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Keresztyén egzisztencia1 mint cselekvés 
– A bibliai ámentől a szakrális gazdaságig 
 

„A kobryni Móse rabbi tanította: 
- Ha Istennek mondasz egy szót, 

 igyekezzél minden porcikáddal abba a szóba belehatolni. 
Egyik hallgatója megkérdezte: 

- Hogyan lehetséges, hogy egy nagy ember olyan kis szóba belefér? 
- Aki magát nagyobbnak képzeli, mint a szó, arról mi nem beszélünk 

 - mondta a caddik.”2 
 

ondolkodás a szóról és a tettről.3 Így is összefoglalható ennek a dolgozatnak a 
tartalma, s egyben célja is. A gondolkodás azt a nyitottságot vetíti elénk, amely 
képes a Logos határait megpróbálni, amely az emberi és az isteni bemutatko-
zások, kijelentések között húzódik, ugyanakkor soha nem gondolja magát a 
cselekedetet, s az embert mint cselekvőt többnek a szónál. A gondolkodás egy-
ben utat nyit, és alkalmat teremt a párbeszédre. Életre hív impulzusokat, me-
lyek megóvnak attól, hogy „gondolati köreink” bezáruljanak, s csak végtelen 
számú, önmagukba záródó útjukat róják jól ismert pályájukon. A gondolkodás 
ugyanakkor elkerülhetetlen konfrontáció is. Találkozás a feloldhatatlannal, fi-
zikai és szellemi határainkkal, ugyanakkor konfrontáció a határtalan, örökké-
való, teremtő szóval is. Ez egyszerre lenyűgöz, s egyszerre rettent meg. Ha 
nem így történik, akkor a Mysterium Tremendum valahol eltűnt, vagy már 
nem tud meglepni bennünket: eltévedtünk.4 

 
1. Actio és reactio  

Szóról és tettről a dbr5 felhatalmazásával gondolkodunk elválaszthatatla-
nul együtt. A megközelítés azonban ezúttal nem az Isten actiojának vonalát 
követi, hanem az ember reactiojára figyel. Első megállapításunkat itt fogal-
mazzuk meg a bibliai teológia szemszögéből: a keresztyén etika tárgya a re-

                                                 

1 Bonhoeffernek a „követésre” vonatkozó megállapítása: az egzisztencia mint „kilépés” 
a szó eredeti értelméből következően. Bonhoeffer, Dietrich: Követés, Luther Kiadó, 
Budapest, 2007. 38.o. 

2 Buber, Martin: Haszid történetek, Atlantisz- Budapest, 617.o. 
3 Honecker, Martin: Glaube, als Grund christlicher Theologie,Kohlhammer-Stuttgart, 

2005.15.o. A dolgozat alapötletét ez a munka adta. 
4 Otto, Rudolf: A szent, Osiris Kiadó, Budapest, 2001. 22.o. 
5 Botterweck, G. Johannes – Ringgren, Helmer: Theologischer Wörterbuch zum Alten 

Testament II. Band, Kohlhammer, Stuttgart, 1974. 90.o. 
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actio. „Történetisége csak a szabadságban létező embernek van. A természet-
nek és a természetbe ágyazott ember-voltnak nincs története. A szabadság 
azonban csak mint alábukás tárulkozhat fel. Mindaddig ugyanis, amíg a sza-
badság az isteni-természeti körforgás pályáján mozog, Isten és a természet 
szükségszerűségének van alávetve. Valamiféle non posse peccare, semmiben 
sem különbözik a jó kényszerétől. Csak az embernek Isten szavára adott vá-
laszszava – mely lényege szerint: nem – tanúsítja az emberi szabadságot. A 
történelem alapja ekként a tagadás szabadsága. Akárcsak a történelem lénye-
ge, az igazság lényege is a szabadságon alapszik.”6 Taubes a reactio negatív 
előjelével determinálja az ember mozgását, cselekvését, illetve képtelenségét, 
mely dogmatikai összhangot mutathat, ugyanakkor számára a szabadság reális 
igazolása csak ebben az „öntudatos nem”-ben érhető tetten. A pozitív reactio 
nem eredhet máshonnan, mint az emberi „öntudatos nem” világán túlról. Ez 
az Isten igenje – válasz önmaga és az ember számára, mely a teremtett világ-
ban hangzik el. A hely és idő egyáltalán nem mellékes. Itt és nem máshol, a 
most-ban történik. A „most” ebben a tekintetben eszkatológiai kifejezés, a hely 
pedig nem eshet kívül a teremtett világon, tehát mindenképpen velünk történik.  

A szó és tett összefüggése azonban a reactio-ban már nem „idézi” a dbr 
elválaszthatatlan jellegzetességét.7 Szavunk nem ráismerő, felismerő, nem is 
teremtő, csupán utánzó szó. Walter Benjamin ezt a teológiai felismerést moz-
dítja tovább: „Az Isten által teremtett világban vajon a tudás fája mit jelenthe-
tett? Nem pusztán jónak és rossznak tudásáról van szó, hanem egy úgyneve-
zett külső, Istentől független tudásról. Miután szert tettünk erre a tudásra, 
már nem ismerjük fel azt, amit Isten számunkra megjelölt. Innentől kezdve a 
szó nem önmagában, hanem önmagán kívül, túl is hordoz valamit: külsőleg 
lesz közlő. Nem a dolgok szellemét ismerjük fel többé, hanem a dolgok hasz-
nálatát.”8 A teológia maga is, mint az Istenről alkotott emberi szó áll előttünk.9 
János prológusa éppen ezért ragadja meg az alapvető különbséget: a logos 
testté lett nem puszta felismerés, ez a nyilvánvalóvá válás ideje. 

 
 
 
 
 

                                                 

6 Taubes, Jacob: Nyugati eszkatológia, Atlantisz ,2004. 10.o. 
7 Jenni, Ernst – Westermann, Claus: Theologiesches Handwörterbuch zum Alten 

Testament I. Band, CHR. Kaiser-München, 1971. 438.o. 
8 Heller, Ágnes: Imhol Vagyok, Múlt és Jövő, Budapest, 2006. 202.o. 
9 Honecker, Martin: Glaube, als Grund christlicher Theologie, Kohlhammer, Stuttgart, 

2005.18.o „Theologie unterwegs” fordulattal adja vissza azt a folyamatot, melyben az 
Istent megfogalmazni, kifejezni akaró emberi szó különböző időkben és körülmé-
nyek között úton van. Az útközben azt is elárulja, hogy az indulás és az érkezési oldal 
között jelöl elvárt aktivitást, szemlélődést, figyelmet, de az utazás élményének élve-
zetét is kínálja. Walter Benjamin épp a XX. századi tudomány kifejezésmódjára cso-
dálkozva mondja: a tudományos tudásnak nincs élmény értéke. Honecker más as-
pektusból, de ugyanerre a veszélyre hívja fel a figyelmet, ha az út közben lévő, 
reflektáló, argumentáló ember elveszíti befelé és kifelé irányuló aktivitását és rezisz-
tenssé válik az őt érő ingerekre. 
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1.2. Általános és konkrét 
„Úton lenni” – ahogy M. Honecker fogalmaz nagyon szemléletesen – nem 

egy választható létforma-adottság.10 A gondolkodás útjának irányát – etikai 
szempontból legalábbis – megválaszthatjuk az általánostól a konkrétig vagy 
épp fordítva, ahogy aktuálisan célravezetőbbnek tűnik. A cselekvés keresztyén 
teológiai alapjai mint téma meglehetősen az általános felé mutat, a reactio 
azonban konkrét helyet és időt feltételez, sőt követel a maga számára. A dön-
tés mögött azonban más aspektusok is meghúzódnak.  

Az etikát nagyon „könnyű” már csak etimológiai támogatással is alapve-
tően a „cselekvés” mozzanatához kötni.11 Mit értünk azonban cselekvésen teo-
lógiai szempontból vagy épp filozófiailag? Mennyire áll az emberi szóra vonat-
kozó actio és reactio összefüggése a cselekvés vonatkozásában? 

 
1.2.1. Arisztotelész és a cselekvés etikája 

Mielőtt a Biblia világába tekintenénk, mérlegelendő, hogy röviden feltár-
juk azokat a területeket, melyek témánk kapcsán ma európai gondolkodásun-
kat alapvetően befolyásolják, illetve koncepcióinkat, prekoncepcióinkat meg-
határozzák.12 

Arisztotelész etikája, mely kifejezetten teleológiai etika, az úgynevezett 
„nyugati gondolkodás” egyik megkerülhetetlen irata, vitathatatlanul az emberi 
cselekvést állítja a középpontba. A Nikomakhoszi Etika13 ezzel a mondattal 
kezdődik: „Minden mesterség és minden vizsgálódás, de éppúgy minden cse-
lekvés és elhatározás is nyilván valami jóra irányul; tehát helyes az a megálla-
pítás, hogy ’jó az, amire minden irányul’.”14 Ennek megfelelően az emberi cse-
lekvés végső célja a legfőbb jó elérése. Arisztotelész úgy véli, hogy ez nem lehet 

                                                 

10 Honecker, Martin: Glaube, als Grund christlicher Theologie,Kohlhammer,Stuttgart, 
2005.18.o 

11 Visszatérünk a szó alapjelentéséhez: ethosz , elidőzni, tenni- csinálni, családra vonat-
kozik. A hehezet megváltozása a jelentés tartalmát is változtatja: ól, lakhely, emberi 
élethez tartozó dolgok. Az alapjelentés ötvöződik a későbbiekben, s így érünk el az 
emberi jellem, erkölcs, magatartás fogalmakig, melynek hordozójává válik a szó.  

12 Schmitz, Hermann: Die Ideenlehre des Aristoteles I-III. Band; Bouvier Verlag- Bonn, 
1985. Az idézetek egy része ezekből a kötetekből származik másrészt: Arisztotelész: 
Nikomakhoszi etika. Budapest, Magyar Helikon, 1971. 

13 Arisztotelésznek több etikai tartalmú művet is tulajdonítanak, minden kétséget kizá-
rólag azonban csak a Nikomakhoszi Etika köthető a nevéhez. Az úgynevezett  Corpus 
Aristotelicum három etikai írást tartalmaz: Ethica Eudemia, a Magna Moralia, és a 
Ethica Nicomachea. 

Az Eudémoszi Etika és a Nagy Etika eredetiségéről számos elmélet született, és csak a 
XX. század elejétől kerültek be az arisztotelészi művek közé. Az Eudémoszi Etikáról 
R. Euken mutatta ki, hogy grammatikája arisztotelészi, Werner Jager pedig kimutat-
ta, hogy beletartozik a Protreptikosztól a Nikomakhoszig. 

Tény, hogy amikor más művében Arisztotelész az etikára utal, – Politika III. könyvének 
7. - fejezetében: „mint már korábban az etikában kifejtettem” – csak egy Etikára 
utal, ami a Nikomakhoszi Etikának felel meg. Ez jelentheti azt, hogy az Eudémoszi 
Etikát és a Nagy Etikát nem ő írta, vagy nem tekintette a nyilvánosságnak szánt mű-
veknek. 

14 Arisztotelész: Nikomakhoszi Etika. Budapest, 1971, Magyar Helikon, 5. o. 
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más, mint a jólét,15 amelyet sok helyütt azonosít a boldogsággal. Amikor azon-
ban az eudaimoniát jelöli meg végső célként, csak formális meghatározást ad, 
hiszen nem közvetít tartalmi szempontot arra nézve, mit kell az embernek vá-
lasztania. A cselekvő ember azonosíthatja jólétét az élvezettel, a hírnévvel, a 
hatalommal, a pénzzel, vagy valamely más gyakorlati vagy elméleti tevékeny-
ség eredményével. Ezek azonban egy nagyon szűkre zárt körön belül azonosít-
hatók, méghozzá az emberi természetből fakadó és ebből adódóan csak az em-
beri természet számára elérhető dolgokban.16  

A családot tartotta a társadalom elemi egységének, és a magántulajdont a 
gazdasági élet meghatározó tényezőjének. Megfogalmazta a manapság szub-
szidiaritásként ismert elvet:17 annál sikeresebben funkcionál egy állam, minél 
több feladatot enged át az önszerveződő és felelős kis közösségeknek. 

Az etika és a politika kérdései nem a spekulatív filozófia részei, hanem a 
cselekvés filozófiájáé, nem megismerni kell az erkölcsöt, hanem gyakorolni: 
csak így válhat valaki erényessé. Mint ahogy nem lesz valaki bátor csupán at-
tól, hogy tudja, mi a bátorság. Nem a mi, hanem a hogyan válik központi kér-
déssé. Hogyan tudom véghezvinni, hogyan cselekedhetek erényesen? 

