebben a tanulmányban csupán a szándékos bűnt veszem figyelembe. 
Amint azt látni fogjuk, valóban léteztek a nem szándékos bűnt kiengesztelő 
zsidó rítusok. A „nem szándékos bűn” kategóriája nem a modern szentimen-

1 Valójában a zsidók a környező népekhez hasonlóan mindig is hittek az ember „bizonyos részének” 
továbbélésében. Ezt a „valamit” ’óbnak mondták, ami árny(ék)nak vagy valami hasonlónak fordít-
ható. [Az ’ób jelentése G. Fohrer szótára szerint: „árny; a holtak felidézett szelleme” – a fordító meg-
jegyzése.] Az árnyak a föld alá szállnak egy seól nevezetű helyre. Ami megkülönbözteti az ősi hitet at-
tól, amit a későbbiekben a „lélek halhatatlanságának” hívtak, az a tény, hogy amikor a lélek halha-
tatlanságáról van szó, az úgy értendő, hogy az elhunyt lelkét Isten már megítélte. Más szavakkal, a 
pokol és a paradicsom alapján beszélhetünk a lélek halhatatlanságáról, míg a seólba mindenki, jók 
és gonoszak egyaránt alászállnak, ugyanis a holtakon Isten nem uralkodik. A törést a lélek új és ré-
gebbi felfogása között ugyanaz a társadalom jelezte, amely a változást előidézte, hiszen megváltoz-
tatta a nevét: „ami életben maradt”, az „árny” fogalma eltűnt. A legelső mű, amelyben a lélek hal-
hatatlansága feltűnik, a Virrasztók könyve (Kr. e. 400 körül, más datálási kísérlet egy évszázaddal ko-
rábbra helyezi).

2 Ld. még: Iz 44,22. Az isteni megbocsátás elnyerésének lehetősége hozzátartozott a héber lelkiség-
hez. Jól mutatják ezt az 51. zsoltár könyörgései. E szempontból Salamon imáját is érdemes fellapoz-
ni az 1Kir 8-ban, ahol több alkalommal is feltűnik a „bocsásd meg” felszólítás. A jarbeh liszloah („so-
kat megbocsát”) Istenre vonatkozó kifejezése az Iz 55,7-ben jól jelez egy meghatározatlan valóságot 
és a képességet is.
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talizmus terméke: már a Papi-írástól kezdve része a zsidó teológiának. ha a 
nem szándékos bűn akár figyelmetlenség, akár a normák nem tudása miatt 
következett be, lehetőség volt a vér általi különleges megtisztulásra.3 A rítus 
logikája világos: a vérben található az élet forrása4 és ha a bűn bishegagàh, 
vagyis nem szándékos, az állat életét fel lehet ajánlani a bűnös élete helyett. 
Ellenben a szándékos bűn esetére nem volt előírva engesztelő rítus.5 Ilyenkor 
a Templom és a társadalom megtisztítása a bűnös kizárásával történt meg. 
„Távolítsd el a gonoszságot Izraelből” (MTörv 13,6; 22,20.22).

A héber gondolkodás mindig a megváltás keresésére irányult, ellentét-
ben a göröggel, amely az igazságot kereste. Ezzel az állandó és alapvető cél-
lal alakul ki a megváltás eszközeiről szóló reflexió. A megváltás akadály-
ba, mondhatnánk, természetes akadályba ütközik: az emberi gonoszságba. 
hogyan győzhető ez le? Minden megoldási javaslat meghiúsul, a meghiúsu-
lás pedig újabb és újabb reflexiókat szül. Az egyetlen lehetséges megoldás, 
úgy tűnik, az isteni megbocsátás, de ez az elgondolás csak egy-két helyen je-
lenik meg fejlődés nélkül, kivéve a Kr. e. 1. század utolsó éveit.

A történelmi fejlődés leírásakor sok bizonytalanság marad; részben né-
hány szöveg datálási problémái miatt, részben a sok évszázaddal ezelőtt, 
teljesen más társadalmi és pszichológiai helyzetben élő emberek vallá-
sos gondolkodásával való azonosulás nehézségei miatt. Az „áldozat” és a 
„bűn” fogalmai például egészen más, modern kultúránkétól eltérő jelen-
téssel bírtak. A különbség modern vizsgálatai valamiképpen mindig elég-
telenek maradnak. A vallásos gondolkodásnak nincs szisztematikus jelle-
ge, aki azt tanulmányozza és megpróbálja megérteni, nem tudja másképp 
megközelíteni, csak olyan logikával, amely a különbözőségre épül. Nem 
könnyű feladat az összes részt egy olyan átfogó és összefüggő fejtegetésbe 
beilleszteni, amely egy sohasem egységes valóságnak próbál értelmet adni.

3 „A vétlen elkövetőnek nem önmagában a cselekedete miatt van szüksége bocsánatra – ahogy fen-
tebb jeleztük, tette az elkövető figyelmetlensége és bűntudata miatt nyert bocsánatot –, hanem tetté-
nek következménye miatt. Figyelmetlensége szennyezte be a szentélyt.” J. Milgrom, Leviticus, 1. kö-
tet (The Anchor Bible), 1991, 256. Milgrom álláspontját J. E. hartley is megerősíti (Leviticus [Word 
Biblical commentary], dallas 1992. A mi szavainkkal: Izrael fiainak minden vétke, szándékos vagy 
sem, beszennyezi a szentélyt, veszélyezteti a társadalmat és talán a kozmoszt is. ha egy bűn szán-
dékos, csak a tettes büntetése (azaz a halál) állíthatja helyre az elveszett kozmikus egyensúlyt. Nem 
szándékos bűn esetén a rend helyreállítása mindig vér által történik, de nem a bűn szerzőjének vére 
által, mert ő azért nem felelős. Erre szolgál az állat vére.

4 Vö. Lev 17,11: „A test lelke ugyanis a vérben van, […] és én a vért arra rendeltem nektek, hogy engesz-
telést végezzetek vele lelketekért az oltáron, és a vér a lélek által engesztelésre szolgáljon.”

5 Néhány kivételnek látszó eset: E. cortese, Levitico (La Sacra Bibbia), Marietti, casale Monferrato 
1982, 45.
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A kutatáshoz ezen határok ismeretében látok hozzá, hogy felvillantsam 
néhány olyan jelentős, kronologikus rendbe állított szöveg elemzését, mely 
valószínűleg hozzásegít néhány lényeges elem felfedezéséhez.

2. Ámosz

A Kr. előtti 8. század végén egy ember bejárta Palesztina útjait szemügyre 
véve a tájat, amely egy hosszú szárazság után teljesen elhagyatott volt.6 Az 
embert Ámosznak hívták. Nem volt hivatásos próféta és egy prófétai nem-
zetséghez sem tartozott,7 de Istenétől, JhVh-tól különleges hívást kapott, és 
úgy érezte, hogy amit gondol és mond, nemcsak saját szívéből ered.

Valahogy így szemlélte azt a halál által megjelölt tájat is. „Elhervadnak 
a pásztorok ékes mezői, és kiszárad a Kármel teteje” (Ám 1,2). A helyi is-
tennek, JhVh-nak haragja egyértelműnek tűnt mind Ámosz, mind korá-
nak népe számára. „Bömböl az Úr Sionról, és hallatja szavát Jeruzsálemből” 
(1,2). Indokolt, ha egy isten haragra gerjed az emberek ellen, de ha az okot 
megtalálják, le lehet csillapítani haragját. Mindenki tudta, hogy az isteneket 
jobb nem megsérteni, s ugyanakkor azt is, hogy számtalan olyan dolog léte-
zik, amellyel ezt meg lehet tenni. Ahiqár történetében a következő tanácsot 
olvassuk: „Fiam, ha valamit találsz egy bálványisten előtt, ajánlj fel neki egy 
részt belőle”,8 nyilvánvalóan azért, hogy így elkerülje az isten haragját a hála-
adás elmulasztása miatt. Egy isten valóban érezhetett haragot a hálaadás el-
mulasztása, a kultuszban elkövetett hibák, valamely szentélyének meggya-
lázása, a számára kedves személyek ellen okozott sértések, illetve az embe-
rek ellen elkövetett különböző igazságtalanságok miatt, hiszen valamiképp 
minden isten igazságot szeretne. Istent ki kell békíteni, gondolta Ámosz, 
hogy az élet visszatérjen, de hogy ez megvalósuljon, tudni kell, hogy mi in-
gerelte föl. Ebben mindenki egyetértett, Izraelben és Izraelen kívül egyaránt.

Ámosz most érti meg a tragédia okát. Az éhség oka Ámosz számára min-
den isteni harag paradigmájává válik. Az istenségnek csak egy oka volt az em-
berek iránti haragra, méghozzá az, hogy azonosultak azzal a rosszal, amit tet-
tek. A rossz és a gonoszság okozta Isten haragját, csak ez, semmi más.

6 Ezt a szakaszt a zsidó hagyomány szerint jövőre irányulónak kell érteni. Ami tehát Ámoszt felkavar-
ja, nem az, amit szemeivel lát, hanem ami majd bekövetkezik. A mostani értelmezést a kontextus 
biztosítja és a görög szöveg is megerősíti, amely az összes igét aoristosszal adja vissza.

7 Ám 7,14: „Nem vagyok én próféta, sem próféta fia”. A létige múlt idővel történő fordítása („voltam”) 
tarthatatlan. A Septuaginta fordításból származik, amely nehézkesnek találja, hogy a próféta kinyil-
vánítja, hogy ő nem próféta. Szent Jeromos a nehézség ellenére a héber szöveget fordítja.

8 Massina n. 70. Vö. F. A. Pennacchietti in P. Sacchi (szerk.), Apocrifi dell’Antico Testamento, uTET, 
Torino 1981, 75.
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Ámosz elgondolása, melyet a zsidó vallás gyökerének tekinthetünk, azon 
alapszik, hogy az istenek beavatkoznak az emberi dolgokba. Ámosz elkép-
zelésének újdonsága abban áll, hogy istene csak az igazságosság megmenté-
séért lép közbe, azért, hogy büntessen.