Erény és boldogság szorosan összetartozik Arisztotelész munkáiban.18 
Bármilyen különböző utakon is járnak az emberek az életben, függetlenül el-
foglaltságuktól, mesterségüktől, mindenki a boldogságot keresi. Ez természe-
tesen nem jelenti azt, hogy a boldogság mindenki számára ugyanazt jeleni, 
hisz ahogy minden mesterségnek is más a végcélja, úgy a különböző tevékeny-
séget űző emberek más és más dologban fogják megtalálni boldogságukat. A 
cél a legnemesebb boldogság megtalálása, ez csak az erényes embereknek jut-
hat osztályrészül. Ezért fontos az erény részletes elemzése. Az erény alapkér-
dése fogalmazza meg végül az általános alapkérdést: Hogyan válik az ember 
boldoggá? Arisztotelész lényegében ezzel a kérdéssel foglalkozik mindhárom 
etikában. Az emberi jellem mibenlétének a megállapítására törekszik, a hit-
vány és a kiváló jellemek minél pontosabb meghatározására avégett, hogy ke-
rülni tudjuk a hitványat és törekedni tudjunk a kiválóra. 

 
1.2.2. Igazság, közösség és cselekedet az Ószövetségben 

Mielőtt itt tovább lépnénk a „boldogság felé”, a fenti szálat meg nem sza-
kítva tovább vezetjük az Ószövetség világához. G.von Rad az igazság fogalmát 

                                                 

15 eudaimonia 
16 Tudjuk, hogy Arisztotelész etikai felfogása szorosan kapcsolódik politikai szemléleté-

hez, melynek kialakulásában szerepe lehetett saját, nem mindig kedvező tapasztala-
tainak. Platón halála után elfogadta Hermeiasz, asszoszi uralkodó meghívását, aki 
érdeklődést mutatott a platóni filozófia iránt. Amikor azonban látta, hogy reformel-
képzeléseit az uralkodó reálpolitikája miatt fel kell adnia, előbb Mütiléne szigetére, 
majd a makedón királyi udvarba költözött, ahol Alexandrosz trónra lépése után ha-
sonlóan negatív politikai tapasztalatokra tett szert. E kudarcok után visszatért 
Athénba, hogy életét egyedül a tudományos tevékenységnek szentelje. 

17 Schmitz, Hermann: Die Ideenlehre des Aristoteles I. Band, Bouvier Verlag- Bonn, 
1985.278.o. 

18 Schmitz, Hermann: Die Ideenlehre des Aristoteles II. Band, Bouvier Verlag- Bonn, 
1985.384.o. 
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elemezve19 hívja fel a figyelmet a cdkh-val20 kapcsolatban, hogy a cselekvés 
megítélésében nem a maga konkrétságában megjelenő cselekedet a perdöntő, 
hanem a „közösséghez” fűződő viszony. Az Ószövetség egyetlen fogalma sem 
rendelkezik olyan alapvető jelentőséggel az emberi életet alkotó valamennyi 
viszonyulás szempontjából, mint a cdkh.21 Ez a fogalom nem pusztán az ember 
istenhez fűződő viszonyának a mércéje, hanem emberek egymás közötti kap-
csolatát – beleértve a legkisebb civódásokat is, sőt az állatokkal és a természeti 
környezettel való kapcsolatukat is – jellemezte. A cdkh a legfőbb életérték, 
mely a „rendezett élet alapja”.22 Sokáig a nyugati gondolkodás meghatározott-
sága szerint a iustitia disributiva alapján csupán az Ószövetség alapvető nor-
máját keresték, mely „elrendezi” a helyes és helytelen igazságosság, szociális 
és egyéb területeket érintő ügyét. A törekvések azonban nem vezettek siker-
hez, mert képtelenség volt ilyen értelemben felmutatni a háttérben meghúzód-
ni vélt „normát”. A tévedés már a kérdésfelvetésben megmutatkozott. Egy esz-
mei normát feltételezett, mellyel természetszerűleg Izrael nem rendelkezett, 
hisz Izrael a cselekvést nem egy eszme, hanem a közösséghez fűződő viszony 
alapján ítélte meg. A cdkh egy viszony, de nem egy személy és egy eszme, ha-
nem két tényező valóságos viszonyára vonatkozik. Izrael a történések mögött 
minden esetben ott tudta JHWH-t a maga hatalmával és akaratával, cseleke-
dete ennek függvényében ítéltetett meg.23 JHWH cdkh-ját gyakran ünnepelték 
is: a parancsolatokat, mellyel Isten vezeti az övéit.24 A legmegdöbbentőbb s 
egyben leginkább sarkított eset ebben az értelemben Támár története.25 Támár 
férje halála után magát kultuszi paráznának tettetve elcsábítja apósát, és gyer-
meke fogan tőle. Amikor ítéletre kerül a sor, kiderül, miért tette, amit tett: 
meghalt férje családja számára utódokat akart biztosítani, s mivel e furcsa 
mód bizonyította, hogy hűségesebb a család alkotta közösséghez26 s egyben 
JHWH törvényéhez, mint apósa, ezért ő találtatott „igaznak”, vagyis igazabb-
nak apósánál.27 A király igazsága is azon méretik le az egész deuteronomista 
történeti mű szemszögéből, hogy helyes viszonyban van-e az uralkodó JHWH-
val.28 A vezetői tevékenység minden – akár legapróbb vagy legkiemelkedőbb – 
„sikere” ezen áll vagy bukik. Így találkozhatunk olyan királyokkal, akik bár po-
litikai vagy gazdasági tekintetben „kifogástalan” módon vezették a királyságot, 
a JHWH kultuszhoz fűződő viszonyuk finoman fogalmazva is rendezetlen volt, 
ezért megítélésük messze nem kedvező az Ószövetség lapjain. J. Pedersen a 
cdkh-t a lelki egészség helyének, minden áldás feltételének,29az egyes ember 

                                                 

19 Rad, Gerhard von: Az Ószövetség Teológiája I.kötet, Osiris,Budapest, 2000. 256.o. 
20 Botterweck,G.Johannes – Ringgren, Helmer: Theologischer Wörterbuch zum Alten 

Testament , Kohlhammer, Stuttgart, 1974. 
21 Rad, Gerhard von: Az Ószövetség Teológiája I.kötet, Osiris,Budapest, 2000. 293.o.  
22 U.o. 
23 Leeuw,G van der: A vallás fenomenológiája, Osiris, Budapest,2001. 214.o. 
24  Zsolt 50,6 
25 1 Mózes 38,36 
26 Engel, Helmut: Gerechtigkeit lieben oder den Tod, in. JBTh 19. Neukirchener, 2004. 

173.o. 
27 Rad, Gerhard von: Az Ószövetség Teológiája I.kötet, Osiris,Budapest, 2000. 296.o. 
28 Rad, Gerhard von: Az Ószövetség Teológiája I.kötet, Osiris,Budapest, 2000. 256.o. 
29 Leeuw,G van der: A vallás fenomenológiája, Osiris, Budapest,2001. 241.o. 
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valamennyi tettét meghatározó, a közösségre is kiható erőnek tekintette.30 
Szerinte a cdkh székhelye nem más, mint maga a nefes.31 G. van der Leeuw is 
valami nagyon mélyen megbúvó „adottságot” feltételez, mely nem pusztán 
meggyőződésen alapszik, nem is a csatlakozás döntésén nyugszik, egyszerűen 
az „oda tartozom” felismerése mutatkozik meg.32 

 
1.3. Az ámen mint a cselekvés helye: 

„Aki az áment kellő áhítattal mondja el, annak kinyílnak a paradicsom 
kapui.”33 

Minden istentiszteletünk célja, legyen az hálaadás vagy az 52 vasárnap 
egyike, hogy ne maradjunk kívül abból az országból, melybe Isten meghívott 
bennünket. Meghívás, elfogadás és részvétel. A Heidelbergi Káté 129. kérdés-
felelete így hangzik: 

„Mit jelent e szócska: ”Ámen”?” 
„Ámen azt jelenti: ez valóban és bizonyosan így lesz: mert Isten az én 

imádságomat sokkal bizonyosabban meghallgatja, mint amennyire én szívem-
ben érzem, hogy ezt tőle kívánom.”34 

A káté struktúráján belül az imádság témakörében, a Miatyánk összefüg-
gésében kerül sor a kérdés felvetésére. A Káté válaszának középpontjában a bi-
zonyosság áll, melynek egyedüli garanciája Istenben van. Nem az imádkozó, 
hanem maga Isten az, aki az „ámenben” főszereplővé válik.  

Az „ámen” kérdése azonban nem csak a reformáció korát foglalkoztatta, 
hisz liturgiánkat tekintve – s itt általában vizsgálhatjuk a református liturgiá-
kat Európában – ez az egyetlen verba solemnia,35 amely „eredeti” alakjában 
maradt meg istentiszteleti használatban. Vajon miért? Miért nem próbálkoztak 
fordítással a hitüket saját anyanyelvükön valló protestánsok? Sőt, a latin liturgi-
ájukat védelmező katolikusok sem, akik annyi más teológiai fogalmat ültettek át 
az eredeti nyelvekből latinra, az „ámen” azonban még esetükben is sértetlen ma-
radt. Mi lehet ennek a fogalomnak a hátterében? Mi adja a szó védettségét? 

A XXI. század fogalomhasználata36 felettébb elbizonytalanítja a kérdésre 
választ keresőt, hisz a gondolkodás vereségének számító két tévút37 – a válasz 

                                                 

30„A magányt minden ember ismeri… Az ember azonban nem tud egyedül lenni. Aki 
tényleg magányos, sír, mint egy elhagyott gyermek vagy mint Krisztus Gethsemané-
ban. A gyermektől az Istenemberig mindegyikünkben félelmet kelt a magány. Mert 
hatalmunk, életünk csak közösségben van. Ez az ősfélelem, s nem a triviális félelem 
teremtette az isteneket. A félelem istenhez vagy az ördöghöz vezet. Az ördögnél még 
van élet, még létezik egy Te. A magányban azonban már nincs semmi… De sem 
félelemet, sem magányt nem ismernénk, ha nem olyanok lennénk, akiknek élete 
csak közösségben folyhat.” Leeuw im. 214.o. 

31 Rad, Gerhard von: Az Ószövetség Teológiája I.kötet, Osiris,Budapest, 2000. 297.o. 
32 Ezt Leeuw egészen modern példákkal is illusztrálja nagyon részletesen. 
33 Sabbat 119. forr: www.jcc.hu/orki/alef/ima4.htm 
34 A Heidelbergi Káté, II. Helvét Hitvallás, Kálvin Kiadó, Budapest 1996. 77.o. 
35 A verba solemniák szerepéről vett gondolatok: Czeglédy Sándor: Liturgika, Debre-

cen, 1996. 
36 Az általános értelmezések, melyek leginkább a római katolikus liturgia befolyását 

hordozzák magukon, bár vannak kezdeményezések, melyek a r.kat. liturgia megérte-
tését célozzák: „Mivel az ámen szóval leggyakrabban (kérő) imák végén találkozunk, 
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„magától értetődő” vagy épp ellenkezőleg „felfedhetetlen” – ebben az esetben 
is könnyen elérhető és magyarázható eredménnyel kecsegtet. Amennyiben ar-
ra szánjuk magunkat, hogy az etimológia, exegézis, „bibliai teológia”, liturgia 
keskeny ösvényén, a „kezdet és a vég”, teremtés és eszkaton felől próbáljuk 
meg megérteni e fogalmat, valamint jelenlegi értelmét, funkcióját és használa-
tát, azt gondolom, a feltételezett, „részleges eredmény” is hordozza azt az érté-
ket, mely az előrelépést, „tisztánlátást” szolgálja.38 A következőkben az „ámen” 
eredetét, jelentését és alkalmazását vizsgálva szeretném a válaszokat megtalálni. 

                                                                                                                     

általánosan elterjedt tévedés, hogy a szó jelentése: „Úgy legyen!” Ezzel szemben az 
eredeti arám szó ugyanis annyit tesz: Bizony. A „klasszikus” magyarázat téves voltá-
ra a Bibliát olvasó és szentségi életet élő katolikus hívő két úton is rájöhet. Először 
lássuk a biblikus érvet: Jézus rendszeresen kezdi ilyen bevezetéssel mondatait: „Bi-
zony mondom nektek…”, vagy (a János-evangélium szerint) „Bizony, bizony, mon-
dom nektek…”. Márpedig itt az eredeti görögben ez áll: „Amén, amén, legó 
hümin…”; illetve a latin fordításban: „Amen, amen, dico vobis…”. – Nem lenne sok 
értelme egy olyan mondatkezdésnek, hogy „Úgy legyen, úgy legyen, mondom nek-
tek…”. Másodszor a liturgikus érv: áldozáskor az Eukharisztia felmutatáskor az ál-
doztató így szól hozzánk: „Krisztus Teste.” – Erre azt feleljük: „Ámen.” – A katolikus 
hívő szájából ez a szó nem jelentheti azt, hogy „úgy legyen”; ellenkezőleg, ámenjével 
pontosan abba vetett hitét fejezi ki, hogy „bizony, ez valóban az.” Forrás: 
http://www.birtalan.hu/balazs/ketubim/kviz.htm#08 Az idézet megerősít bennün-
ket abban, hogy a fogalommal foglalkozni kell, hisz alapvető félreértés van a szó ér-
telme körül, ugyanakkor azok a válaszok, melyek hasonló forrásokban megjelennek 
ugyancsak tévútra visznek.  