Ámosz emlékezetében megjelennek azok a bűnök, amelyeket a környe-
ző népek követtek el: „damaszkusznak három, sőt négy9 gonosztette mi-
att nem fordítok el róla semmit sem: mert vasszekerekkel csépelték végig 
Gileádot. Tüzet bocsátok Azaél házára, és megemészti Ben-hadad palotá-
it.” (Ám 1,3-4) „Tírusznak három, sőt négy gonosztette miatt nem fordítok 
el róla semmit sem: mert egész fogolyseregeket szolgáltattak ki Edomnak, és 
nem gondoltak a testvéri szövetségre.” (Ám 1,9) „Izraelnek három, sőt négy 
gonosztette miatt nem fordítok el róla semmit sem: mert pénzért eladják az 
igazat, és egy pár saru miatt a szegényt. Akik a föld porába sújtják a szegé-
nyek fejét, és az alacsonysorsúak útját elfordítják. Fiú és apa egy leányhoz 
járnak, hogy meggyalázzák szent nevemet.” (Ám 2,6-7)

Akadnak népek, amelyek nem tisztelik az egymás közötti igazságosságot, 
viszont Izrael saját társadalmában tiporja le azt. Ezért, és csak ezért az egész 
vidék romokban hever. Az isteni büntetés társadalmi szinten jelenik meg, mi-
ként a bűnök is társadalmi jellegűek Ámosz gondolkodásában. Isten célta-
lanul tizedeli meg népét, éhséget, betegséget és halált hoz. A népeket éri a 
büntetés. A büntetéssel való fenyegetés az éhínségen is túlmegy: „Ellenség ve-
szi körül az országot; elveszik tőled erődet, és kirabolják váraidat” (Ám 3,11). 
Izrael számára nincs menekvés. Összes bűnét meg kell fizetnie. hasztalan re-
ménykednie a kultusz rítusaiban: „Gyűlölöm és elvetem ünnepeiteket. […] 
ha egészen elégő áldozatokat mutattok be nekem: ajándékaitokat el nem fo-
gadom, kövér békeáldozataitokra nem tekintek. […] Törjön elő inkább a jog, 
úgy, mint a víz, és az igazság,10 mint a sebes patak.” (Ám 5,21-22; 24). JhVh 
igazságot és kölcsönös jóakaratot szeretne, de egyik sincs, és ennek következ-
tében a büntetés már elrendeltetett, az áldozatok sem segítenek.

Ámosz könyvének befejezése, amely a fogság utáni Izrael helyreállítá-
sáról szól, a fogságot követően lett a könyv része. A próféta gondolkodásá-
ban elevenen él a bekövetkezett pusztulás bizonyossága, hiszen igazságta-
lanság történt. Az elkövetett rossz büntetést von maga után. A rossz létezik, 

9 A héber kifejezésmódban, amikor egy számot azonnal egyesítenek a nagyobbal, elérik a „legmaga-
sabb minőség” jelentését. Ezért az értelme: „damaszkusz számtalan gonosztette”.

10 Igazság: ez a fordítás cüdäqâ szó általánosan elfogadott fordítása. Nekem úgy tűnik, hogy az „igaz-
ság” jelentése inkább a „jog”, míg a cüdäqâ olyasvalamit jelöl, amely túlmegy azon, ami „jogos”. 
Sirák unokája a cüdäqâ főnevet a nagyapja által használt eleémoszüné görög szóval adja vissza. de ne 
feledjük, hogy Ámosz és Ben Szíra között hat évszázad van.
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és Isten rombolással, vagy a bűnös nép megtizedelésével, valamint a túlélők 
szenvedésével bünteti. A megbocsátás lehetősége nem megfontolás tárgya. 
Az Istennel való baráti kapcsolat csak akkor lehetséges, ha a nép már meg-
fizetett bűneiért.

3. Ózeás

Ámosz kortársának, Ózeásnak magatartása teljesen más. A büntetésen túl 
számol az isteni kegyelemhez való visszatérés bizonyosságával is. Sőt, úgy 
gondolja, hogy a büntetés Júda jó útra térésének feltétele lesz: Isten a zsidók 
útjait tövisekkel zárja el, amíg meg nem találják a helyes ösvényt (Óz 2,7-8). 
A büntetés elkerülhetetlen, de ez nem modern értelemben vett engesztelés-
ként, hanem megtérésként értendő. Ózeás már itt eltér Ámosz álláspontjától.

Ózeás értelmezése a közösség szintjén marad, nem az egyént, hanem 
Izraelt nézi a maga egészében. rossz az állam felépítése, a királyság önma-
gában rossz. Isten haragjában adott királyt Izraelnek, szintén haragjában 
fogja azt elvenni (Óz 13,11), „sokáig lesznek ugyanis majd Izrael fiai király 
nélkül, fejedelem nélkül, áldozat nélkül, oltár nélkül, efód nélkül és teráfok 
nélkül” (Óz 3,4).11 A próféta Izrael eszményi korszakára gondol, amelyet a 
sivatagban élt meg, amikor még sem király, sem templom nem volt. Isten 
nemcsak a királyt vádolja, hanem a papokat és a királyság hivatalos prófé-
táit is: „vádollak téged, te pap, el fogsz bukni nappal,12 és veled együtt elbu-
kik a próféta is éjjel. […] Ahányan csak voltak, mind vétkeztek ellenem” (Óz 
4,4-7). Valóban „nincs hűség, nincs irgalom, nincsen Isten ismerete az or-
szágban” (Óz 4,1).

Ózeás bűnről alkotott felfogása azon alapszik, hogy JhVh kiválasztot-
ta Izraelt – a megnevezés héberül nőnemű –, mert megszerette és még min-
dig szereti őt. Isten büntetése emiatt arra irányul, hogy visszaszerezze a hűt-
len asszonyt és megértesse vele, hogy minden java Istentől származik, nem 
pedig szeretőitől, a bálványoktól. Amikor Izrael bűnét a próféta házasságtö-
résként értelmezi, a házasságra jellemző szeretet fogalmát használja. Izrael 
szőlője és fügefái leégnek és elpusztulnak (Óz 2,14), de ezután JhVh beavat-
kozik Izrael megmentése érdekében: „én majd magamhoz édesgetem, és ki-

11 A fordítás az eredeti mássalhangzós szöveg nyilvánvaló értelme alapján készült, amely a fogság utá-
ni kiadás alapja. Vö. P. G. Borbone, Il libro del Profeta Osea. Edizione critica del testo ebraico (Quaderni 
di henoch 2), Zamorani, Torino 1987, 124, a jegyzetnél.

12 Nappal: javított szöveg. A héber szöveg hayyom-ot használ („ma”); azonban párhuzamosan az „éjjel-
lel” az olvasat yomom-ot igényelne. Egy másik megoldás szerint, amely módszertanilag helyes, az el-
nyomás lehet hayyom („ma”) is és yomam („nappal”) is.
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viszem a pusztába, hogy szívére beszéljek; és visszaadom neki attól kezdve 
szőlőit […] hogy úgy válaszoljon, mint ifjúsága napjaiban, és mint abban az 
időben, amikor Egyiptom földjéről feljött.” (Óz 2,16-17). Az elkövetett bű-
nökre Ózeásnál sincs bocsánat, azokat le kell vezekelni, ha viszont ez meg-
történik, JhVh újra szerelmet vall népének.

Isten igazsága bekövetkezik, nem tehetnek ellene semmit, viszont a bű-
nös nép mégis reménykedhet Isten szeretetében. Ez az elgondolás a nép egé-
szére vonatkozik, és mellőzi az egyén problémáit.

4. Tízparancsolat

A dekalógus két nagyon hasonló változatban maradt ránk (MTörv 5,6-21, 
Kiv 20,2-17), mindkettő ugyanazon ősi szövegből származik,13 amely erede-
tileg rövidebb és vázlatosabb lehetett. Később ehhez értelmező szavakat ír-
tak, amelyek olykor ugyanolyan, olykor pedig különböző értelemben jelen-
nek meg mindkét típusban. ha az eltérő értelmezések a 6. századból valók, 
amikor a fogságban a papi és az udvari iskola önálló fejlődésen ment keresz-
tül, akkor ezek a közös elemek minden bizonnyal a fogság előtti korra nyúl-
nak vissza. Megfigyelhetünk egy közös kiegészítést, amelynek megfogalma-
zása a 7. századra, és a két, előbb tárgyalt prófétát követő időre helyezhető.14 

„Én az Úr, a te Istened, féltékeny Isten vagyok. Megtorlom az atyák go-
noszságát fiaikon harmad- és negyedízig mindazokon, akik gyűlölnek engem, 
de irgalmasságot gyakorlok sok ezerízig azokkal, akik szeretnek, és megtart-
ják parancsaimat.” (MTörv 5,9-10, Kiv 20,5-6). Ez a gondolatmenet már nem 

13 W. h. Schmidt, miután a Tízparancsolatról összefoglalta a tanulmányokat, úgy fogalmaz, hogy az 
egy hosszú folyamat végeredménye, „amely a VIII. századra nyúlik vissza” (I dieci comandamenti e 
l’etica veterotestamentaria [Studi Biblici 114], Paideia, Brescia 1996 [a német eredeti: 1993], 52).