37 Finkielkraut, Alain: A gondolkodás veresége. Osiris, Budapest, 1996. 
38A tisztánlátásra azért is szükség van, mert egyre több kritikai hang kerül előtérbe, 

melyek az „egyház félreértéséről” beszélnek. Témánkhoz kapcsolódva egy rövid sze-
melvény, amely további inspirációt adott a kutatáshoz: 
Das Wort "Amen" ist deshalb so interessant, weil es die kürzeste Verbindung zu 
Amenophis IV. (= Amen ist gnädig IV.) ist.  
Wenn das Wort gar nicht für "so sei es" steht, sondern die altägyptische Anrufung 
des "Gottes" Amen ist, dann könnte Moses ein Atonpriester gewesen sein, und dafür 
spricht in der Kirche das ganze Zeremoniell um dieses Wort.  
In THE NEW ENCYLOPAEDIA BRITANNICA steht: "Amen (Egyptian god): see 
Amon".  
Die Königsnamen von Amenemhet (= "Amen ist an der Spitze") aus der 12. Dynastie 
bis Amenophis (= "Amen ist zufrieden") und Tut Ankh Amen (18. Dynastie) zeigen 
uns, dass der altägyptische Gott Amen, auch Amun, Amin und Ammon genannt, fast 
ein Jahrtausend zu den größten Göttern gehörte.  
Zur Zeit Echnatons stand Amen für asozialen und zügellosen Kapitalismus. 
Echnaton verbot, dem Amen zu dienen, weil die Amenpriesterschaft das Volk mit 
Lüge, Angst, Zauberei und Profitsucht unterdrückte und in Armut hielt. Sechs Jahre 
führte Echnaton einen Bürgerkrieg gegen die Amen-Priesterschaft.  
Aus Echnatons Zeit wurde auch die Sitte bekannt, den Stier, das Wappentier Amens, 
symbolisch zu Tode zu quälen. Man wollte sich damit an Amen, dem Gott des 
Mammons, rächen, wollte zeigen: es hat oder soll ein Ende mit ihm haben. Aber 
nach Echnaton tanzten sie wieder um das goldene Kalb, das Wappentier Amens.  
Zwar wurde die Sitte, Stiere zu Tode zu quälen – wie in Spanien – bis in die heutige 
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Zeit erhalten, doch zügellos und unsozial weitergelebt und Amen, Echnatons "Götze 
des Mammon", weiter angerufen.  
Die arabische Spruch "Zu allem ja und Amen sagen" zeigt, dass die Herrschaft 
Amens andauert.  
Men (Min, Menes) gehört zu den ältesten ägyptischen Göttern. Wir kennen aber 
auch den altgriechischen Königstitel Min-os, die Min-oische Kultur um -3000 auf 
Kreta. Der Gott (Pharao) in der Thinitenzeit (ca. -2900) wird in den Königslisten 
schon Men genannt. Men-Tu-Hotep kennen wir aus der 11. Dynastie, sein 
Wappentier war der Stier. Men oder Min, der Fruchtbarkeitsgott, wurde auch noch 
zur Zeit Ramses II. verehrt, wie uns sein Königsname "Men-Pehti-Re" zeigt. In der 
babylonischen Gefangenschaft um -550 schreibt die "Hand": "Mene mene Tekel...", 
und das bedeutet: ,,Mene, das ist Gott..." [Daniel 5,26 und Josuar 65,11].  
In Theben erschien aber schon seit Amen-Emhet in der 12. Dynastie Men’s 
Nachfolger A-Men, wohl weil Men der I. ist, denn A steht auch für 1., oder weil er 
mit A (= Atum) aus Heliopolis vereint wurde.  
Amen/Amin hat sich äußerlich zunächst kaum verändert, immer noch trug er die 
Federkrone, die Hörner, und auch Buchis, der Stier, war sein Wappentier. Später, 
als er Amen-Re (Am-Ram) wurde, bekam der Stier die Sonnenscheibe aus On hinzu, 
und auch Widderhörner.  
Die historisch gut belegte Zeit von Achanjati bis Tis-Itn (= Tut-Ank-Aton) weist den 
Götzenkult um Amen sehr deutlich nach und zeigt uns heute den krassen Gegensatz 
von Amen und Itn (= Aton = Aten). Die nachexilischen Schriften und das Neue 
Testament bezeugen nur die Sitte und Form des Gebrauchs von Amen, weisen Amen 
als Namen aus ("das sagt, der Amen heißt", 0ff. 3).  
In der übrigen Literatur findet sich keine Erklärung über Ursprung und Herkunft 
des Wortes Amen. Für die Erforschung des ursprünglichen Charakters und des 
ursprünglichen Gebrauchs von Amen können wir also nur die altägyptische 
Geschichte zur Zeit Moses heranziehen. Im Alten Testament kommt der Gebrauch 
von Amen 25-mal im Rahmen des Fluchzeremoniells vor. Bei Jes. 65,16 finden wir 
für Amen auch Amun, die Mohammedaner sprechen Amin. Es steht also in völliger 
Übereinstimmung, auch zeitlich, mit dem ägyptischen Amen.  
Der Kampf Echnatons gegen die Amen-Kult-Priesterschaft in Theben setzt sich in 
der Fluchzeremonie des Alten Testamentes bei Moses übergangslos fort und wird 
damit auch verständlich.  
Wenn Siegmund Freud mit seinem letzten Werk: ,,Der Mann Moses und die 
monotheistische Religion", auch so manchen Suchenden auf Irrwege führte, so hat 
er Moses doch als Aton-Anhänger auf Seiten Echnatons erkannt, der den Amen-Kult 
bekämpfte.  
Leider findet diese Erkenntnis Freuds keinen Eingang in die Theologie. Für das Volk 
blieb das in der Liturgie gesprochene Amen ein Stück unverständliche 
Sakralsprache, trotzdem wurde Amen nicht einmal in der evangelischen Liturgie 
übersetzt.  
Der Einwand, das Wort Amen habe in der christlichen Welt von heute eine andere 
Bedeutung bekommen, ist nicht zu akzeptieren, da auch heute noch Mammon – und 
nicht nur in der christlichen Welt! – regiert. Die Geschichte seit Konstantin (ca. 
1666 Jahre seit dem ersten Konzil) zeigt, dass die Kirche immer nach materiellen 
Gütern strebte und abhängig vom Mammon war und ist.  
"Du sollst keine anderen Götter haben als mich", auch nicht ,“der da Amen heißt" 
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Eredetére nézve a szó a héber39 ’mn gyökből származik.40 Mindössze 30 
alkalommal fordul elő az Ószövetségben, s ha a duplán vett szakaszokat egy-
szerűsítjük, 41ez a szám 25-re redukálódik. Az előfordulások csekélysége arra 
enged következtetni, hogy itt egy védett fogalommal állunk szemben. Az ámen 
soha nem volt a hétköznapi nyelv, szóhasználat része.42 Egy ünnepi szó, meg-
határozott, behatárolt használatra. A hétköznapi kopástól, deformálódástól 
való megóvás szándéka megerősíti azt az elképzelésünket, hogy a fogalom 
olyan tartalmat hordozott, melyet megőrzendő örökségként adtak tovább egy-
másnak az Ószövetség nemzedékei. 

A megőrzés mellett azonban a különböző locusok elárulják, hogy a szó 
megjelenését nagyban befolyásolta a szituáció,43 melyben használatba vehet-
ték.44 Ebből felismerhetjük, hogy nem az elrejtett drága kincs, hanem a folya-
matosan igénybe vett, ugyanakkor különösen megbecsült, védett, drága, és 
nem túlzás, hogy pótolhatatlan érték rajzolódik ki előttünk. 

A leggyakrabban a szakirodalom által „átok ceremóniáknak” titulált sza-
kaszokban jelenik meg. Egy meghatározott vétek „Isten előtt”45 maga után 
vonja az átkot, illetve átokkal fenyegeti már előre azokat, akik a „törvény” sza-
vait átlépik, semmibe veszik. A Dtn 27,6kk. részletesen és szemléletesen tárja 
elénk azt a helyzetet, melyben átok és áldás megszólal. 

Természetesen az átok elismerése, „magára vétele” a későbbiekben a 
megszilárduló istentiszteleti rendben is helyet kap, erről később még szó esik. 
A Dtn azonban több olyan gondolatot is megfogalmaz és feltár a számunkra, 
melyek változó formában, de ugyanazzal a jelentéssel hagyományozódnak to-
vább. Az „egész Izrael”, a megszólítottak s egyben tanúk nélkülözhetetlen fel-

                                                                                                                     

[Off. 3]. In: Provozierende Gedanken zu "Amen" – Hans Werding, veröffentlicht in 
EFODON-SYNESIS Nr. 24/1997 

39 Botterweck: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament-je a kutatás jelenlegi 
állását összefoglalva állapítja meg, hogy a héber gyök tűnik a legrégebbinek. Hozzá 
teszi, hogy a jelentéstartalomra nézve azonban fontos tudnunk, hogy a különböző 
igetörzsek a környező nyelvekben és kultúrákban milyen tartalmat illesztettek a fo-
galomhoz. Az arab és a szíriai forrásokra hivatkozva fogalmazza meg a szó gyökerét: 
hosszú, tartós, biztos, hűséges. Botterweck ugyanakkor megjegyzi, hogy a fogalom 
etimológiai meghatározása még így is bizonytalan a különböző források ismereté-
ben, az igazság kiderítésében a folyamatosan változó szövegkörnyezet lehet az egye-
düli segítség. Ugyanígy Albright és Delitzsch. in: ThWAT I. 315.o. 

40 Gesenius: Hebraisches und Aramaisches Handwörterbuch über das Alte Testament; 
17. Auflage 

41 mint: Num 5,22; Neh,8,6; Ps41,14; 72,19; 89,53, melyekben az „ámén” ismételt, 
„ámén ámén” vagy valamilyen pl.w. összekötő szóval egymáshoz csatolt dupla for-
mában fordul elő. 

42 TRE. 386.o. 
43 Grammatika és ámen cím alatt külön dolgozatban tárgyalhatnánk a szó igetörzsek-

ben hordozott jelentés változását, itt csak azokra a részletekre térünk majd ki, me-
lyek megállapításainkat alátámasztják. Irod.: Botterweck im. 

44 ThWAT: 315. o.: részletesen tárgyalja a különböző igetörzsek megjelenésének sajá-
tosságait Qal-ban a hűség jelentés domborodik ki, míg a nifal-ban a tartós biztosság 
a meghatározó, de ebben a tartós hűség és odaszántság is benne van.  

45 Itt természetesen a megfelelő döntéshozó, ítélkező testületre kell gondolnunk. 
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tételei az áldás és átok ismertetésének, elfogadásának és megvalósulásának. 
Úgy is fogalmazhatunk: a „választott nép” közössége, s az Úrral való közösség 
ámenért kiált.46 Első olvasatra a legszembetűnőbb, amiért a Locus az ámen 
egyik alapvető ószövetségi vonatkozó helye is lett, a számszerű adat: 12-szer 
fordul elő ebben a fejezetben. A 12-es számhoz, ahogyan a különböző forrás-
munkákból ismerhetjük, széles háttértartalom kötődik. Ebben az esetben 
azonban nem erőltetett a számszerűség kiemelése, hisz a kontextus tovább 
erősíti ezt a gondolatot. Mózes a Garizim és az Ébál hegyre állítja Izráel törzse-
it két részre osztva őket. Átok és áldás együtt adják ki a 12-es teljességet. A he-
gyek egymással szemben helyezkednek el, a Garizim hegy lezárja a gazdag ter-
méséről híres Sikem-völgyet. Az átok és áldás egymással szemben állását a két 
hegy képe jól szemlélteti. Nincs átjárás, közöttük ott húzódik a völgy. Másrész-
ről a „hegyen lét” az Ószövetségben meghatározó az Istennel való találkozás 
szempontjából.47 Garizim hegye a későbbiekben a samaritánusok „szent he-
gye” lett.48 Az áldás helye. A 12 törzs mint egész, a 12 átok, mely egyértelmű – 
súlyponti eltolódásokkal – strukturális hasonlóságokat mutat a Dekalogussal, 
s a 12 ámen, mely egyszerre zár le és nyit meg, fenyeget és elfogadásra hív, meg-
rendít és eligazít. A 12-es szám tehát, mely a kiválasztott nép egészét jelképezte, 
megjelenik az átok formulában is, mely egyértelművé teszi, hogy nincs kibúvó az 
átok alól, mindenkire vonatkozik, aki átlépi a kimondottak határát. Az ámen eb-
ben az esetben sem pusztán nyomatékosítás, megerősítés, sokkal inkább a foga-
lom gyökere jelenik itt meg, önként, kötelezőnek fogadom el, és minden körül-
mények között érvényesnek tartom önmagamra nézve az elhangzottakat.49 

Az átok és áldás használata nem redukálódik azonban csak a Pentateu-
chos világára. Nem 5,13 ugyancsak egy gyűlés keretében a nép válaszaként 
jegyzi fel az áment, mely egyben kötelezvény az útmutatás betartására. Ugyan 
így a Jer 11,5-ben azzal a különbséggel, hogy Isten ígéretére, kimondott szavá-
ra maga a próféta válaszol ámennel, melyben az igaznak való teljes elfogadás 
kap elsődleges hangsúlyt. Az ámenben mint válaszban itt a „reménység” tar-
talma domborodik ki: vitathatatlanul így lesz, így fog történni, nem kétséges. 