14 A két formula közötti kapcsolat, amelyekben a dekalógus ránk maradt, különösebben nem kel-
tette fel a tudósok figyelmét, már ami a levonható konklúziókat illeti. Vö. r. rendtorff, Introduzine 
all’Antico Testamento, claudiana, Torino, 1990 (az 1988-as német kiadás), 191: „a dekalógus csekély 
eltéréssel megtalálható a MTörv 5,6-18-ban is”; ez minden. Valóban, legalább a szombatra vonat-
kozó parancs ábrázol két, egymástól meglehetősen eltérő világot: a szombat kozmikus értelmezé-
sét a papi hagyományban, és szombat történeti értelmezését az udvari hagyományban. Ezekiel koz-
mikus fogalmairól tartottam egy előadást az ABE salamancai kongresszusán (2002 szeptember) Le 
origini del giudaismo: tradizione e innovazione címmel, in Atti del congresso internazionale dell’ABE, 
J. campos Santiago és V. Pastor Julián gondozásában, Salamanca 2004, 24-28; illetve: Paolo Sacchi, 
Tra giudaismo e cristianesimo. Riflessioni sul giudaismo antico e medio, Brescia: Morcelliana, 2010, 93-125. 
A kérdés egy klasszikus műben jól ki van fejtve: r. de Vaux, Institutions de l’Ancien Testament, II, cerf, 
Paris 1960, 171-182, habár az általános konklúziók nem túl meggyőzőek. A sábbá kifejezés jelentésfej-
lődéséről ld. A. Lemaire, Le sabbat à l’époque royale israélite, in „revue Biblique” 80 (1973), 161-185; G. 
Bettenzoli, Le tradizioni del shabbat, in „henoch” 4 (1982), 129-162 és 266-293. Egy kiváló tanulmány 
a dekalógusról, amelyet a későbbi bibliográfiákban nem jegyeznek: J. Loza, Las palabras de Yahvéh, 
universidad Pontificia de México d.F. 1989.
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a közösségre helyezi a hangsúlyt, a társadalmat nem a maga egészében nézi, 
hanem az egyénre összpontosít, egy család, egy törzs dimenzióját szemléli. 
Nem egyetlen, de jelentős alapelv, hogy az igazságos Isten mindig végrehajt-
ja a szükséges ítéletet, a szöveg mégsem köti azt szorosan semmilyen bűn-
höz és büntetéshez. Isten nem szükségszerűen a bűnöst bünteti (vagy csak a 
bűnöst), hanem évek hosszú során át a leszármazottait is éppúgy, ahogy ir-
galmat gyakorol azok iránt, és leszármazottaik iránt, akik szeretik őt. Az a 
gondolat, amely ebből a megállapításból kiemelkedik, kevésbé világos, hisz 
nehezen érthető, hogy melyik isteni magatartás vonatkozik a bűnös ősök igaz 
leszármazottaira és fordítva. honnan, kitől kell elkezdeni a számolást?

Valószínű, hogy a szöveg szándékosan homályos, hiszen így volt lehetsé-
ges megállapítani az isteni igazságosságot, akkor is, ha az emberi tapaszta-
lat az ellenkezőjét sugallta. Jeremiás így fogalmaz ezekben az években: „Igaz 
vagy, uram, ha vitatkozom is veled. Mégis hadd folytassak pert veled! Miért 
sikeres az istentelenek útja?” (Jer 12,1).

A retribúcióról (jutalmazás, megtorlás) szóló elképzelés távol tartja az 
értelemtől az isteni megbocsátás problémáját. Isten valóban igazságosan 
megfizet mindent, csak jutalmazása kiterjed, és – mondjuk így – olyannyi-
ra feloldódik az időben, hogy az emberi értelem számára már nem megra-
gadható és ellenőrizhető. Ez az alapelv egészen hosszan fennmarad, hiszen 
a felülvizsgálat lehetetlen.

5. Jeremiás

Izrael bűnnel és Isten igazságosságával kapcsolatos problémája Jeremiás 
idejében (Kr. e. VII. század végétől a VI. elejéig) napjainkig vita tárgya. 
Prédikációja elején Jeremiás emelkedetten ismétli meg, hogy számára ez a 
tanítás a múltból jön. Megáll a Templom ajtajában, hogy JhVh minden hí-
vőjének tudtul adja: ne gondolják, hogy Templomuk megmenti őket az is-
teni büntetéstől, csak az igazságosság adhat menedéket. „Így szól a Seregek 
ura, Izrael Istene: Jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, akkor megen-
gedem, hogy ezen a helyen lakjatok! Ne bízzatok az ilyen hazug szavakban: 
Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez! […] Elvetlek titeket 
színem elől, amint elvetettem valamennyi testvéreteket, Efraim minden iva-
dékát.”15 (Jer 7,3-4. 15). Miként Izrael, úgy Júda is eltűnhet, hacsak nem hagy 
fel a lopással, gyilkolással, házasságtöréssel, azzal, hogy hamisan esküszik, 
Baálnak tömjénezik, és más istenek után jár, akiket nem ismer (vö. Jer 7,9).

15 hivatkozás az északi országrész lerombolására és a lakosság Asszíriába történt elhurcolására.
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Jeremiás fejében félelmetes ötlet támad, amit könyvében különböző for-
mákban találhatunk meg. ha Isten az atyák vétkeit számon kéri fiaik több ge-
nerációján keresztül, reménykedhet-e egyáltalán Izrael a megváltásban, hi-
szen történelme során oly sokszor megsértette Istenét? Van azonban egy ra-
dikálisabb változata is Jeremiás elgondolásának: megérti, hogy az a nehéz 
helyzet, amelyben él, visszafordíthatatlanul és gyógyíthatatlanul romlásra 
van ítélve. Jeruzsálem zsidó lakosságának azt hirdette, hogyha megtértek vol-
na, Isten megmentette volna őket a történelem szülte erőszaktól. ha azonban 
igehirdetésének lett volna értelme, az is szükségszerű lett volna, hogy az em-
berek tényleg megtérjenek és az igazságosság szerint éljenek. Pontosan ez a 
probléma lényege: „Vajon megváltoztathatja-e bőrét az etióp, vagy tarka csík-
jait a párduc? Akkor tudtok majd ti is jót tenni, akik hozzászoktatok a go-
nosztevéshez. Szétszórom őket, mint a pelyvát, amely tovaszáll a pusztai szél-
ben. ” (Jer 13,23-24). ha az emberek – ez esetben Júda zsidó lakossága – nem 
képesek igazságosságot gyakorolni, a pusztulás nem egy alternatívával ren-
delkező fenyegetéssé, hanem egy könyörtelen jövő hirdetésévé válik.

Meggyőződve egyéni drámájáról, Jeremiás szeretne megválni a próféta-
ságtól (Jer 20,7-10), hiszen küldetése már nem az, amire eleinte gondolt, va-
gyis hogy a népet intse a szabadulás érdekében, hanem hogy a küszöbön álló 
és elkerülhetetlen csapást bejelentse. A rossz és a pusztulás elkerülhetetlen-
sége válik Jeremiás legnagyobb szenvedésévé. Ózeás JhVh-ról mint Izrael 
szerelmeséről beszélt, aki hűtlen kedvesét csak azért bünteti, hogy vissza-
nyerje szeretetét. Jeremiás megismétli: „A távolból megjelent nekem az Úr: 
Örök szeretettel szeretlek téged, azért vonzottalak kegyelemmel.” (Jer 31,3). 
JhVh szavai az elhurcolt északi országrészhez, Izraelhez szóltak, Jeremiás 
most megismételi ezeket, de már Júdának.16

Jeremiás egy távoli és meghatározatlan jövőt remél: „Azokban a napok-
ban nem mondják többé: Az apák ették a savanyú szőlőt, és a fiak foga vá-
sik el, hanem mindenki a saját bűne miatt hal meg; minden embernek, aki 
a savanyú szőlőt eszi, a saját foga vásik el. Íme, jönnek napok, – mond-
ja az Úr – amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. 
Nem olyan szövetséget, amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor 

16 Ez a passzus így jól illeszkedik az úgynevezett „Vigasztalások könyvéhez”, amely Jeremiás köny-
vének 30. és 31. fejezetét tartalmazza a héber szöveg szerint. A szakaszt, amely eredetileg az észa-
ki Izrael elhurcolásának lett szentelve, később Júda helyzetére is alkalmazták. Vö. P. Sacchi, Storia 
del mondo giudaico, SEI, Torino, 1976, 279-280. Ezek az oldalak még ma is helytállóak. Lásd még: 
A. Penna, Geremia (La Sacra Bibbia), Marietti, Torino, 1954; A. Aeschimann, Le prophète Jérémie, 
Commentaire, dealchaux és Niestlé, Neuchâtel, 1959; és legújabban N. Lohfink, Der junge Jeremia als 
Propagandist und Poet; zum Grundstock von Jer 30-31, in Le livre de Jérémie, P. M. Bogaert gondozásában, 
university Press, Leuven, 1981, 351-368, 353. 
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megfogtam kezüket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről; azt a szö-
vetségemet ők bontották fel, pedig én voltam az uruk – mondja az Úr. 
hanem ez lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával kötök azok után a na-
pok után: törvényemet a bensejükbe adom, és a szívükbe írom. Istenük le-
szek, ők pedig az én népem lesznek.” (Jer 31,29-33).

Valami újdonság, egy új teremtés tűnik fel (Jer 31,22). Akkor, amikor Isten 
megbocsátja gonoszságukat: (Jer 31,34): Kî ´eslaH la`áwönäm ûlüHa††ä´täm, va-
gyis Isten nem csupán az atyák fiaira hulló vétkeit, hanem a fiak bűneit is 
meg fogja bocsátani.

Tehát a megbocsátás témája az Isten és az emberi bűn közötti kapcso-
latban Ózeás próféta után újból felbukkan. Ózeásnál az isteni megbocsá-
tás motivációját JhVh Izrael iránt érzett szeretetében figyelhettük meg: a 
megbocsátás bekövetkezik, valahányszor a büntetés felnyitja Izrael szemét. 
Ehhez képest Jeremiás egy indokolatlan, teljes és valódi megbocsátásra gon-
dol, és ezt a reményét a történelem és az emberi élet határán található esz ka-
to lo gi kus időbe helyezi. A történelem során kapott isteni megbocsátás nem 
lenne megoldás, mert, ha bekövetkezne, Istennek újra kellene teremtenie az 
emberi természetet, olyan természetet, amelyben az ő Törvénye mindenki 
szívébe van írva. A történelem normális menetében a megbocsátás és a bűn-
bocsánat nem lehetséges!

6. Ezekiel

Ezekiel megjelenésével a probléma új irányt vesz. Figyelme teljes mérték-
ben a közösségre irányul, melyet az egyén magatartása befolyásol. Egy nép 
csak akkor lehet igaz és akkor érdemli meg az igazak üdvösségét, ha min-
den egyes tagja igaz. Fejtegetése meglehetősen összetett. ha az ember jósága 
Isten részéről jutalmat érdemel, a jutalomnak éppen a múltban elkövetett 
bűn eltörlése lehet az egyik megnyilvánulási formája. Még az isteni igaz-
ságosság területén mozgunk, amely par excellence igazságosság, épp ezért a 
megtett jót is számon tartja.

Ezekiel 18. fejezetében ezt olvassuk: „Mi dolog az, hogy közmondássá 
lett közöttetek Izrael földjén az a mondás, amely így szól: Az atyák ették 
meg a savanyú szőlőt, és a fiak foga vásik el tőle? – Életemre mondom, én, 
az Úristen: Nem lesz számotokra többé közmondás ez a mondás Izraelben! 
Íme, minden lélek az enyém; miként az apa lelke, úgy a fiú lelke is az enyém; 
amely lélek vétkezett, az hal meg” (Ez 18,2-4).

Miután hosszan ír arról, hogy az igaz ember igaz mivolta miatt fog élni, 
Ezekiel áttér legforradalmibb gondolatára: „ha azonban a gonosz bűnbá-
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natot tart minden elkövetett vétke fölött, megtartja minden parancsomat, 
és jog és igazság szerint jár: biztosan életben marad és nem hal meg; egyet-
len elkövetett gonoszságáról sem emlékezem meg (lö´ yizzäkrû), igazságáért 
(cüdäqâ), amelyet cselekedett, élni fog.” (Ez 18,21-22). Isten nem bocsáthatja 
meg a bűnöket, azonban éppen igazságossága miatt néhány esetben elfelej-
ti azokat. A jó cselekedetek végrehajtóját megillető jutalmak között található 
az elkövetett bűnök eltörlése is.

Amennyiben a halál okozója a bűn, az életet a Törvény megtartása jelen-
ti, és ennek köszönhető, hogy Isten megfeledkezik az elkövetett vétkekről. A 
vétek többé már nem gyógyíthatatlan rossz. Az ember mindig reményked-
het. Sorsa teljesen saját kezében van, mindig képes hibáit orvosolni.

Ezekiel gondolatai több problémát vetettek fel, mint amennyit megol-
dottak. Amikor reményt ad az embernek, egyben nagy kétséget is előidéz, 
a remény ürességénél – amelyet pedig Ezekiel csillapítani szeretne – talán 
még rombolóbbat. A fogakról szóló mondás, ami a fiakhoz szólt atyáik vét-
kei miatt, és ami később rájuk már nem vonatkozik, Jeremiás szavaival az 
új igazságosság idejét egy meghatározatlan jövőbe helyezi, amelyet a teoló-
gusok eszkhatonnak hívnak. Ezekiel elgondolásában az új igazságosság ideje 
már elérkezett. Közvetlen következménye, hogy az isteni igazságosság alap-
elve immár ellenőrizhető: a jóság és a Törvény megtartása megfelel a boldog-
ságnak és az életnek, a gonoszság és a Törvény megszegése pedig a boldog-
talanságnak és a halálnak. Istent ellenőrizni lehet! Ez a „kontroll” Jóbnál, 
majd a Prédikátornál mutatkozik meg: Ezekiel gondolatrendszerének le-
rombolása következményeként.

7. A Templom, a nem szándékos bűn és annak bocsánata

Követve a zsidó gondolkodást a prófétai és a bölcsességi könyvekben, ki kell 
emelnünk, hogy a kultusszal kapcsolatban nem találkozunk a bűn problé-
májával. Sőt, a próféták egyenesen elutasították, hogy a kultusz bármilyen 
formája megoldhatná ezt a kérdést. Isten irgalmat és igazságosságot köve-
tel, nem pedig áldozatokat: mindezek haszontalanok, ha a hívő úgy gon-
dolja, hogy általuk nyeri el bűnei bocsánatát és az üdvösséget ezen a földön.

A kultusz a maga rítusaival és áldozataival mégis létezett Izraelben, mi-
ként azok is, akik ezekben az üdvösség érdekében hittek. Erre jó példa a már 
idézett szöveg Jeremiástól. A jeruzsálemi Templomban rendkívül sokfé-
le áldozat létezett, melyek közül néhányat közvetlenül a bűnökért hoztak, 
különböző nevekkel jelölten, de ezeknek az értékéről sokat nem tudunk. A 
modern kutatás ennek ellenére biztos néhány, számunkra kulcsfontosságú 
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pontban. A rituálisan előírt áldozatok csak a nem szándékos bűnökre vonat-
koztak. A szándékos bűnöket az elkövetőnek büntetés által kellett kiengesz-
telnie, amely gyakran a halált jelentette. ha a problémát a néppel, és nem az 
egyénnel kapcsolatban nézzük, világos, hogy az áldozatokról szóló elgondo-
lások egy irányba mutatnak.

Néhány esetben szükséges volt a bűn bevallása, ami arra szolgált, hogy a 
szándékos bűnt behelyezzék a nem szándékos szférájába, amelyet egy meg-
adott áldozattal ki lehetett engesztelni.17 Kérdéses, hogy a Jom Kippur nevű rí-
tus, amely böjtből és az engesztelésre szánt bak pusztába küldéséből állt, a 
szándékos bűnök megbocsátását szolgálta-e, legalábbis kialakulásakor: „A 
Jom ha-kippurim rítusnak voltak gyengeségei, vagy a rendszer szempontjából 
következetlenségei […]. Mindenesetre úgy tűnik, hogy ez a rítus megoldat-
lanul hagyta azt a problémát, amelyen segíteni szeretett volna: ez pedig nem 
más, mint a szándékos bűnök, és azok személyes, társadalmi és kozmikus 
következményeinek teljes eltörlése.”18 A Kr. e. 5. század elején Trito-Izajás a 
Jom Kip purt úgy támadta, mint a korábbi próféták a kultuszt: „Miért böjtöl-
tünk, ha nem láttad […]. Vajon ilyen a böjt, amely tetszik nekem? […] Oldd 
le a jogtalan bilincseket, oldozd meg az iga kötelékeit! Bocsásd szabadon az 
elnyomottakat, és minden igát törj össze!” (Iz 58,3-6).

A prófétai motívum nem változik: mint ahogy az áldozatok nem mente-
nek meg, úgy a bűnbakhoz köthető új és legális rítusok sem hoznak megol-
dást. de még a bensőségesség és a bűntudat fejlődése sem hasznos a megvál-
tás szempontjából: csak a megvalósított igazságosság készteti Istent a zsidó 
nép megváltására. de Jeremiás azon véleménye, hogy az ember nem képes 
igaz lenni, cáfolja az igazságosság útjának mint az üdvösség útjának járható-
ságát. A nem szándékos bűnökre volt orvosság, de az ennél is szörnyűbbek, 
a szándékos bűnök Izraelt mindig új büntetésekkel fenyegették.

8. Probléma a Kr. e. 5. és a 3. évszázad között: Jób és a Prédikátor

A fennmaradt dokumentáció szerint a Kr. e. 5. századtól kezdve a klasszikus 
prófécia háttérbe szorul Izraelben, és ezzel együtt az alapgondolat ismétlése, 
miszerint csak az igazságosság vált meg, szintén eltűnik.

Két gondolatsor jelenik meg: egyrészt a Krónikák könyve (Kr. e. 4. sz.), 
amely azzal a meggyőződéssel értelmezi újra Izrael történelmét, hogy azt az 
isteni retribúció elve irányította és irányítja. Izrael sötét történelmi pillana-

17 Vö. J. Milgrom Leviták könyvéhez írt kommentárja: Leviticus, vol. I (The Anchor Bible 3), doubleday, 
New York, 1991, 301-302.

18 Vö. M. Pesce, Gesù e il sacrificio ebraico, in «Annali di Storia dell’Esegesi»18 (2001), 129-168, 139-140.

Studia Biblica Athanasiana_13.indb   14 2012.11.09.   17:11:06



15Bűnbocsánat a zsidóságban

tait az isteni büntetés fényében magyarázza, a boldogság pillanatait pedig 
a nép igazságosságáért járó jutalomként ábrázolja. Mivel úgy tűnik, hogy a 
Krónikás idejében Izrael jólétet élvezett Perzsia uralma alatt, Ezekiel alap-
elvének felhasználásából az következik, hogy a nép igaz volta kétségen felül 
állt. A Krónikák könyve elfogadja azt az ezekieli elvet, hogy az ember azért 
maradhat életben, mert megtartja a Törvényt. csak a bűnösök fizetnek vét-
keikért, ezért pedig az állami igazságszolgáltatás felel. Miután azonban 
Izraelből eltávolíttatott a gonoszság, a nép egésze igaznak, vagy legalább né-
mileg igaznak tarthatta önmagát.

Jób könyve ugyanezekben az években keletkezett. Jób Ezekielhez hason-
lóan vélekedik. A szerző azt vizsgálja, hogy élhet-e az igaz ember igazságos-
sága miatt. Ez az alapelv nem ellenkezik Jób kritikájával. Izraelben Jóbbal 
születik meg a bölcsesség egy új formája (a hellenisztikus kor küszöbén va-
gyunk), amely nem mutat rá az életben maradás módjára, mint a múltban, 
a nagy babilóniai, egyiptomi kultúrákban, elmagyarázva az olvasónak a vi-
lág és a társadalom működését. Ezek optimista remények voltak: elegendő 
volt a világ és a társadalom szabályai szerint élni, hogy elnyerhessék az üd-
vösséget, vagyis a sikert.

Jób hagyományos gondolkodású barátai meg vannak győződve ar-
ról, hogy az őt körülvevő nehézségek Jób bűnösségének világos igazolá-
sai, Jób viszont ezzel nem ért egyet. Kiáll saját ártatlansága mellett, min-
den nyomásnak ellenáll. Istentől soha nem kér bocsánatot olyan bűnért, 
amelyet el sem követett. „Távol legyen tőlem, hogy igazat adjak nektek! 
Mindhalálig nem tágítok abból, hogy ártatlan vagyok. ragaszkodom iga-
zamhoz, nem tágítok tőle; nem is vádolt engem a szívem teljes életemben!” 
(Jób 27,5-6). Szenvedése és igazsága nem egyedi. Ilyen előfordul, elég a vi-
lágban körülnéznünk előítéletek és előre gyártott gondolatok nélkül. Nem 
elvont érveléssel, hanem tapasztalat útján bizonyítható, hogy az igazságos-
ság nem üdvözít. Nincs kapcsolat aközött, ami az emberekkel történik és 
aközött, ahogyan viselkednek, illetve csak olyan kapcsolat van, amelynek 
nincsenek állandó jellegzetességei, és amely nem visszavezethető az isteni 
retribúció biztos elvére.