Szót kell ejtenünk azokról a szakaszokról, melyekben az irodalom és for-
ráskritika „figura etimológia” vitáját is kiváltó megismételt ámen szókapcso-
lattal találkozunk.50 A vizsgálatok során kiderült, hogy helytelen általános tézi-
sek alá vonni a kérdést, hisz a válaszok „helyhez” kötöttek. Míg egyes esetekben, 

                                                 

46 TRE. 387. 
47 Az Újszövetség is tovább viszi „a hegy” a találkozás helye gondolatot, gondoljunk Jé-

zus megdicsőülésének leírására! 
48 A két heggyel kapcsolatban több írásmagyarázó is megemlíti, hogy az átok és áldás 

felosztásában valószínűleg az játszott döntő szerepet, hogy míg a Garizim hegye nö-
vényekkel dúsan benőtt, üdezöld magaslat, mely sugározza az életet, addig az Ébál 
egy kopár, sziklás hegy. Míg az egyik az életről, a másik a halálról beszél. Meg kell 
említenünk, hogy a Józsué 8,33kk. szerint az egész nép a Sikemi-völgyben állt, az 
egyik fele az Ébál, a másik a Garizim hegye felé fordult, s így történt az átok és áldás 
kimondása. 

49 Az átok és az áldás megjelenése és megoszlása a Dtn 27-28. részében egy külön vizs-
gálatot érdemelne, hisz kérdés marad, vajon miért az átok tölti ki a szakasz nagy ré-
szét, míg az áldás vele szemben háttérbe szorul? 

50 Pl. Num 5,22; 
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főleg a korban későbbi iratokban, az irodalmi szempontok a meghatározóak, 
addig például a már említett Num 5,22-ben a funkcionalitás állhat a háttérben.51 

A szó megbízhatóságába a jogi gyakorlatban is belekapaszkodtak, legaláb-
bis erről árulkodik az a fennmaradt héber Ostrakon,52 mely egy betakarító mun-
kás esetét írja le, aki igazának alátámasztására az „ámén”-t hívja segítségül.53 A 
formula hasonló megjelenése, például az 1Kir 1,36-ban, amikor Benájá válaszol 
a királynak, s azt kéri, hogy maga az Úr mondjon áment arra, amit a király el-
mondott. „JHWH áménjára” visszatérünk még az újszövetségi kitekintés után. 

Jer 28,6-ban a próféta vitájában Hananjával az „ámén” már sokkal in-
kább egy kívánság beteljesülését fogalmazza meg: legyen úgy illetve bár úgy 
lenne! Nem feledkezhetünk meg arról, hogy Jeremiás az „ámén-t” a hamis 
próféciára válaszul mondja ki, s ebből „nyitva” mutatja be, mi az Isten igaz 
üzenete a nép számára. 

A fogság utáni időszak jelentős változást hoz a fogalom használatát illető-
en. Legszembetűnőbben a Neh 8,6 beszél erről, amikor is a nép Ezsdrás imád-
ságára válaszol: ámen, ámen.54 Utalok a fenn már aláhúzott megállapításra, az 
„egész népnek” az egyes ember szempontjából is döntő szerepe van az ámen 
kimondásakor. A liturgiai megjelenési formák is ehhez az időszakhoz köthe-
tők. Az imádságok és benedikciók során az áment disztributív értelemben 
használják. Az 1Krón 16,36-ban megjelenő55 hặllel lˆ JHWH mint záró formu-
la az istentiszteleti liturgiai használatot támogatná, de több kutató56 óva int a 
tényszerű megállapítástól, inkább az „irodalmi eszköz” felfogást helyeslik.57 

A vizsgálat alá vont ószövetségi szakaszok megerősítenek bennünket ab-
ban, hogy az „ámén” megjelenéséhez az esetek döntő többségében egy erőtel-
jes responsorikus karakter kapcsolható.58 

                                                 

51 Több kutató szerint (így Rad,Noth, J. Jeremias) a kétszer kimondott ámen nem pusz-
tán a megerősítést, nyomatékosítást szolgálja eredeti értelmére vonatkozóan, hanem 
két különböző dolgot (funkciót) értelmez, két különböző szóra vonatkozik. „Eskesse 
meg a pap az asszonyt az átokhozó esküvel, és ezt mondja neki a pap: Tegyen téged 
az Úr esküvel elátkozottá néped között! Tegye az Úr medencédet koraszülővé, méhe-
det dagadttá! Hatoljon be ez az átokhozó víz belső részeidbe, dagadjon be a méhed, 
és legyen koraszülővé medencéd! Az asszony pedig mondja rá: Ámen! Ámen!” A két 
ámen az átok kettős voltára vonatkozik, egyrészt a medencére, amely koraszülővé 
lesz, másrészt a méhre, mely megdagad. Érdekes vallástörténeti kérdés a fejezetben 
elénk adott féltékenységi törvény, főként annak fizikai vonatkozásaiban. 

52 in TRE387.o. 
53 Naveh 130. in Tre 
54 „És amikor Ezsdrás áldotta az Urat, a nagy Istent, az egész nép fölemelt kezekkel 

mondta rá: Ámen! Ámen!” 
55 Ezen kívül a Zsolt. 41,14; 72,19; 89,53; 
56 pl. J. Jeremias i.m. 
57 J. Jeremias érveit azzal támasztja alá, hogy más, a fogság kora utáni iratok, mint Tob 

14,15; Jdt 16,25; III Makk 7,23; IV Makk 18,23; sőt maga az Újszövetség is gyakran 
mint irodalmi záró formát használja a fogalmat. Ezzel Jeremias nem a fogalom érté-
két vonja kétségbe vagy kisebbíti, mindössze figyelmeztet, nem elsődlegesen csak a 
szoros értelembe vett liturgia kifejezése az ámen. Az Újszövetség többek között egy-
egy levél, irat bezárásakor is használja. 

58 TRE.387.o. 
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Nem véletlenül zártuk az előző szakaszt „az esetek döntő többségében” 
fogalmazással, hisz ilyenkor óhatatlanul felmerül a kérdés a biblicum iránt ér-
deklődőben, mennyire döntő az esetek többsége a Biblia fogalmainak megérté-
se terén? A számszerűség természetesen nem csak a statisztikában59 fontos, de 
megfontolandó azoknak a szövegrészeknek tüzetes vizsgálata is, melyek nem 
illenek bele a „többségre” felállítható gondolatsorba. 

Mielőtt a konkrét szakaszokra térnénk, előjáróban fontos megemlítenünk 
néhány érdekességet a LXX kapcsán. A bevezetőben szó esett arról, hogy a ke-
resztyénség elterjedése után kivétel nélkül a liturgia „fordítatlan” szava ma-
radt az ámen. A nemzeti nyelvet előtérbe helyező reformáció is inkább magya-
rázta, mintsem eltávolította volna az istentiszteleti rendből. A LXX illetően 
azonban szemérmesen hallgattunk arról, hogy „bizony, bizony” a görög nyelvű 
diaspóra számára történtek kísérletek az „ámen” lefordítására, körülírására.60 
Ismét csak az „esetek döntő többségében” a genoito kifejezéssel adják vissza a 
fogalmat, melyben főként az „így legyen, így van” jelentés domborodik ki. Ter-
mészetesen a LXX fordításában az „ámén” fogalma veszít – tartalmát illetően, 
mi azonban nyerünk, hisz a következő prófétai szakaszokat a LXX fordítás se-
gítségével „könnyebben” érthetjük meg. 

A Jer 15,11 masszoréta szövegében az ’mr Jhwh olvassuk,61 melyet termé-
szetesen teljesen jogosan, a „mondta az Úr” fordítással adhatunk vissza. Ha 
bennünket kérnének, fordítsuk ma az adott szakaszt görög nyelvre, nem kelle-
ne sokat keresgélni a szavak között, hogy megtaláljuk az ’mr megfelelőjét,62 de 
biztos vagyok benne, hogy az a szó nem az lenne, amit a LXX használ. A LXX 
ugyanis meglepő módon a genoito-val fordít.63 Nem az ’mr, hanem az ’mn-t 
fordítja. Vajon miért? Nem fogadhatjuk el Gerstenberger64 megállapítását, aki 
a kontextusba egyáltalán nem illő kifejezésként elveti az ámén behelyettesíté-
sét. Véleményünk szerint épp a kontextus támogatja leginkább a fogalom ide-
kapcsolását, hisz a 10. versben még átokról beszél a próféta, melyet az ő fejére 
mondanak, s ennek vet véget és egyben újat nyit JHWH megszólalása. Ameny-
nyiben ezt be tudjuk látni, és el tudjuk fogadni, úgy az ámen itt, mint Isten 

                                                 

59 A statisztikáról sokan azt mondják, a „teremtés” tudománya a kiadás és a bevétel 
területén. 

60 A miért történt így kérdésre(?) a dolgozat keretei között nem tudunk választ adni. A 
szándék bizonyosan a jobb megértés, megértetés, ugyanakkor tudjuk a későbbiekben 
röviden tárgyaljuk is, hogy a zsinagógai istentiszteleti gyakorlatban is megmarad az 
„ámen” eredeti használata. 

61 Weisser, Artur: Das Buch des Propheten Jeremia, Göttingen, Vandenhoeck-Rup-
recht 1952. 137.o. 

62 úgy, mint pl. lego, lalew 
63 Csupán egyetlen helyen fordít alétés-szel. A lét tő, a homály, az átláthatatlanságnak a 

fogalma, amely fosztóképző segítségével a homályból felszínre hozott igazságot je-
lenti, a tiszta igazság, a látható valóság megjelenését. A fogalom dialektikája így hát-
térbe szorul, megmarad a „maradandó” jelentés, összekapcsolódva az igazsággal, 
mintegy Isten elválaszthatatlan tulajdonságaként. Ugyanakkor nem derül ki, hogy ez 
a maradandó igazság az ember felé egy igényt is támaszt, melyre az ember ámenje a 
válasz. Taubes szerint az ember válasza csak nem lehet, s minden ebből a nemből 
indul el. in:Taubes, Jacob: Nyugati eszkatológia, Atlantisz Kiadó, Budapest, 2004. 

64 i.m.401.o. 
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„közbelépésének területe” jelenik meg. Váltás történik nemcsak abban, hogy 
megváltozik a beszélő, hisz a próféta helyett az Úr szól, hanem abban is, aho-
gyan a beszéd tartalma és iránya fordul. 

Azt gondolom, már nem lepődünk meg, amikor az Ézsaiás 65,16-ot vizs-
gáljuk. Az ámén megjelenése itt kérdésen felül áll, egymás után kétszer is ol-
vassuk a versben – a masszoréta szöveg szerint. Fordításával annál inkább 
küszködünk, s a legtöbb esetben a hűséges, igaz, valós szavakkal próbálják 
meg az exegéták visszaadni. A LXX egyszerűsít, mondhatjuk következetes a 
fordító: ismét a „bevált” genoito fogalma kerül elő. Ezzel ebben az esetben 
nem sokat segít előre bennünket, ha csak annyiban nem, hogy megerősíti: az 
ámén a helyén van, így kell tehát megoldanunk a sokismeretlenes egyenletet. 
A kontextusban a reménység fénye dereng: a 15. versben ismét átokról olva-
sunk, majd az „amén JHWH” kétszeres megerősítés, melyet az új ég és új föld 
teremtésének ígérete követ. Levonható-e mindebből bármilyen következtetés?65 

Bátortalanságunk oka, hogy a legtöbb neves exegéta óv attól, hogy a két 
locust párhuzamba állítsuk, illetve az ámén tartalmára, használatára vonatko-
zó bármilyen perdöntő következtetést levonjunk. A „tévedés veszélye” nem 
fordíthat el a gondolkodástól, mert annál nincs nagyobb vereség, mint ha az 
ember nem mer gondolkodni.66 

Mindezeket előre vetve, fenti megfigyeléseink a következő benyomások-
ban összegezhetők: Az „ámén JHWH” összetartozása nem véletlenszerű, elő-
fordulásának csekély száma épp a „védettséget” erősíti, mely az egész fogalmat 
jellemzi. Döntő, hogy megjelenése a fogság, a fogság körüli időszakra tehető,67 
még akkor is, ha nem is ebben a formában, de JHWH áménjára találunk uta-
lásokat korábbi szövegrészekben is. Mindkét esetben az emberi átok áll szem-
ben azzal, ami a JHWH ámenjában megfogalmazódik. Az ámén itt is lezár egy 
szakaszt, de mindkét esetben valami negatív, elszomorító, az ember számára 
kezelhetetlen dologról van szó. Lezár, de egyben el is kezd valami teljesen újat, 
melyben az öröm, derű, „mégis van megoldás” pozitív képe rajzolódik ki. Nem 
mellékes, hogy „JHWH áménja” a próféta személyéhez annyiban kötött, hogy 
vele dialógusban jut kifejezésre, jóllehet az „egész népre” vonatkozik. Az egészre, 
s így máris az eredeti állításunknál vagyunk, minthogy az egyén és a választottak 
közössége, egésze, az Áménban talál egymásra, ennek a tere, JHWH áménja. 