Jób esete az ősi problémát új, teljesen más alapokra helyezi. Felülmúlja 
azt az elképzelést, hogy az ember megítélheti Isten igazságosságát,19 követ-
kezésképp Jób számára nincs értelme úgy ábrázolni a problémát, mintha az 

19 Vö. Jób 40,1-5: „Ismét szólt JhVh, és ezt mondta Jóbnak: Oly könnyen meghátrál-e, aki Istennel per-
be szállt? Nos feleljen erre Isten vádlója! – És felelt Jób JhVh-nak: Mit feleljek én, aki könnyelműen 
szóltam? Kezemet a számra teszem! Egyszer szóltam, bár azt is elhagytam volna! Meg másodszor, de 
nem teszem többé!”

Studia Biblica Athanasiana_13.indb   15 2012.11.09.   17:11:06



16 Paolo Sacchi

embernek lenne orvossága a csapásra, amely a bűn következménye: semmilyen 
kapcsolat sincs a csapások és az elkövetett gonoszság között. Az ember igazsá-
gosság által nem kerülheti el a csapást. Jób Istene nem büntet, nem bocsát meg, 
legalábbis semmi olyat nem tesz, amit az ember világosan megértene.

Jób gondolkodásmódját a halál (= az élet abszolút vége) ősi felfogása hatá-
rozza meg. Az az elképzelés, miszerint Isten meggyógyíthatja e világ eltévelye-
déseit egy, a túlvilágon bekövetkező ítélettel, nem juthat Jób eszébe, hiszen a 
lélek halhatatlanságába vetett hit még nem volt jelen korának zsidó világában.

A Prédikátor még határozottabb kijelentéseiben: „Van igaz ember, aki 
igaz volta mellett is tönkremegy, és van bűnös, aki gonoszsága mellett is so-
káig él” (Préd 7,15). Meggyőződése, hogy mindaz, ami a világban történik, is-
teni akarat. A Prédikátor könyvének istene nem olyan isten, akinek ne lenne 
gondja az emberi dolgokra. Sokkal inkább egy felfoghatatlan isten, aki meg-
alkotott és fönntart egy nem hiábavaló, hanem inkább abszurd világot.20 A 
retribúció gondolata teljesen eltűnik: a megbocsátás képe távoli hipotézis-
ként sem merül fel. Ott, ahol Isten büntetése nem érthető, nem érdemes a 
megbocsátásról beszélni. Valójában bármelyik megtörténhet, de teljesen ki-
csúszik az emberi kontroll alól.

9. A hénokizmus

Azokban az években, amikor Jób és a Prédikátor könyve íródik Izraelben, 
megjelenik egy új mozgalom, a hénokizmus, amely a kinyilatkoztató, víz-
özön előtti pátriárkáról, hénokról kapta a nevét. A mozgalom első alko-
tása a Virrasztók könyve (Kr. e. 5–4. sz.),21 amely a judaizmus olyan formá-
ját mutatja be, amelynek – legalábbis kezdetben – nincs se Törvénye, se 
temploma. Viszont a jeruzsálemi Templom cádokita judaizmusától elté-
rően hittek a lélek halhatatlanságában. A Virrasztók könyvében megjele-
nik a pokol és a paradicsom első csírája (1hén 22), valamint a teljes ítélet: 
az ember többé már nem seolra szánt, hanem – amennyiben igaz ember-
ről van szó – arra rendeltetik, hogy lelke Istennél éljen. Nem világos szá-
munkra, hogy az első hénokitáknak mit is jelentett „az örök üdvösségre 

20 A hebel hiábavalóságként való értelmezése általános, azonban ma egyre inkább „abszurditást” ér-
tenek alatta. Legújabban: L. Mazzinghi, Ho cercato e ho esplorato; Studi su Qohelet (collana biblica), 
EdB, Bologna, 2011 (új, bővített kiadás 2009).

21 A Virrasztók (= angyalok) könyve, néhány függelékkel része az öt hénoki könyv gyűjteményének. 
Etióp fordításból maradt ránk. Ez a gyűjtemény etióp Hénok címen ismert (rövidítése: 1hén). Az öt 
könyv egybefüggő számozással van ellátva, mint az egyetlen etióp-Hénokhoz tartozóak: Virrasztók 
könyve; Az égi fények mozgásának könyve (körülbelül egyidős); Álmok könyve (kb. Kr. e. 160); Hénok le-
vele (Kr. e. II-I.); Képes beszédek könyve (Kr. e. 40).
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17Bűnbocsánat a zsidóságban

méltó igaz”, minthogy az sem érthető, hogy mi volt az isteni ítélet alapja. A 
szerző figyelme teljesen az örök túlvilág elemeire összpontosul, ahol meg-
található a világosság vize (1hén 22,9) és az élet fája (1hén 25,5), amelyről 
egy napon minden igaz ehet majd.

Másrészt tisztázandó, hogy a hénokizmusban a bűn nemcsak az embe-
ri választás szabadságában gyökerezik, hiszen az emberi történelem egy ki-
tüntetett hegyén az angyalok lázadása a világ kezdeteit is összezavarta. A mí-
tosz két változatban maradt ránk: az első szerint néhány angyal úgy döntött, 
hogy elhagyják az eget, mert a női szépség elkápráztatta őket.22 A másik vál-
tozat ennél „tudományosabb”: a hét bolygó kormányzásával megbízott an-
gyalok más pályákon vezették a bolygókat, mint ahogy azt Isten elrendel-
te. Emiatt a csillagok negatív hatást gyakoroltak a földre a pozitívak helyett, 
amelyeket Isten eredetileg akart. A szabad választás megkérdőjelezhetetlen, 
azonban el kell fogadni, hogy azt az emberi természet befolyásolja, ame-
lyet az angyalok bűne beszennyezett és a csillagok is gonosz hatással vannak 
rá. Ezek szerint a hénokiták az ítéletkor jóindulatra számítottak? A könyv 
nem beszél erről, sőt az összes bocsánatkérés, amellyel a bukott angyalok 
Istenhez folyamodnak, elutasításra kerül.23

A hénokiták ennek következtében valószínűleg már a Kr. e. 3. század-
tól hittek a mennyei táblákra írt örök törvények létében, amelyek közül kö-
rülbelül 30, különböző művekben elszórt idézet maradt ránk. Ezek a tör-
vények néha megegyeznek a mózesiekkel, néha azonban eltérnek tőlük. 
Nem valószínű, hogy valaha is összegyűjtötték őket egyetlen törvénykönyv-
be. Ezenkívül egyetlen hénoki mű sem beszél ezekről a törvényekről az iste-
ni ítélettel kapcsolatban, nem kapcsolódik össze egyetlen törvénnyel sem. A 
mennyei táblák első alkalommal az Asztronómiai könyvben tűnnek föl (Kr. e. 
4. század), utoljára pedig Hénok levelében (Kr. e. 1. század első fele). Az igaz-
ságosság fogalmának valószínűleg a morális közérzet felel meg.

10. A qumránizmus

Krisztus előtt a 2. században jelent meg Izraelben egy mozgalom – a 
hénokizmusból és a cádokita zsidóságból átvett elemekkel – amely az utóbbi 

22 „Jóllehet szent és szellemi lények voltatok, örök élettel bírók, de az asszonyok által beszennyeződte-
tek, halandó hús-vér által nemzettetek gyermekeket; az emberek vérére áhítoztatok, és hús-vér utó-
dokat nemzettetek, mint a halandók, akik ki vannak téve a pusztulásnak. […] Ti azonban korábban 
örök életű, szent és szellemi lények voltatok, akiket nem érhet el soha a halál. Épp ezért nem rendel-
tem asszonyokat számotokra.” (1hén 15,4–7 – dobos Károly dániel fordítása)

23 1hén 13,4-6: a bűnös angyalok azt kérik hénoktól, hogy bocsánatkérésüket vigye Isten elé, azonban 
elutasítást kapnak (1hén 14,4-5).

Studia Biblica Athanasiana_13.indb   17 2012.11.09.   17:11:06



18 Paolo Sacchi

években igen nagy hírnévre tett szert a holt tengeri tekercsek felfedezésének 
köszönhetően: ez pedig a qumránizmus.24 A hírnév kárpótolja történelmi 
elszigeteltségéért, amelynek következtében gyakorlatilag más zsidó mozgal-
mak is ignorálták. A hénokizmusból származó elemek között található a lé-
lek halhatatlanságáról vallott felfogás, ami azt jelenti, hogy hittek az ember 
örök sorsában; a cádokita elemek között pedig Mózes törvényének elfogadá-
sa, ami együtt járt a mennyei táblák elutasításával.

Bár könnyen kimutatható, hogy a qumránizmus hénokita és cádokita 
elemekből tevődik össze, az eredmény mégis egy különös és nagyon eleven 
lelkiséget tár elénk, amelyben a bűn problémáját eredeti módon élték meg. 
Qumrán a nem szándékos bűn fogalmát kiszélesíti, és egyben felül is múl-
ja azt, mivel gyakorlatilag nem különbözeti meg a szándékostól. Kiszélesíti, 
mert szerinte az ember már az anyja méhétől bűnös. Létezik egyfajta bűn – 
nyilván nem szándékos –, amely az embert fogantatásától kezdve fenyege-
ti. A vétektől, amely feloldhatatlan módon össze van kötve az emberi léttel, 
csak a szektához tartozással lehet megszabadulni, amelyben minden, a be-
lépés előtt elkövetett bűn kiengesztelést nyer Isten lelke által, amely a szek-
tában él és működik. A szektához való tartozással jár az új emberré válás, 
amely által az egyén szükségképpen mind a nem szándékos, mind a szándé-
kos bűneitől megtisztul.