A Biblián kívüli iratokat illetően megállapíthatjuk, hogy a kifejezés meg-
lehetősen elterjedt, és sokkal inkább az egyes emberhez kötődött. Az ámenhez 
a bibliai gyökerekben tárgyalt rendkívüli érték hozzákapcsolódik, mely meg-
erősítette az amúgy sem hétköznapi tartalmát, de használata sokkal intenzí-
vebb lett a „hétköznapokban” is. A zsinagógai istentiszteleten (nem a temp-
lomban) mint a gyülekezet válasza tovább hordozza a hangsúlyozott válasz 
karaktert. Elsődlegesen az „ároni áldáshoz” kapcsolódott.68 Itt Isten dicséreté-
nek elismerését és magára nézve kötelezővé tételét takarta. Ugyanakkor Isten 

                                                 

65Gerhard Krause: i.m. egyértelművé teszi, hogy ,,egy fecske nem csinál nyarat” avagy 
nehéz lenne – és veszélyes – az ószövetségi teológiában két locusból koronatanút 
kreálni.  

66 Finkielkraut: im. 
67Trito-Ézsaiás és Jeremiás próféta közös vonásairól bővebben: Erbt, Wilhelm: Jeremia 

und seine Zeit, Göttingen, 1902. 
68 Num 6,24-26 
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áldásának elismerését is jelentette, melyet ámenükkel igazoltak vissza a gyüle-
kezet tagjai, s tették érvényessé, „működővé” önmagukban.69 

Az istentiszteleten kívüli használatban minden imádság vagy Isten-ma-
gasztalás után, az ószövetségi gyakorlathoz híven, az áment valaki más mond-
ta ki, nem az imádkozó. Feltehetjük a kérdést, hisz itt már a hagyományról is 
beszélünk, nincs-e ennek valamilyen szakrális köze a „tanú” gyakorlathoz.70 
Mindenkinek kell egy tanú, aki mellé áll, aki bizonyítja azt, amit mond. Abból 
is adódik ez, hogy amit az ember ámennel zár, azt egyben önmagába is zárja, 
illetve önmagát is abba zárja. Egy ámen az esküre kötelező felelősséget adott 
az eskü megtartására vonatkozóan. Az átokmondások ámenje felveti azt a gon-
dolatot, hogy az áment mondó mennyire vonta magára is az átkot, ha az ígéret 
nem teljesül?71 Az ámen a jövendő felé kezd egyre inkább kinyílni, mint a jelen 
reménységének megerősítője a reménység jövőbeli beteljesülését várva. Az 
ámen így kapcsolódik egyre szorosabban az eszkatológia fogalmaihoz.72 

                                                 

69 Az elismerés és visszaigazolás itt Isten hatalmára, valós erejére, létére vonatkozik. Is-
ten jelenlétét ismerik el, s engedik magukat bele-át ebbe a jelenlétbe. 

70 A vád igazolásához és a döntéshez tanúkra volt szükség.  
71 A válaszkarakterből kifolyólag azt átkot magára kérő és az áment mondó különböző 

személy. 
72 A zsidóság körében egyre erőteljesebben fedezzük fel az eszkatológiai vonásokat a fo-

galom kapcsán. A jelenséget külön tanulmányban lenne szükséges elemezni, így csak 
jelzésként néhány idézet az ámennel kapcsolatban: A héber ámen szót a világ szinte 
valamennyi nyelve átvette, és az egyik legismertebb szóvá vált. Ez az egyik legősibb 
szavunk, melynek eredetét a Tórában találjuk, ahol az egyetértés kifejezése. Mózes V. 
könyvében (27:16-26.) olvashatjuk a leviták kijelentéseit, melyre a nép így felelt: 
„Ámen”. Amikor kiejtjük az ámen szót, kinyilvánítjuk egyetértésünket az elhangzot-
takkal, és kifejezzük abbéli meggyőződésünket, hogy amit hallottunk, igaz. Elismer-
jük azonosulásunkat az imával vagy az áldással, mintha mi magunk mondtuk volna. 
Amikor az ámen áldást vagy könyörgő imát követően hangzik el, jelentése: „úgy le-
gyen”. A Talmud bölcsei nagy jelentőséget tulajdonítottak e szónak. Hanina rabbi 
hangsúlyozta, hogy az ámen szót alkotó három betű az Él Melech Neemán (Isten Hű-
séges Király) szavakat jelképezi, és ilyeténképpen az ámen kimondása az Isteni Ki-
rályság fennhatóságának elismerése (Sábbát 119b.)A háláchá úgy rendelkezik, hogy 
valahányszor azt halljuk, hogy valaki áldást mond, ámen-t kell mondanunk az áldás 
befejezése után (Orách Cháim 215:2. és 124:6.) 
Az ámen nem az egyetlen felelet, amelyet a gyülekezet mond a zsidó imákban. A 
báruch hu, uváruch shemó („áldott legyen Ő s legyen áldott Neve”) egy másik lehet-
séges válasz. Ez a helyes felelet, amikor Isten (Ádonáj) nevét halljuk egy-egy áldás 
elején (Báruch átá Ádonáj) (Orách Cháim 124:5.)  
Nem felelünk a báruch hu, uváruch shemó szavakkal ima közben, mivel ez félbesza-
kítaná, csak a Sömone Eszré mondásakor. 
Az ámen kimondásának szabályai: 
Még az olyan egyszerű válasz esetében is, mint az ámen, figyelembe kell vennünk bi-
zonyos szabályokat: Nem mondhatunk ámen-t arra az áldásra, amit magunk mon-
dunk el. Ez alól egyetlen kivétel van: az étkezés utáni áldás harmadik áldása (birkát 
hámázon). Más imák, például a káddis, a mi sebérách, az Él málé ráchámim és a 
hónapra mondott áldás esetében az, aki az imát elmondja, gyakran mond ámen-t, 
nem válaszként, hanem azért, hogy felszólítsa az imát hallgatókat: vöimru Ámen (és 
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Ha azzal kezdenénk a szó újszövetségi szerepének tárgyalását, hogy az 
evangéliumok tanúsága szerint Jézus használja a fogalmat, akkor nem csak le-
egyszerűsítenénk a kérdést, de el is ferdítenénk. Jézus ugyanis nem abban hoz 
csupán újat, hogy bátrabban közelít ehhez a fentiekben bizonyított védett fo-
galomhoz. A mód, ahogyan ezt teszi, rejti magában az igazi novumot. Maga a 
„jelenség”73 az, ami elgondolkoztató. „amvn amvn lego umin”, melyben nem 
elsődlegesen a saját mondanivalóra előre alkalmazott ámen a feltűnő,74 nem is 
az elhelyezkedés vagy a megduplázás,75 hanem ezek összessége adja a jelensé-
get, mely mind a négy evangéliumban megjelenik, ugyanakkor időben sehol 
máshol azokon kívül.76 Az evangéliumok az ámennel kapcsolatban is megtart-
ják nyelvi sajátosságaikat. Természetesen az előfordulások77számszerűsége is 
sokatmondó, ugyanakkor a „jelenség” használata és saját anyagba való beépí-
tése még több információt nyújt az evangélium írójáról és olvasóiról a foga-
lommal kapcsolatban. 

Az „ámen variációk”, melyek az evangéliumok lapjain előkerülnek, alátá-
masztják, hogy a „Márki hagyományt”sokszínűen tudták beépíteni saját anya-
gukba az evangéliumok szerzői. Máté kiegészítései dia touto kai, nem okoznak 
tartalmi változást, de odateszi kéznyomát. Lukács, aki – ahogy már a számok-
ból is kiderült – nem „erőlteti” az ámen használatát, két alkalommal a Márki 
áment aléteia-val helyettesíti. János evangélista számára azonban ez az egyik 
legkedveltebb fogalom. 

A jelenség tartalmára nézve J. Jeremias megállapítja, hogy alapvetően a 
tanítványokra, a tanítványok jövendőjére tekintő tartalommódosulás áll előt-
tünk. A fogalom az apokaliptika felé kezd nyitni. E mellett természetesen az is 
kiderül az evangéliumokból, hogy az eskü és egyébb formulák mellett, az ámen 
tovább hordja addigi szerepét, s nem veszíti el ószövetségi gyökereit tartalmá-
ra nézve sem. A legjelentősebb következtetés azonban a prófétai funkcióból 
vonható le, minthogy Jézus ámen-nel való bemutatkozása,78 a prófétai így szól, 
az Úrnak feleltethető meg, s mely mögött ott áll Jézus Atyától kapott hatalma.79 

Jézus szavain kívül mindenütt – az Újszövetség további lapjait értve ez-
alatt – az ámen responzorikus használatával találkozunk. Véletlennek nyílván 
nem tekinthető azonban, hogy a válasz-karakter mint az átkot követő megerő-

                                                                                                                     

mondjátok rá: Ámen). Ha olyan imát mondunk, amelyet nem lehet félbeszakítani, 
nem mondhatunk ámen-t. Ámen-t csak azután mondunk, hogy az áldást befejeztük. 
Az áldás utolsó szótagját nem nyelheti el a válasz (Orách Cháim 124:8.)  
Napjaink vallási tekintélyei úgy rendelkeztek, hogy akkor is ámen-t kell mondanunk, 
ha az áldást élő televíziós adás vagy rádiós közvetítés során halljuk forr: 
www.zsido.com/zsinagoga/valaszok.htm 

73 J. Jeremias fogalmaz így TRE 389.o. 
74 Erről Tób 8,8 kapcsán már ejtettünk szót 
75 A funkcionalitás kérdése Jézus ámen szavainál nehezen magyarázható, a legtöbb ku-

tató a megerősítést, nyomatékosítást gondolja elfogadhatónak. 
76 Itt gondolva a kor Biblián kívüli irataira. 
77 Márk 13; Máté 30; Lukács 6; János 25, de mindig dupla formában. 
78 Graf, Werner: Ja und Nein, Kaiser Verlag, München, 1950. 
79 J.Jeremias: im. 389.o. 
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sítés teljesen eltűnik, s csak az áldás formulával találkozunk. A gyakorlat azo-
nos azzal, melyet már a zsinagógai istentisztelet tárgyalásakor bemutattunk.80  

Az ámen szövegben való elhelyezkedéséről – melyet röviden már az Ószö-
vetségi vonatkozásoknál is tárgyaltunk – az Újszövetség kapcsán annyit kell 
megjegyeznünk, hogy a doxológiák és imádságok vizsgálata arra irányította a 
kutatók figyelmét, hogy a fogalom egyre inkább egybeforr, eggyé válik a doxo-
lógiával, imádsággal.81 Ebből adódhat, hogy az ámen nem feltétlenül az imád-
ság végére kerül záró formulaként: akár a doxológia elején is megtalálhatjuk. 

Az ószövetségben felmutatott „összekötő szerep” itt is megfigyelhető. Az 
alélouia-val való összekapcsolása megerősíti az akklamáció szándékát. 

Vitathatatlan, hogy az újszövetségi ámen használat megtartotta ószövet-
ségi gyökereit, belső tartalmát. Ha a különböző fellelhető helyeket megfigyel-
jük,82 megmutatkozik egy szoros összetartozás a Nai = igen fogalommal.83 

Kitűnik, hogy az ember igenje csupán egy válasz az Isten igenjére, amely 
lehetővé tette az ember megszólalását. Az ámenben a két oldal találkozik egy-
mással.84 Az igen itt nem egy eszkatológiai kérést vezet be, hanem Isten ígére-
tének a felismerését, mely az egyedüli ok, hogy az ember kérhet, válaszolhat, 
megszólíthatja Istent. „A gyülekezet ámenje teszi érvényessé Isten igenjét ön-
maga számára.”85 Ugyanebben az értelemben találjuk a 2Kor. 1,20-ban: mert 
Krisztusban Isten igenje jelent meg, az ő ígéreteinek beteljesedése is csak rajta 
keresztül, a gyülekezet ámenén keresztül, mely hangos és szilárd, lesz látható-
vá.86 A Jelenések 3,14 ez alapján nevezi Krisztust ámennek,87 a már tárgyalt 
LXX Ézs 65. fordításába kapaszkodva és ezt az áment magyarázva. Isten igen-
jére adott válasz Ő maga. A kereszthalálig hűséges Krisztus az igaz, megbízha-
tó, bizonyos, végleges válasz. 

Röviden szót kell ejtenünk az ámen personifikációjáról, mely tévedés ne 
essék, nem sorolható az újszövetségi novumok közé. Mielőtt rátérnénk a meg-
felelő helyek megvilágítására, emlékeztetünk a már fentebb Botterweck alap-
ján kiemelt,88 héber igetörzsek hatására az ámen jelentésváltozásában.89 In-
nen ismerhetjük például a többek között Genezis 15,6-ban is megjelenő hifil 
formát,90 mely nem pusztán – a forráskritika ingoványos talaját elkerüljük91 -  
válasz, sokkal inkább egy meghatározott jelentésű párbeszéd Isten és ember 
között. Ábrahám Isten ígéretére reagál, a fogalom tartalma kiterjed ebben a 

                                                 

80Vonatkozó helyeket találunk bőven, mint pl.: 1Kor 14,16; Jelenések 5,14; 7,12; 19,4; 
22,20; Doxológiák, próféciák és ígéretek után: Róm1,25; 9,5; 11,36; Gal1,5; Fil 4,23; 
2Pt 3,18; Júd 25. 

81 Gal 6,18 
82 Pl. a már említett Jel 1,7 
83 Jel 22.20 
84 Roloff, Jürgen: Die Offenbarung des Johannes, TVZ, 1984. 
85 J.Jeremias im. 839.o. 
86 bebaion 
87 Lohse, Eduard v: Die Offenbarung des Johannes, NTD 11. Göttingen, 1979 
88 im. 317.o. 
89 Erről röviden már szóltunk. 
90 vh’mn bJHWH 
91 O.Kaiser és Jepsen is azon a véleményen van, hogy a szakasz forráskritikai meghatá-

rozása egyszerűen lehetetlen. 
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„reakcióban”: hűség, bizalom, ráhagyatkozás csatlakozik a gyökerekben már 
feltárt jelentésekhez, mint tartós, hosszan, végeláthatatlanul megálló, biztos, 
rendíthetetlen valóság. Mindezt azonban nem Ábrahámhoz kötve, az ő reakci-
ójából fakadóan ismerhetjük fel – ez JHWH-hoz kötődik. A cdk – a közösséghez 
fűződő viszony, mint hiteles igaz nem az ember, hanem JHWH oldaláról mére-
tik le,92 hozzá kapcsolódik.93 Ézsaiás 7,9 egy gyönyörű94 szófordulattal erősíti 
meg az igaz, a hit és a megmaradás95 összefüggését, mely itt is egyértelműen 
mint akció és reakció, Isten és ember párbeszédében érhető tetten.96 Mindennek 
összefüggésében feltehetjük,97 hogy az „’mn” egyrészt azt jelöli, aki maga a meg-
bízhatóság, akire lehet hagyatkozni, aki biztos, másrészt azt a személyt, aki ezt 
komolyan veszi, önmagára nézve elfogadja. Ehhez kapcsolódik az Ex 19,9; Jes 
43,10, ahol az ’mn mint Isten cselekvésének célja határozható meg.98 

JHWH-hoz szorosan hozzátartozik az ’mt,99 elválaszthatatlan személyé-
től. Az Ézsaiás 42,3-ban ez „szolgáján keresztül” történik. JHWH ’mt-ja azon-
ban védelem is az imádkozó számára.100 

Nem ezért maradt a végére, de el kell ismernünk, hogy szövegileg alkal-
mas jelző a „nehéz az Ézsaiás 65,16 és 25,1 verseket vizsgálva. Jepsen kérdés-
ként fordít „Az Ámen Istene?”101 Fordítása argumentációjában hozzáteszi, 
hogy valószínűsíthető a háttérben egy tradíció, melyből később a Jel 3,14102 is 
merít.103 A masszoréta szöveg tehát egy ősi hagyományra vezethető vissza.104 A 
már tárgyalt Neh 8,6 brk és a Num 5,22 nsb összekapcsolódása a fogalmon ke-
resztül Jepsen szemében arra enged következtetni, hogy itt az „Ámen Istene” 
meghatározás támogatható. A Jelenések könyvének tradíció használata több 
kérdést is felvet. Miért nem találjuk nyomát máshol ennek a tradíciónak az Új-
szövetségen belül? Feltételezhetünk-e a „jánosi” fogalomhasználatban össze-

                                                 

92 Róm 4,3 
93 lásd Támár történetének magyarázatát G. von Rad: Az Ószövetség Teológiája I. Osi-

ris, 2002. Rad épp a cdk- val kapcsolatban fejti ki, hogy Támár azért bizonyul igaz-
nak (cdk) ebben a történetben, bár hazudott, becsapta az apósát, és hadd ne soroljuk 
tovább, mi történt még, mert JHWH népének adott parancsához ragaszkodott, ah-
hoz akart hű lenni, a cdk ebből fakad. 

94 itt a héber szövegre gondolva 
95 az ’mn eszkatológiai tartalma itt megerősíthető 
96 Würthwein felhívja a figyelmet arra, hogy a megmaradás, itt nem egyszerűen a nép, 

az ország megmaradásáról szól csupán, hanem „Dávid háza”, az ígéret háza örökösé-
nek megmaradásáról, ergo az ígéret megmaradásáról, a párbeszéd megmaradásáról. 
Amennyiben nem lesztek n’mn, akkor nincs h’mn. Ha nem veszitik komolyan, nincs 
megmaradás. 

97 Jepsen: im.334.o. 
98 Épp a hifil forma elgondolkoztató, hisz a hsm’n – kövérré válni mintájára, a h’mn, a 

biztossá, igazzá, hűségessé válni fogalma is lehet. 
99 A szónak erre az alakjára, mint pl. Zsolt 31,6 nem tudunk részletekbe menően időt 

fordítani. 
100 Zsolt 91,4; 40,12 
101 „Der Gott des Amen?” Jepsen: im. 347.o. 
102  Lohse, Eduard v: Die Offenbarung des Johannes, NTD 11. Göttingen, 1979. 
103  Itt hivatkozás az Aquila és Symmachus forrásra, azok összevetésére lsd. a 347.o. 
104  A punktáció eligazító ebben a tekintetben. 
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függést a dbr-logos-ámén sorban? Ha igen, milyen teológiai konzekvenciákat 
vonhatunk le ebből?105 

 
2.1. Dilemma gazdaság és etika között 
Kálvin, Kant – kötelező kompromisszumok? 

Garai László, a Szegedi Tudományegyetem gazdaságtani doktori iskolájá-
nak vezetője egyik tanulmányában106, Zsolnai László „Gazdasági döntések eti-
kája” című doktori értekezését méltatva a különböző irányzatok között két, 
manapság gazdasági axiómaként kezelt, megkerülhetetlen „sarokkövet” említ: 

- a maga hasznát maximalizálni akaró homo öconomicus 
- az egyének önzéséből láthatatlan kézzel közhasznot (az erőforrások opti-
mális elosztását) megvalósító piac 

Az elmúlt évtizedek során előtérbe kerültek azok az új irányzatok, melyek 
gazdasági törekvéseik és vizsgálódásaik középpontjába az etikai szempontokat 
állították.107 Az új irányzatok, párosulva a hetvenes évek végén induló gazda-
ság-pszichológia első eredményeivel,108 a gazdasági „inspiráció” kutatása felé 
nyitottak addig ismeretlen vagy mellőzött folyamatokat, okokat és célokat elő-
térbe helyezve. A gazdaságpszichológia természetesen már ezt megelőzően is 
foglalkozott ezzel a „határterülettel”, de válaszai nem adtak feleletet a kor és a 
tárgy valóságos kérdéseire. A 70-es évek végéig ugyanis a következő átfogó 
kérdést tették fel a témával foglalkozó kutatók: „Kellően informált egyének 
miképpen cselekszenek, hogy a legnagyobb előnyt biztosítsák a maguk számá-
ra?”109 A „korlátozott racionalitás” épp arra vonatkozik ezen a téren, hogy a 

                                                 

105  Jepsen: im.348.o a következőkkel zárja gondolatait az ’mn kapcsán: „Gott ist und 
hat ’mt, er handelt in ’mnh, sein Wort ist n’mn und fordert daher das h’mn.” 

106  Garai, László: Gazdasági döntések etikája, tanulmány-forr.: 
http://www.matud.iif.hul04sze/09.html 

107  Új institucionális gazdaságtan, (Coase, 1988; Williamson 1996), a Law and Econo-
my mozgalom (BouckaertDe Geest, 2000), Joseph Stiglitz információ gazdaságtana 
(Stiglitz, 2000, 1441-1478), Hámori Balázs érzelemgazdaságtana (Hámori, 1999), va-
lamint Adam Smith vagy Georg Wilhelm Friedrich Hegel irányzatai, melyek hatásá-
ra kialakult a ma már közkedvelt játék-elmélet. Az alapelv nagyon egyszerű, minden 
játékos nem csak önmagára van hatással, hanem az egész játékra, s közvetve minden 
egyes játékosra. 

108 Herbert Simon 1978-ban gazdasági Nobel-díjat kap – „korlátozott racionalitás” –
elmélet; Garai László joggal mutat rá, hogy Simon gondolata fordulópontot jelent a 
gazdaságetikában, hisz 1976-ban még a gazdaság definíciója egyszerűen így szólt: az 
ésszerű választás tudománya 

109  „Szinte valamennyi gazdasági elmélet és szinte valamennyi empirikus gazdaságtani 
kutatás azon az eszmén alapszik, hogy az emberi viselkedés ésszerű abban az érte-
lemben, hogy megérthető ebből a kérdésből kiindulva: kellően informált egyének 
miképpen cselekszenek, hogy a legnagyobb előnyt biztosítsák a maguk számára? Ez-
zel szemben szinte valamennyi pszichológiai megközelítés azt sugallja, hogy a visel-
kedést valami más határozza meg, mint az ésszerűség. A tanuláselmélet követői szá-
mára a megerősítés ütemezése a meghatározó; a freudisták számára a tudattalan 
motívumok; a fejlődéspszichológusok számára az egyén kognitív fejlődésében éppen 
előállott stádium; a szociálpszichológusok számára a folyamatok szociális kontextusa 
és a mód, ahogyan ezt az egyén megjeleníti; még a kognitív pszichológusok is amel-
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gazdaságban érdekelt és az azt formáló alany nem az elérhető haszon maxi-
mumát tűzi ki célul, veszi alapul, hanem csupán a kielégítőt, amely elérhető, 
biztosítható számára. Ez alapján tájékozódva megkülönböztethetjük az em-
bert, aki az információ birtoklásának előnyével haszonra tesz szert, illetve az 
információ hiányában hátrányban lévőt, s végül azt, aki nem is akar semmit  
kezdeni az információval. Közkedvelt megállapítás, hogy a gazdasági részvétel 
nem döntés, nem akarat, puszta létünk kérdése. Ahogyan a társadalom, kultú-
ra, erkölcs, norma és érték meghatározza és befolyásolja mindennapjainkat, 
ugyanez kiemelten így van a gazdaságban való részvételünk esetében is: akkor 
is részt veszünk benne, ha mi úgy döntünk, „kiszállunk”. Nem fogalmazhatjuk 
meg magunk számára viszonyunkat egyszerűen a „közel és távol” vagy a „vi-
lág-szerűség” és a „világidegenség” fogalom párjainak, ellentéteinek segítségé-
vel sem.110 Vályi Nagy Ervin határozottan mutatja fel, hogy a kérdés valójában 
az, hogyan tudunk vagy hogyan szabad a világhoz – benne a gazdasághoz mint 
kötelezőhöz – viszonyulnunk. Keresztyén etikai szempontból tehát vizsgálódá-
sunk indíttatása egyértelmű alapokon nyugszik. A „műveld és őrizd” és a „ne 
szabjátok magatokat ehhez a világhoz” feszültségét csak tovább gazdagítja 
sajátosan keresztyén látásunk: teremtett világunk mint az Isten szándékának 
és az ember saját „felelős” döntésének színtere. A felelős döntés tekintetében 
természetesen az általános modell kérdés itt is áll: a leíró avagy a normatív 
etikai gondolkodás segíthet bennünket érdemben tovább?111 

A gazdaságetika egy speciális területe az úgynevezett üzleti etika. Az üzle-
ti etika tartományában a vizsgálódásunk tárgya nem az, aki a maga döntéseit 
ésszerűen vagy csupán korlátozott racionalitással, netán teljesen értelemelle-
nesen hozza, hanem az, aki felelősséggel dönt. Amikor Immanuel Kant szem-
beállítja egymással, amit majd utóbb leíró, normatív tudománynak fogunk ne-
vezni, akkor rámutat, hogy vannak „olyan törvények, amelyek szerint minden 
végbemegy”, és „olyanok, amelyek szerint mindennek végbe kellene mennie, s 
egyúttal – teszi hozzá mindjárt – mérlegeli a feltételeket is, amelyek között 
gyakorta nem történik meg, aminek meg kellene történnie”.112 A normatív mo-
dell természetesen – a Dekalogus fényében is állíthatjuk ezt – konkrét és álta-
lános értelemben is „cselekvési programot” ad, és nem feledkezik meg113 az 
úgynevezett határesetek létezéséről. Kant tud arról, hogy a normatív modell 
épp az ilyen határesetek mérlegelésén áll vagy bukik. 