A szektához tartozó tagok bűnének problémája kevésbé világos: egy-
részt a szektában van egy belső előírás, amely a legkisebb botlást is meg-
bünteti, a legsúlyosabbakat pedig kiűzéssel, vagyis örök ítélettel sújtja.25 
Másrészt létezik egy kifejezés-gyűjtemény, amely egyértelművé teszi, hogy 
Isten folyamatosan igazságos mindazokkal, akik hisznek az Igaz Tanító 
tanításában, amely a szekta pro tempore fejének címe és sajátos teológiájá-
nak kezdeményezője. A hab 2,4 szentírási versét kommentálva („az igaz 
azonban hite által élni fog”) a qumráni szerző így ír: „Peserje vonatkozik 
mindazokra, akik betartják a Törvényt, Júda házában, akiket megment 
majd Isten az Ítélkezés házából26 (vagyis az isteni bíróság), fáradozásaik 

24 A qumránizmust általában az esszénizmus egyik formájaként tartják számon. Én is osztom a véleményt, 
miszerint azok a szövegek, amelyeket ma hénokiaknak hívunk, részét képezték az esszénizmus nagy ol-
vasztótégelyének. Ami a qumránizmust megkülönbözteti a hénokizmustól, az a nem csekély dolog, hogy 
az előbbi elfogadja Mózes törvényét, az utóbbi viszont nem. Az esszénizmus szintúgy tartalmazza Mózes 
törvényét, de a Qumránra jellemző egyéni predestinációt nem. A Sátán egy lázadó angyal, aki kapcsolat-
ban áll Istennel, és nem olyan angyal, akit Isten azért teremtett, hogy a rosszat végrehajtsa. Mindenesetre 
qumráni esszénizmusról van még értelme beszélni, a hénokizmus azonban valóban különböző dolog.

25 Vö. Közösség Szabályzata 6-7. sora.
26 Megéri összevetni az ítélet hiányának ezt a fogalmát – azokért, akik a szektához csatlakoznak – 

János következő kifejezésével: ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται, „Aki hisz benne, az nem esik ítélet 
alá” (Jn 3,18), hiszen már „átment a halálból az életre”, már örök élete van (Jn 3,36 és 5,24). 
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és az Igaz Tanítóhoz való hűségük27 okán” (habakuk peser 8,1-2; Xeravits 
Géza fordítása).

A Közösség szabályzatában (1QS) ezt olvassuk:

„Igazságosságában Ő törli el vétkeimet,28 mivel tudásának forrásából tör elő fényem,29 és 
csodatetteit szemléli szemem; szívem fénye leendő titkában van.30 […] Én azonban (csak) 
tévelygő ember vagyok, bűnös hús tömege. Aljasságaim, lázadásaim, vétségeim, szívem 
romlottságával együtt a férgek köréhez tartoznak, a sötétségben járókhoz. […] Én azon-
ban, ha megrendülök, Isten kegyelme lesz megmentésem örökre. ha pedig megbotlom a 
test romlottságában,31 ítéletem Isten igazságosságában (cüdäqâ) örökké tart.32 

27 A qumráni szöveg szava megegyezik Habakuk könyvének szavával; értelme azonban közelebb áll a 
„hithez”, mint a „hűséghez”.

28 Sacchi a kérdéses részt így fordítja: „jótéteményeivel törli el bűneimet” [a fordító megjegyzése]. 
Így fordítom a héber becidqotó-t, amely többes számban van, azonban általában így adják vissza: 
„igazságosságával”. A többes szám, úgy tűnik, jobban megfelel a „jótétemények”-nek, mint az 
„igazságosság”-nak. ha a jelentést „igazságosságként” értelmezzük, akkor inkább a cedeq lenne a 
helyes szóválasztás. A szerző egyértelműen állítja, hogy Isten eltörli Izrael bűneit, nyilvánvalóan 
azokat, amelyek ténylegesen azok a qumráni szerző szemében. Ezt az isteni tettet a cidqót’el-nek 
tulajdonítja, „Isten jótéteményeinek” Izrael iránt („Isten igazságosságainak” nincs is így értelme). 
Isten „jótéteményeivel” bocsátja meg a szekta tagjainak bűneit. A bűnök megbocsátása kapcsán 
a qumráni szerző a következő strófában tisztázza, mit ért az „Isten jótéteményei” kifejezés alatt. 
Isten tette több, mint a bűnök megbocsátása, az egész emberi létet átalakítja, amely Isten fényé-
től megvilágosítva szemléli bűnének eltörlését. Így születik meg az „igaz” ember fogalma, amely 
különbözik attól az igaz-fogalomtól, amely azért igaz, „mert valamit megtesz”. A qumráni „igaz 
ember” azért igaz, mert „az ami”, mert van.

29 Talán mondhatjuk azt, hogy ez a qumráni misztika legmélyebb része. Isten értelme a Fény forrása, 
amelynek sugarai elérik a maszkilt („tanító, elnök”). Amikor ezt felolvasták, a szekta minden tagja 
saját magára vonatkoztatta. Az emberi szem átadja magát ennek a Fénynek és abban meglátja a koz-
mosz titkát, a jövő titkát és az öröklétet.

30 „Leendő titkában.” Sacchi a kérdéses részt így fordítja: „eljövendő misztérium és öröklét” [a fordító 
megjegyzése]. Nem hiszem, hogy ez az öröklét Istent jelentené, inkább a kozmosz globális szerkeze-
tét, amelyet Isten gondolata már megvalósított és meg fog valósítani.

31 „A test romlottságában”. Sacchi fordítása: „a test bűne miatt” [a fordító megjegyzése]: be’awon baśar. 
Az awon olyan vétek, amely az embert fogantatásától kezdve érinti. Ezért az ’awon baśar kifejezés az 
emberi és testi léttel azonos természetű bűnt jelöli. Az „aktuális bűnnek” (nem az áteredő bűn; az 
attuale peccato kifejezés a katolikus katekizmusból jön) az ’awon baśar-ban található meg a gyöke-
re, ezért a szekta tagjának üdvössége Isten ítéletén alapul, amelynek mértéke nem az ő igazságossá-
ga (cedeq), hanem a cüdäqâ-ja. A megigazulás fogalma így ellenállás nélkül emelkedik ki. Ld. Pál 
megigazulás fogalmát, amelyet a keresztény hagyomány dolgozott ki: a δικαιοσύνη szó néhány eset-
ben úgy tűnik, hogy a cüdäqâ megfelelője: nemcsak az emberi δικαιοσύνη létezik, hanem isteni is, 
amely nem olyan alapelv, amely azért valósul meg, mert az illető igaz, hanem ingyenes isteni tett. 
δικαιοσύνη γὰρ θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται (róm 1,17); εἰ δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν θεοῦ δικαιοσύνην 
συνίστησιν, τί ἐροῦμεν; (róm 3,5); Νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη θεοῦ πεφανέρωται (róm 3,21); 
δικαιοσύνη δὲ θεοῦ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ róm 3,22). Isten másik attribútuma az igazságos-
ság és az irgalom mellett a cüdäqâ, vagyis az adomány, amelyet nem jutalmazó igazságosság, hanem 
nagylelkűség motivál.

32 „Isten igazságossága (cüdäqâ) örökké tart”: ez a kifejezés is a megigazultság értelméből ered. Ez az 
isteni cüdäqâ Isten attribútuma, és nem olyan isteni tett, amely minden bűnt egytől egyig megbo-
csát; az isteni egyik dimenziója, amelyet Isten mindazoknak felajánl, akik elfogadják a szekta üze-
netét. A tettek fölötti ítéletet felülmúlja az isteni cüdäqâ, amelyhez az igazodik, aki elfogadja a szek-
ta tanítását.
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[…] Irgalma által közel von engem, és kegyelmében vezeti ítéletemet. 
Állhatatosságának igazságosságában (cüdäqâ) ítél meg engem, jóságának 
özönében megbocsátja örökre minden aljasságomat, és igazságosságában 
(cüdäqâ) megtisztít engem az emberi tisztátalanságtól, és az emberfiak vét-
keitől” (1QS 11,1-15, passim). (Fröhlich Ida fordítása)

Mint azt láttuk, a „megbocsátani” ige nem fordul elő a szövegben. A 
megigazulás egyik fajtáját nem megbocsátásként, hanem a teljes emberi lét 
megújításaként értelmezték. A bűn következményeinek problémáját ezáltal 
oldják fel, máskülönben, ha egyszer már megtörtént, nem lehetne kiküsz-
öbölni, hacsak nem egy azzal arányos büntetéssel.

A Kr. e. 1. század zsidóságában egyre inkább előtérbe került a lélek hal-
hatatlanságáról vallott nézet a vallásos gondolkodásra ható nyilvánvaló 
következményeivel együtt. Az isteni ítélet már nem az egyedi tettek jutal-
mazására, hanem az élet tetteinek teljességére vonatkozott, amelyben jók is, 
rosszak is előfordultak. Ezekiel az emberben két, tisztán megkülönböztethe-
tő „momentumot” látott:33 az egyik a jó, a másik a rossz. Az előbbi úgy tűnik, 
hogy megsemmisíti a már elkövetett negatívokat; a próféta azonban mindig 
világos és egyértelmű „momentumokról” beszél: az ember a Törvény meg-
tartásának és megszegésének idején egyaránt áthalad ezeken. Most ezzel a 
probléma bonyolultabbá válik. Megállapíthatjuk, hogy ez a két pillanat nem 
idegen egymástól, az egyes tett jó is, rossz is lehet az adott körülmények kö-
zött.34 Ezekiel elképzelése, miszerint a jó pillanat eltörli a rosszat, elveszti je-
lentőségét, hiszen ezt a két pillanatot nem lehet olyan tisztán szétválasztani. 
A fejtegetés ezenkívül az örökkévalóság hátterében bontakozik ki. Számos 
oka van annak, hogy az emberi pszichológia teljesen átalakul és elutasítja a 
régi rendszert.

Ezzel befejezem az esszénizmusról szóló elemzést, amelynek a figyel-
me a sátáni és az isteni tevékenység kapcsolatára irányul az egyén – szaba-
don és felelősen döntést hozó – lelkének belsejében. A történelem bizonyo-
san az Istentől elrendelt módon ér véget, azonban nem valószínű, hogy az 
esszénizmusban nincs jelen a bűnök bocsánatának problémája.