Az üzleti etika tárgyát nem az ideális, hanem a valóságos döntéshozók 
vizsgálatában definiálja, ezzel ismét alkalmat adva arra, hogy a teológia reflek-
táljon a „bűnös ember” és az ember „istenképűségének” horizontján. „Kurt 
Lewin megfogalmazta tudóstársai által sajnálatos módon azóta is figyelmen 

                                                                                                                     

lett érvelnek, hogy az egyén teljesítményének sajátos információ feldolgozó appará-
tusa szab feltételt.” in: Garai: im. 

110  Vályi Nagy, Ervin: Minden idők peremén, Budapest, 1993. 198.0., Hogyan ölt ma 
alakot a hit? 

111  A többek között Arthur Rich és Johannes Fischer által is használt további felosztás  
mint pl. a meta Ethik vagy Christofer Frey meghatározásai a „speciálisan keresztyén” 
etikáról itt nem kerülhet tárgyalásra. 

112  Kant, Immanuel: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése, Gondolat, Budapest 
1991. 14.0 

113  Lochman: im. 
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kívül hagyott ajánlását: végre kell hajtani ebben a tudományban is azt a fordu-
latot, amelyet a fizika akkor tett meg, amikor az Arisztotelész módján való 
gondolkodását felcserélte Galileo Galilei gondolkodásmódjára. Arisztotelész 
idejében egyfelől létezett Euklidész geometriája, amely egy ideális világ abszt-
rakt leírása volt, másfelől Arisztotelész fizikája, amely a való világra olyan 
konkrétsággal vonatkozott, hogy benne más törvények vonatkoztak a keringő 
égitestekre, és mások a szabadesést végző földi testekre, s megint mások arra, 
amelyek könnyűségük folytán nem szabadon esnek, hanem csak libegnek a le-
vegőben. Galileinél mármost a való világ mindeme jelenségeit ugyanaz a tör-
vény írja le, amit az tesz lehetővé, hogy ez a törvény kellően absztrakt – 
ugyanakkor azért alkalmazható mégis a való világra, mert Galileinek egy mód-
szertani-szemléletbeli találmánya ezt lehetővé teszi. A tömegpont fogalma ez a 
találmány. Vlagyimir Bibler nevezi kitűnő monográfiájában találmánynak, 
minthogy felfedezésnek nem mondható, tekintve, hogy felfedezésre váró tö-
megpont a való világban nem létezik. Ami valóságosan létezik, az a tömeg, s 
Galilei módszertani-szemléletbeli találmánya abban állt, hogy ezt összekap-
csolta azzal az absztrakt idealizációval, amely a mindenféle valóságos kiterje-
déstől elvonatkoztatott pont. Galilei úgy számolt a valóságos tömeggel, mintha 
a tér egyetlen pontjába volna összezsúfolva.”114 Garai ebből kiindulva teszi fel a 
kérdést. „Feltalálhatunk-e esetleg a gazdasági etika, a felelős döntéshozatal 
területén ilyen tömegpontot, amely absztrakt módon határozza meg önmagá-
hoz viszonyítva az egészet, avagy lehetséges-e „a tökéletesen absztrakt ideált 
összekapcsolni a tökéletesen konkrét valósággal?”115  

A kérdés tehát számunkra sokkal inkább az argumentáció problémája, 
hogyan mutassuk be az általunk „ismert”, s a sokkal inkább bennünket ismerő 
Krisztust, mint a „felelős döntés” egyetlen zálogát a gazdasági etika területén? 

Arthur Rich nyomán természetesen az alapkérdés változatlan: Mi a gaz-
daság értelme?116 Mennyiben lehet, kell egy gazdaságnak a keresztyén etikai 
normák szerint működnie? Hogyan gondolkodhatunk a gazdaság szerepéről 
az egyház életére nézve, és miként vélekedjünk az egyházról a különböző gaz-
dasági szerepvállalások között? Amikor keresztyén oldalról kutatjuk az „érte-
lemre” található választ, gondolkodásunk irányát meghatározza egy általáno-
san figyelmen kívül hagyható, sőt irracionális tényező: az örökkévalóság távla-
ta. Ebből az aspektusból érthető Vályi Nagy Ervin megfogalmazása a „nem 
olyan komoly” gondolatáról, amely épp a XXI. század „utolsó vérig” játszó Kö-
zép-Kelet-Európájában nagyon fontos gondolat lehet. Ezen a horizonton nem 
túlzunk, amikor azt állítjuk: súlya van a gazdaság működésébe, működtetésé-
be való beleszólásnak keresztyén oldalról. Kant, amikor etikájában arról gon-
dolkodik, mi az, ami az emberi cselekvés normáját adja, illetve létezik-e tekin-
tély, amely általánosan határozza meg és igazítja el a cselekvést, akkor 
közismerten „eredetről és folyamányról” beszél. Az eredetet az abszolútban 
találja meg, Istenre utalva, a ,,folyamányt” a büntetésben, mely „nagyobb”, 
mint a csábító érdek. Hol találunk általánosan elfogadott tekintélyt? Olykor 
nemhogy a társadalmat, hanem még az egyház „belső köreit” érintő esetekben 

                                                 

114  Garai, László: im 
115  János prológusában a teológia nyelvén megteszi ezt. 
116  Rich, Arthur: Wirtschaftsethik II., Gütersloher Verlaghaus Gerd Mohn, Gütersloh 

1990. 21.0. 
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is nehéz ez. Egyes tanulmányok a posztmodernt, mint a tekintélyek krízisének 
idejét határozzák meg, és nem tudjuk mi következik, amikor a modern és 
posztmodern is „elavulttá válik”.117 Zsolnai László épp ebben hozza számunkra 
közel a gazdasági realitást, amikor a transzcendens valóságot egyszerűen kire-
keszti vizsgálódásának köréből. A „való világot”, a relatív üzleti gazdaságot 
mint valóságosat tekinti önmagában a vizsgálat tárgyának. Garai ezzel ellen-
tétben az úgynevezett „fogoly-dilemma” mátrixával a matematika absztrakt 
módján igazolja, hogy a kezelt valóság sokkal komplexebb, mintsem azt a pszi-
ché és a transzcendens „tényező” bevonása nélkül értelmezhetnénk.118 Az ér-
dek – amely már Max Webernél is kettős vonzattal jár – a kellemesség és a 
hasznosság természetesen teljesen különböző, ha a „homo öconomicus” vagy ha 
a felelős döntéshozó normáit vesszük szemügyre. Mi sem lenne egyszerűbb, ha 
adott lenne egy képlet, melyben minden valóban valóságos szituációt be lehetne 
helyettesíteni, s az erkölcsi norma és helyesség dolgában eligazítana, de a ke-
resztyén etika „döntési” terhét sem a matematika, sem más tudomány nem ve-
heti le a vállunkról. 

 
2.2. Kálvin gazdasága 

Hogyan társíthatunk két világot? Kérdésünk hátterében a már többször 
idézett Immanuel Kant áll, aki az embert mint önértékű létezőt határozza meg, 
és mint ami a gazdaság világában puszta erőforrás más célok szolgálatában. 
Gazdasági világunk eredetét vizsgálva, már ami Európa és az úgynevezett nyu-
gati világ gazdasági berendezkedését illeti, nem csak Max Weber már idézet 
műve alapján, de Josef Bohatec és Arthur Rich szerint is jelentős szerepe van a 
kálvini protestantizmusnak az európai gazdaság átalakulásában. Kálvinnak a hi-
vatásról, a tőkegyarapodásról, a pénzről és a kamatról szóló megállapításai je-
lentős hatással voltak a korabeli gazdasági élet alakulására, s egyben hosszútá-
von meghatározták azokat az irányokat és értékeket, bevett gazdasági normákat, 
melyekre nem csak a gazdaság, de a gazdaságot átfogó társadalom is épült. 

Kálvin hivatásértelmezése a Luther által már megfogalmazottból indult 
el, de nagyobb hangsúlyt fektetett a hivatás megszentelt voltára. Az Istentől 
adott és tőle számon kért hivatásról beszél. A hivatásunk betöltésével élhetünk 
Istennek tetsző életet. Ez a megállapítás önmagában egy mérhetetlen gazdasá-
gi aktivitást rejt magában, hisz a „szerzetesi ideál” képéből kiszabadítja az em-
bert, s felelősséggel, valamint a produktivitás sikerévelés örömével ajándékoz-

                                                 

117 Latour, Bruno: Sohasem voltunk modernek, Osiris-Gondolat, 1999. „Latour szerint a 
hálózatok leírására alkalmas tudomány az antropológia, mely az egyes törzsek életé-
nek vizsgálatakor ezt az egységes, a természet és a társadalom egységét fenntartó 
megközelítést alkalmazza… ha sikerülne megteremteni a modern világ szimmetrikus 
antropológiáját, és általa felszámolni a modern gondolkodás ontológiai kettősségét, 
modernek, antimodernek vagy posztmodernek helyett (mely álláspontok valamilyen 
értelemben mind feltételezik a modernitás létét)nem-modernekké válnánk: rájön-
nénk, hogy a természet és a társadalom szféráját elválasztó modern episztemológia 
mint a modern önazonosság alapja sosem felelt meg a valóságnak, egyszóval: soha-
sem voltunk modernek.” 

118  Garai László: Identitásgazdaságtan: Gazdaságpszichológia másképpen. Tas, Buda-
pest 2003. Itt pontos leírást kapunk a fent említett mátrixról. 
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za meg. A becsületes és szorgalmas munka így a világ minden területén Isten-
dicsőítéssé válik. Jól látjuk tehát, hogy nem pusztán Kálvinnak a gazdaság 
gyakorlati világát érintő gondolataiban találjuk a dialógus, s benne a változás 
magját, hanem a „keresztyén antropológia” szintjén tett felfedezésekben is, 
melyek egy egészen új helyzetet teremtettek. Kálvin felfogásában a hitnek iga-
zolnia kell magát objektív működésében: a hit legyen „fides efficax” („hathatós 
hit”). A hit hétköznapokban való megvallásának alapvető eszköze lett a hiva-
tás. „Dicsőítsd Istent szorgalmas munkáddal!”119 A munkát, a hivatást mint jo-
got és kötelességet értelmezte, s az őrhelyen való kitartásra buzdított. Ezzel 
együtt megtiltotta a koldulást, s mindezt természetesen a Szentírás tekintélyé-
re alapozva tette. Ez a hivatásszemlélet, a benne rejlő hihetetlen aktivitás és 
nem kis mértékű aszkézis a tőkefelhalmozás és befektetés irányába mutatott. 
Josef Bohatec hosszasan értékeli, milyen gazdasági helyzetben érkezett Kálvin 
Genf városába,120 s milyen hatással volt a gyülekezeti életen kívül a gazdasági 
fellendülésre is.121 Az újvilág felfedezésével az addig Genf városán keresztül 
haladó, virágzó kereskedelmi útvonal szinte teljesen megszűnt, a város kike-
rült abból a gazdasági vérkeringésből, mely évszázadokon keresztül meghatá-
rozta életét. Teljesen új szituációban, új utakat kellett találni. Lutherhez ha-
sonlóan különbséget tett törvényes haszon és igaztalan meggazdagodás között. 
Isten a gazdasági javakat csak birtokba adja, mellyel tudni kell jól sáfárkodni, 
és a felebarát javára kell tudni élni. Anélkül, hogy idealizálnánk Kálvin genfi 
világát, látjuk, hogy a gazdaságot a munka és a hivatás feltétlen tiszteletére, a 
felebarát megbecsülésére építette, s célként egyedül Isten dicsőségét, s nem 
egyéb hasznosságot jelölt meg.122 

Gyökeresen és maradandóan újat mégis Kálvin pénz- és kamatfelfogása 
hozott. Az addigi egyházi ítélettel szembe menve pénz- és kamatelméletét első-
ként egy 1545-ös levelében (De usuris) fejtette ki. Később több művében is kü-
lön részt szentel ennek a témának. Kálvin kétféle kölcsönt különböztet meg: az 
egyik a fogyasztási kölcsön (pret de consommationi), a másik pedig a produk-
tív kölcsön (pret de production). A pénz produktív hatását elsőként ismeri fel, 
s így a gazdaságot is, mint Isten szolgálatának terét határozza meg. Kálvin 
nem csupán mint teológus, jogász, hanem mintegy a gazdaság világa által 
megérintett ember szemével nézi a Szentírás ide vonatkozó szakaszait.123 