Az ember számára egyre távolibbnak tűnik az üdvösség lehetősége, hogy 
egy egész életen át tartó helyes erkölcsi magatartás által üdvözüljön, mely 
alapulhat Mózes törvényén, mint a farizeusi mozgalomban, vagy az erkölcs 
általános értelmén, miként a hénokizmus esetében. Az emberi értelem szá-

33 Vö. G. Boccaccini, Middle Judaism; Jewish Thougt 300 B.C.E. to 200 C.E., Fortress Press, Minneapolis, 
1991, 116-118.

34 Vö. P. Sacchi, From Justice to Justification, in «henoch» 23 (2001), 11-26, 21-22, ahol Sirák fia könyvét és 
Áser testamentumának eseteit tanulmányozom.
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mára egyre világosabb, hogy isteni megbocsátásra van szükség ahhoz, hogy 
üdvözüljünk (itt az örök üdvösségre gondolunk). ha Isten nemcsak igaz, 
hanem irgalmas is, mi lesz a találkozási- és a súlypont e két isteni tulajdon-
ság között? Mind a két tulajdonság igaz, de a kapcsolat valóban érthetetlen 
az emberi elme számára? A zsidó gondolkodás egyre inkább e titok megfej-
tésére irányul.

11. Az isteni irgalom problematikája  
a Kr. e. 1. század első felétől a Kr. u. 1. század első feléig

A hénokizmusban létezett egy olyan teológia a Kr. e. 1. század végén, amely 
egyértelműen az isteni irgalomnak adta az elsőbbséget. A hénokizmus főleg 
ezen elgondolás alapján fejlődött, hiszen nem ismerte a tisztátalanság fogal-
mát. Más szavakkal: a hénokizmusban a bűn csak a törvényszegés, illetve az 
igazságosság elleni fellépés volt: hiányzott belőle a bűn szükséges kiengesz-
telése, hiszen az emberi tisztátalanság foltja eltávolítható. Sok zsidó számá-
ra azonban a bűn és a tisztátalanság két különböző és ugyanakkor negatív 
dolognak számított: a bűn, vagyis a bűn foltjától való megtisztulás, eltért a 
megtérés problémájától. A megtérés nem volt elegendő, mint azt Keresztelő 
János prédikációjában is látjuk. Aki elismerte, hogy vétkezett, annak kiszol-
gáltatta a keresztséget, ami radikális, de mindenképpen tisztálkodási cseleke-
det volt.35 Ahogyan Máté és Lukács evangélista Keresztelő Jánost ábrázolja, az 
alapján világos, hogy sok zsidó számára bűneik bocsánatának reménye egyes, 
Isten számára különösen kedves személyek közbenjárásán nyugodott.36 János 
visszautasította a közvetítés lehetőségét, ami az akkori zsidó világban megle-
hetősen vitatott téma volt. Természetesen a farizeusok között is voltak olya-
nok, akik bíztak a közbenjárásban. Nyíltan pártolta a közvetítést az esszénus 
Szofóniás apokalipszise (1. sz. első fele). Valamikor a Kr. e. 1. század 30-as éve-
iben egy hénoki mű, a Képes beszédek könyve szembenéz az ítélet problémájá-
val, és az isteni megbocsátás témájával behatóan foglalkozva megoldja azt. 
Emlékezzünk csak Hénok levelétől kezdve (Kr. e. 1. század első fele) a hénoki 
mozgalomra, amely szerint nem közvetlenül Isten ítélkezik, hanem akiket 
erre kijelöl, például az angyalok (hénok levele).

35 János keresztségének értelmét Josephus Flavius nagyon világosan elmagyarázza (Ant. 18,117): 
„heródes kivégeztette ezt a derék embert, aki a zsidókat arra oktatta, hogy tökéletességre töreked-
jenek, legyenek igazságosak egymás iránt, jámborak Isten iránt és csak akkor mártózzanak meg. 
hirdette, hogy csak így fogadja kedvesen Isten a megmártózást, mert ennek célja a test megszentelé-
se, nem pedig a bűnök kiengesztelése; mert a test csak akkor szentelhető meg, ha a lélek már előbb 
megtisztult az igaz élet révén.” (révay József fordítása)

36 „Ne gondoljátok, hogy azt mondhatjátok magatokban: Ábrahám a mi atyánk” (Mt 3,9; vö. Lk 3,8).
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Mint ahogy az egész hénokizmusban, úgy a Képes beszédek könyvében is, 
ítéletet nem valamilyen törvény alapján, hanem a magatartás (alázat – gőg) 
és az erőszakos cselekedetek alapján hoznak. A könyv ugyan nem mindig 
érthető világosan, a szerző ítéletről alkotott képe mégis jól kirajzolódik. A 
végső bíró nem Isten, hanem az ő képviselője, „felkentje”, Messiása (1hén 
48,10 és 52,4), aki nem más, mint hénok. A Képes beszédek könyvében szerep-
lő hénok azonban már nem egy régi szöveg szerint valaha élt és meghalt em-
ber, hanem egy nagyon különös, mennyei természetű, az idők előtt, vagyis a 
teremtés negyedik napja előtt Isten által teremtett személy. hénok neve va-
lójában csak egyszer, a mű végén, egy valószínűleg későbbi betoldásban tű-
nik fel (1hén 71,14).37

A könyvet az elejétől olvasva a mennyei alak fokozatos bemutatásával ta-
lálkozunk, akit a szöveg Igaznak, Kiválasztottnak és Emberfiának nevez. Ő 
az eszkatologikus bíró. A titokzatos alak, vagyis a mennyei hénok előtt az íté-
let napján minden ember felvonul. Azokhoz, akik alázatosan elismerik bű-
nös voltukat irgalmas lesz és megbocsátó. Ellenben az utolsó ítélet pillanatáig 
halogatott bűnbánat lehetőségét mindazoktól megtagadják, akik a földön po-
litikai vagy gazdasági hatalommal rendelkeztek. A „föld hatalmasainak” nem 
lesz menekvés, nem adatik meg nekik a bűnbánat és a bűnbocsánat. Mint az 
általánosan elfogadott értelmezésben látjuk,38 elvárható, hogy az elítélt ember 
maradjon elítélt, csak az menekül meg, aki bocsánatot nyer. Kevésbé kidol-
gozott teológia ez, általános értelme azonban így is egyértelmű: az üdvösség 
egyedüli lehetősége az Igaz, Kiválasztott, Emberfia által szerzett isteni meg-
bocsátáson keresztül érhető el. Az ítélet inkább szociológiai, semmint mo-
rális alapon nyugszik: akinek nem volt a földön hatalma, az bűnbocsánatot 
nyer, akinek volt, azt megítélik. Előre látható, hogy mindenki bűnös: a kü-
lönbség, mely az üdvösségre vagy a büntetéshez vezet, az egyén társadalmi 
szerepében van, amivel a lelkek a földi életben rendelkeztek.

A Kr. u. 1. századból egy másik hénoki mű, Hénok titkos könyve is ránk 
maradt.39 Mint az egész hénokizmusban, az ítélet ebben a műben sem tör-
vényeken alapul. A szerző felhagy a Képes beszédek könyvének populista op-
timizmusával. Nemcsak a közbenjárás lehetőségét tagadja, hanem a bű-
nök Isten általi ingyenes megbocsátásának lehetőségét is. Követői magához 

37 Vö. P. Sacchi, Apocrifi dell’Antico Testamento, vol. I., uTET, Torino, 1981, 1989, 571-572.
38 Egyetlen kivételt ismerek: S. chialà gondolatát (Libro delle Parabole, Paideia, Brescia, 1997), aki úgy 

tartja, hogy a megbocsátásból kizárt föld hatalmasai csak a bűnös angyalok. 
39 hénok Titkok könyvének első (úgynevezett B recenzió) szerkesztését követő hénokizmus története 

még megírásra vár. A könyv az 5–6. század környékén alapos felülvizsgálaton és bővítésen esett át 
(A recenzió). hénok alakja egy későbbi, héberül fennmaradt könyvben még mint főszereplő tűnik 
föl. de a héber-hénok más irodalomhoz és történethez tartozik.
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hénokhoz fordulnak és kifejezik, hogy benne reménykednek: „téged válasz-
tott az Úr, hogy vétkeink elvevőjének állítson” (2hén 64,5). hénok azonban 
ebben az értelemben minden reményt elvesz tőlük: „Ne mondjátok, gyer-
mekeim, atyánk az Úrral van, és imáival mentesít minket a bűntől.” (53,1).

Miként az egész hénokizmus, főleg Hénok levelét követően, a szerző is hisz 
az ember szabad választásában és felelősségében, ugyanakkor mivel egy tör-
vény sem létezik, az ítélet mértéke a felebaráti szeretet – amely az állatokra is 
kiterjed – a türelem, illetve a szelídség gyakorlásától függ. Az örök üdvösség 
az emberi erőfeszítés által elért türelmen és szelídségen múlik. csak a türel-
mes és szelíd üdvözülhet. Az ítélet arra vonatkozik, amit az egyén tesz és tett.

12. A farizeusi mozgalom

Ami a farizeusi mozgalmat illeti, a birtokunkban lévő egyértelmű dokumen-
táció kissé késői (Kr. u. 2. század eleje), mégis megállapíthatjuk, hogy ezek-
ből sem hiányzik az isteni igazságosság és irgalom közötti kapcsolat problé-
májának megoldási kísérlete. Valószínű ugyanakkor, hogy tanulsága később 
megszokottá vált más hagyományokkal szemben, mert – ahogy látni fog-
juk – azt a farizeusok is különbözőképpen gondolták el. Idézzük fel rabbi 
Aqivá gondolatát (135-ben hunyt el):

„Isten mindent előre lát, de ez nem hiúsítja meg a szabad elhatározást. A világ (vagyis 
az emberek) jóindulattal lesz megítélve, ámde mindenben a cselekedetek többségének 
minősítése a döntő (ti. jó vagy rossz). (Pirqé Avót 3,15).

rabbi Aqivá első állításával eltávolodik azoktól a zsidóktól, akik a 
qumrániakhoz hasonlóan az eleve elrendelést vallották. Szerinte az a tény, 
hogy Isten ismeri a jövőt, nem jelenti, hogy azt meg is határozza.

Aqivá második állításával pedig azoktól a zsidóktól határolódik el, akik 
(mint a hénokiták, a keresztények és valószínűleg a farizeusok egy része) úgy 
gondolták, hogy bár létezik emberi felelősség, ám az nincs is eltörölve, de 
igencsak korlátozva van az áteredő bűn miatt, akár az angyalok, akár az ős-
szülők követték el. rabbi Aqivá határozott: a választási szabadság teljes, kö-
vetkezésképpen a felelősség is az. Az áteredő bűn soha nem létezett.

Így szemlélve az üdvösség nagyon ritka, szinte kivételes eset, azaz Isten 
Pál sémája szerint ítél, aki feltehetően a farizeusokat tartotta szem előtt a 
Galatákhoz írt levelében: „Jaj annak, aki csak egyet is vétkezik.”40 Ezdrás ne-

40 „Mert mindazok, akik a törvény cselekedetei szerint élnek, átok alatt vannak. Írva van ugyanis: 
Átkozott mindenki, aki nem marad meg mindabban, aminek teljesítése elő van írva a törvény könyvé-
ben” (Gal 3,10).
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gyedik könyvének (ez is apokalipszis), amely nem sokkal r. Aqivá előtt ke-
letkezett, Kr. u. 70 körül, ugyancsak ez az alapsémája: vallja az eredeti bűnt 
(amelyet a farizeusok általában elvetnek) és ugyanakkor a Mózes törvénye 
alapján értelmezett emberi választások felelősségét is elfogadja. Isten igaz-
ságosságát semmi sem korlátozhatja. A következtetés magától értetődik: az 
emberiség massa damnata (kárhozatra ítélt tömeg).41

rabbi Aqivá viszont megtalálja az isteni irgalom és igazságosság köz-
ti egyensúlyt: „az ítélet jóindulatú”. ha Isten csak igazságos lenne, még az 
egyetlen esetben bűnöst is el kellene ítélnie, miként azt Pál képzeletbeli vi-
tapartnere a már idézett Galata levélben, illetve Ezdrás negyedik könyvének 
szerzője is gondolta. A jóságos és igazságos Isten ellenben nemcsak a tör-
vényszegéseket veszi figyelembe, hanem azokat a tetteket is számon tartja, 
amelyeket a Törvény megtartásával hajtottak végre. Igaz, a Törvény megtar-
tása kötelesség, nem pedig emberi érdem,42 de éppen itt érdemes megemlíte-
nünk, ami egyértelműen kötelesség: az isteni irgalmasság gyakorlása.

Mint a vizsgált anyagból is látszik, a megbocsátás problémája az úgyne-
vezett köztes zsidóságban (kb. Kr. e. 300 – Kr. u. 200) igen jelentős: két lé-
nyegesen eltérő irányzat működik. Az egyik a qumránizmus, amely az isteni 
megbocsátást teljesen Istennek tulajdonítja, aki azt a történelem terve alap-
ján kiválasztottaknak juttatja. Ő maga engeszteli ki a bűnt azzal, hogy Lelke 
által a szektában él. A másik oldalon a farizeusok állnak, akik szerint a meg-
váltás lehetősége és képessége elérhető emberi erőfeszítéssel: a bűnt semmi 
sem engesztelheti ki, csak Isten bocsáthatja meg, feltéve, ha az ember figye-
lembe veszi a megbocsátás lehetőségét.

13. Néhány észrevétel és probléma a kereszténységet illetően

A kereszténység külön tanulmányt érdemelne, hiszen a bűn problémája mint 
az üdvösség akadálya központi szerepet játszik benne, mégpedig a Messiás 

41 4Ezd 3,18–22: a szerző átfutja Izrael történetét: Isten a törvény ajándékát adta a zsidóknak, de nem 
lett orvosság az elterjedt rosszra: „És nem vetted el tőlük a gonosz szívet, hogy törvényed gyümölcsöt 
teremjen bennük. Mert az első, Ádám, gonosz szívet hordott, ezért vétkezett és vereséget szenvedett, 
de ugyanúgy mindazok, akik tőle születtek. És maradandónak bizonyult ez a gyöngeség, a törvény 
ugyan a nép szívében volt, de a gonoszság is a szívben gyökeredzett. Eltűnt, ami jó, és megmaradt, 
ami rossz.” (Jelenits István fordítása).

42 Vö. Szochói Antigonosz (Kr. e. 2. század) a Pirqé Avót 1,3-ban: „Ne legyetek olyanok, mint azok a 
szolgák, akik urukat a jutalom fejében szolgálják, hanem ellenkezőleg, azokhoz legyetek hasonlók, 
akik minden ellenszolgáltatás nélkül szolgálják urukat!” A szöveg a következő kiadás szerint: A. 
I. Katsch, Unpublished Geniza Fragments of Pirqe Abot in Antonim Geniza Collection in Leningrad, in 
„Jewish Quarterly review” 61 (1970), 1–12. A hagyományos szöveg kevésbé éles, értelme azonban 
ugyanaz.

Studia Biblica Athanasiana_13.indb   24 2012.11.09.   17:11:07



25Bűnbocsánat a zsidóságban

vére általi kiengesztelődés okán. A kereszten kiontott vér általi kiengeszte-
lődés minden bűnre kiterjed, legyen az nem szándékos vagy szándékos. „Ez 
az én vérem, az új szövetségé, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatá-
ra” (Mt 26,28). A „bűnök bocsánatára” kifejezés csak Máténál jelenik meg, 
azonban a születő Egyház hagyományának nagy részében megtalálható a ke-
reszthalál értelmezése mint engesztelő áldozat a bűnökért. Jézus erőszakos 
halálának tehát ez az értelmezési kulcsa, amelyet a keresztény hagyomány 
egy-két kivétellel mindig is megőrzött. Az őskereszténységben néhányszor 
előfordul (zsidó-kereszténység?), hogy nem beszélnek Krisztus megváltó ha-
láláról, illetve az Újszövetségben is megtaláljuk e teológia nyomait.43

Mauro Pesce megjegyzi, hogy az evangéliumokban olykor megjelenik a 
kereszt eseményétől független bűnbocsánat.44 Amennyiben a béna ember 
meggyógyításának történetében a bűnbocsánatnak nincs jelentősége (Mk 
2,6-12 és a párhuzamos részek), akkor a bűnök bocsánatát Jézus csupán esz-
közként használja arra, hogy megmutassa kicsoda is ő, és milyen a természe-
te. És amennyiben a Jézus lábára olajat öntő asszony bűneinek bocsánatát 
Jézus kivételes tettének gondoljuk (Lk 7,46), amelyet a természete (Emberfia) 
miatt véghez tudott vinni, akkor a Mt 25 esetében a probléma valóban fel-
merül. Ebben a fejezetben egy „hagyományos” ítélet jelenik meg, amelynek 
mértéke a felebarát szeretete, nem pedig a parancsok sokasága. Tehát egy 
olyan példátlan ítéletről van itt szó, amely nem számol a kereszt kiengeszte-
lő erejével. Péter apostol első levelében hasonló módon ír az ítélet kapcsán: 
„a szeretet sok bűnt eltakar” (4,7-8). A szeretet tettein alapuló ítélet és a hit 
általi üdvösség közötti ellentét nem tűnik jelentősnek, de azért számolnunk 
kell azzal, hogy az egyik vagy másik hangsúlyozása a kereszténységben több 
különböző egyház létrejöttének alapjául szolgált. Egyébként is, az ember tet-
tei és a kereszt kiengesztelő ereje közötti kapcsolat az üdvösségre nézve ál-
landóan visszatérő probléma a keresztény hagyományban.

A kereszténységben sem volt tehát jelen a bűnök közvetlen megbocsátá-
sa, ellentétben azok kivételes áldozat általi kiengesztelésének gondolatával, 
amely egyszer s mindenkorra elégtételt hozott (Zsid 7,27). Tekintettel a Jézus 
prédikációját átszövő felebaráti szeretet fontosságára, azt a cselekedetekre 

43 Vö. r. Penna, Cristologia senza morte redentrice: un filone di pensiero del giudeocristianesimo più antico, in 
G. Filoramo – c. Gianotto (szerk.), Verus Israel (Biblioteca di cultura religiosa 65), Paideia, Brescia, 
2001, 68–94.

44 Vö. M. Pesce – A. destro, La remissione dei peccati nell’escatologia di Gesù, in «Annali di Storia 
dell’Esegesi» 16 (1999), 45–76. Vö. P. Sacchi, Gesù nel suo tempo: i concetti di peccato, espiazione e sacrificio, 
«Archivio Teologico Torinese» 5 (1999) 20–29.
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épülő ítélet mértékeként is felfoghatjuk. Amennyiben ez megbocsátás, ak-
kor egy bizonyos tett következménye.

A kereszténység a zsidó hagyományból örökölte a bűn, a büntetés és az 
esetleges megbocsátás problematikáját. Különleges helye van, mivel a problé-
mát kimozdítja a tiszta teológiai reflexióból (mint a qumrániak), illetve az ész-
szerűségből (mint a farizeusok) a történelmi esetlegesség területére. A bűnbo-
csátás keresztény elgondolásának alapjainál egy földi eseményt találunk. ha 
emberi nézőpontból közelítjük meg a témát, elmondhatjuk, hogy a keresz-
ténység a bűnbocsánatot ingyenes adományként, az üdvözülést pedig kegye-
lemként képzeli el. Tárgyilagosan nézve a bocsánat nem Isten részéről ingye-
nes, hiszen a bűn „egyszer s mindenkorra” és „mindenkiért”, vagy legalábbis a 
hívőkért ki lett engesztelve Krisztus keresztje által. A kereszténységben is léte-
zik kiengesztelődés, amely megnyitja az utat a megbocsátásnak.

hátramaradt még az engesztelés pontos értelmezése, amely nyilván el-
tér a nyugati modern megközelítéstől: épp ezért saját gondolkodásunktól és 
érzelmünktől távoli teológiai logika alapján kell felfognunk. A történelmi 
jellegű megközelítés hiánya előidézhet néhány torzulást. remélem, hogy a 
Jézus idejében használatos engesztelés-fogalom zsidó értelmezésének elmé-
lyítése segíteni fog abban, hogy a modern gondolkodás közelebb jusson a ke-
resztáldozat megértéséhez, amely szintén engesztelés.45

45 A tanulmányok általános leírása, vö. Dizionario di Paolo e delle sue lettere, az olasz kiadást gondozta r. 
Penna, San Paolo, cinisello Balsamo, 1999, az „Engesztelés” címszavához. Az engesztelés héber ér-
telmezéséhez lásd: M. Pesce már idézett cikkét, Il sacrificio ebraico, in “Annali di Storia dell’Esegesi” 
18 (2001), 129–168.
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