 
3. Gazdaságetika: Hová tűntek a keresztyének? 
- reflexió Gedeon Josua Rossouw írása kapcsán 

„Képzeljünk el valakit, aki a 16. századi és a mai Európa egyik nagyvárosa 
fölött repül. A 20. századi város képét már nem a katedrálisok és templomok 
határozzák meg, hanem a pénzintézetek, az ipari és kereskedelmi központok 
hatalmas épületei. Ez a lebilincselő, bár csak képzeletbeli kirándulás, melyre 
William May hívja meg olvasóit, kiszélesíthető. Tételezzük fel, hogy a gép le-
száll a középkori város mellett, és valaki a gépről részt vesz egy városi gyűlé-

                                                 

119  Békési, Andor: Kálvin szociáletikája, Theológiai Szemle, 1964/11-12., 360.o. 
120  Bohatec, Josef: Calvins Lehre von Staat und Kirche, M. H. Marcus, Breslau, 1937. 
121  Bohatec, Josef: im.: 677.o. 
122  Weber, Max: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme, Gondolat, 1982., 153.o. 
123  Talán nem szükséges a fejtegetés arról, hogy mit üzen ez nekünk a segélyekre (kol-

dulás) alapozott létfenntartás, a lenézett produktivitás XXI. századi szemléletében. 
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sen. Lehetőséget kap arra, hogy a gyűlésen feltegye a következő kérdést: Részt 
kell-e vennie az egyháznak a gazdasági élet dolgaiban? Utazónk kérdésére 
határozott és egyhangú igen lenne a válasz. Valójában a legtöbb, ha ugyan 
nem az összes válaszadó némiképpen érthetetlennek tartaná a kérdést, mert 
alig tudna elképzelni olyan társadalmat, amelyben az egyháznak a gazdasági 
élet ügyeiben ne lenne szerepe. Ma ez a kérdés vitát váltana ki. A vitában el-
foglalt álláspontok a határozott igentől a határozott nemig terjednének, köztük 
az árnyalatok minden fajtájával.”124 A szerző kiindulópontja támadható, de 
mégis általános értelemben helytálló. A reformációban kialakuló új közössé-
gek az élet minden területét, így a gazdaságot is határozott állásponttal fogal-
mazták meg a maguk számára. Az elmúlt évtizedekben úgy tűnik, az egyház ki-
vonja magát nem csupán a gazdaság alakításából, de arról a szerepéről is le-
mond, hogy véleményt formáljon a gazdaság és erkölcs kérdésében. Rossouw 
bemutatja az alapvető felfogásbeli különbséget korunk és a reformátorok kora 
között: hogy változott a transzcendens-immanens, transzcendens hangsúlyú 
ellentéte, s alakult ki az immanens bázis „transzcendens feltéttel”. A modern 
racionalitás a szubjektum és objektum közötti megkülönböztetésnek tulajdo-
nított meghatározó jelentőséget. A teológia és a gazdaságtan viszonyának fej-
lődését erősen befolyásolta az állam és az egyház szétválása. Ez a szétválás ere-
detileg nem a társadalom teológiai ideáljának elutasításából származott: az 
ideál érintetlen maradt, és tiszteletben tartották az állam és az egyház szétvá-
lása után is. Az állam, gazdaság és más társadalmi struktúrák nem-vallásos 
alapokon szerveződtek újjá. A vallásnak ez az eltávolítása – legalábbis de-jure 
– a legtöbb társadalmi intézmény alapelveiből természetesen nem jelentette 
azt, hogy a vallás kivonult a társadalomból. „Ami az alapelvek ártalmatlan és 
elkerülhetetlen megváltozásának indult, és a társadalom működésére nem 
gyakorolt azonnal komoly hatást, végül gyökeresen szétforgácsolódott, és úgy-
nevezett értékmentes társadalmat eredményezett. Egyre nyilvánvalóbb lett, 
hogy Istenről, erkölcsi értékekről, az élet értelméről vagy a végső célokról le-
hetetlen beszélni a modern racionalitás által megkövetelt logikus gondolkodás 
és az objektív bizonyítékok szigorú kritériumai alapján. Ugyancsak nem lehet-
séges Isten létezésének vagy az élet értelmének ugyanolyan bizonyítékait szol-
gáltatni, mint amilyeneket a természet- vagy társadalomtudományok ra-
cionális tárgyalásmódja megkíván. A logikai pozitivizmus mint a szigorú, mo-
dern racionalitás fejlődésének csúcspontja egyszerűen elutasít minden, Isten-
ről, erkölcsről vagy az élet értelméről szóló diskurzust, vagy mint az értelemtől 
elzárt (empirikusan értelmetlen) állításokat, vagy mint bármiféle igazságérték 
nélküli érzelmi megnyilvánulásokat.”125 Nem csodálhatjuk, ha mindez szük-
ségszerűen vezetett ahhoz a gyakorlathoz, amit fentebb Zsolnai Lászlónál is 
megfigyelhettünk: a közgazdászok, gazdasági szakemberek eltekintenek a táv-
lati céloktól, a gazdasággal mint technikai tudománnyal foglalkoznak, a racio-
nálisan mérhető dimenziók kerülnek előtérbe. 

A teológusok egy ideig dermedten nézték, ahogy a gazdaság racionális vi-
lága „felpörög” körülöttük. Némelyek más módon válaszoltak a modern racio-
nalitás lelkes híveitől származó kihívásra. „Egyesek egyszerűen elvonultak a 
modern világból és a modern racionalitás kihívásaitól, mondván, hogy Isten 

                                                 

124  Rossouw, Gedeon, Josua: im. 1.o. 
125 Uo. 
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teljesen különbözik ettől a világtól, és nem érdekli e világ társadalmi és tudo-
mányos dinamikája. Az Ő területe a személyes viszonylatok birodalma, nem 
pedig a politika, a közgazdaságtan és a tudomány. Ezek a teológusok a modern 
világban elfoglalt helyzetüket kivetítették Teremtőjükre. Nemcsak a modern 
világot nem érdekli Isten, de Istent sem érdekli a modern világ. Harvey Cox 
szavaival: a modern világ által sarokba szorítva a teológia a szükségből erényt 
csinált, és saját csökkent státusát isteni létezésűnek tünteti fel. A modernista 
racionalitásra adott másik teológiai válasz a kihívás elfogadása és egy logikai-
lag összefüggő teológiai rendszer felépítése volt. A Biblia szövegét tekintették 
kiindulási alapnak, s azután ezt ágyazták be egy logikailag következetes, racio-
nális hitrendszerbe. A teológia célja a fogalmi pontosság és az elméleti követ-
kezetesség lett. A teológia és a gazdaság közötti viszony szempontjából ezek-
nek a fejleményeknek a hatása óriási. Éles ellentétben a középkori és korai 
modern kultúrával, a hit és a pénz világa közötti kapcsolat lehetősége elutasít-
tatott. A közgazdászok, akik munkásságukat a gazdaságtechnikára korlátoz-
zák, s akik az erkölcsi kérdéseket mellőzik, nehezen tudják elképzelni, hogy mi 
közük lehet a teológusoknak és az egyháznak a közgazdaságtanhoz. Ez nem 
jelenti azt, hogy ezek a közgazdászok ateisták, sokan közülük, ha nem a leg-
többjük, még mindig aktív és elkötelezett tagjai az egyháznak, csupán úgy gon-
dolják, hogy a teológia és a gazdaságtan két elkülönült és különböző tudo-
mányág.”126 A tanulmány éles kritikával, de nagyon realista módon mutatja be 
napjaink viszonyát teológia és gazdaság között. Rossouw érdeméhez az is hoz-
zá tartozik, hogy nem csak a kritika, hanem az útmutatás kényes felelősségét is 
vállalja. Mit tehet az egyház? – teszi fel a nem költőinek szánt kérdést, hisz a 
tanulmány minden részében benne van: cselekedni kell! A gazdaságetika terü-
letén három szintet különböztet meg. Az első a makrogazdasági szint, ahol a 
gazdasági rendszerek erkölcsi legitimációja kerül értékelésre. A második a kö-
zépső gazdasági szint (a gazdasági élet és a társadalom szintjének is nevezik), 
ahol a szerepek, felelősségek, továbbá a gazdasági élet és az állam, valamint a 
gazdasági élet és a társadalom közötti megfelelő kapcsolatok fogalmazódnak 
meg. A harmadik a mikrogazdasági szint, ahol azok az erkölcsi problémák és 
döntések állnak a középpontban, melyekkel az embereknek a gazdasági-üzleti 
világban kell foglalkozniuk. A keresztény valóságszemléletnek mindhárom 
szint számára van mondanivalója, az egyháznak ezért mindhárom szinten je-
len kell lennie, és nem maradhat meg a makrogazdasági szintről tett felszínes 
megjegyzések viszonylag biztonságos szintjén. Ahhoz, hogy mindhárom szin-
ten megfelelő módon képviselje magát az egyház, eredményes legyen a „külde-
tés”, mindenekelőtt – véli Rossouw – tisztába kell lennünk azzal, hogy a te-
kintélyünk relatív, vagy mondjuk úgy, nem olyan, mint annak előtte volt. Elen-
gedhetetlen a dialógus alapfeltételét megteremtve, hogy a teológiai oktatásban 
szerephez jusson ez a témakör is. Az egyháztörténet különböző szakaszaiban a 
hitéleten túl az oktatás-gazdálkodás-kultúra területein Krisztus követői, az egy-
ház fel tudta fedezni speciális szerepét. Ma sincs ez másként, ha elfogadjuk a ki-
hívásokat, s a vitákat nem feltétlenül lezárni, hanem folytatni akarjuk. 

„Az egyháznak a posztmodern kultúra által kínált lehetőséggel, hogy is-
mét belekerülhet a gazdasági életbe, élnie kell, nem azért, mert ez lehetőséget 
teremt a hatalomból való részesedésre, hanem mert a keresztény életfelfogás-
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nak az élet minden vetületében mélyreható következményei vannak. Figye-
lembe véve az emberek munkahelyen töltött idejét, könyörtelen és szeretetlen 
volna az egyház részéről, ha nem hangsúlyozná, hogy a Jézus és Izrael történe-
te által kinyilatkoztatott Jóhír a gazdasági élet világa számára is jó hírt jelent, 
hogy az értelmes élet felöleli az értelemmel való teljes munkálkodást is. A le-
hetőség elfogadása nemcsak a keresztény életszemlélettel van összhangban, 
hanem a gazdasági életben tevékenykedő emberek igényeinek is megfelel, akik 
gyakorta tudathasadásos életvitelre kényszerülnek. Amilyen érdekes ez a fel-
adat, annyira veszélyes is, s e tekintetben az egyháznak óvatosnak kell lennie: 
a gazdasági élet világának érdekessége olyannyira lenyűgözheti, hogy érzéket-
lenné válhat a kívülmaradók vagy azok iránt, akik ebben a világban nem képe-
sek versenyezni.”127 

F.W. Marquardt Krisztológiájának második kötetét egy ellenpróbával zár-
ja, mely az „út” helyességére vonatkozik.128 Krisztusban Isten lélegzetet ad az 
időnek-világnak. Jézus, aki úgy mutatkozik be az övéi számára, mint aki eljön, 
elmegy és itt marad.129  

 
Jesu Zeithandlungen, sein Kommen, Gehen und bleiben werden wirklich darin, 
dass danach gerufen wird. Sie haben ihren Seinscharakter im Hervorgerufen-
werden- nicht durch magischen Zauber, aber aus Tiefen, in denen die Rufenden 
sich angewiesen erkennen auf Jesu Zeitigungen. Er kommt, geht und bleibt zum 
Trost in der Not. Dass er aber solche Rufe erfüllt,-die Bereitschaft, sich rufen zu 
lassen, das ist erfüllte Zeit in erfüllendem Sein Jesu.130 

 
A betelt idő ebben az értelemben az, amikor Jézus meghívást nyer, megjelenik. 
Marquardt nem tartja véletlennek, hogy – ahogyan ő fogalmaz – a „Jesus-
Schriften” ennek tudatosításával érnek véget.131Az ámen a találkozás „közege”, 
ahol és amikor jelen, eszkaton és örökkévalóság egymásra talál, s mert az 
„örökkévalóság a szabadság közege,”132 az áment magára vállaló embernek is 
helye van itt. Az ember válasza azonban lényeg szerint: nem. – Ez a nem soha 
nem tudna kaput nyitni az idő és a tér fogságában küszködő ember számára, 
így csak a mindenkori „tévelygés” útja marad. Jézus meghívása és elismerése 
arra utal, hogy az ember felismerte, tévedésben van, s ez a tévedés határozza 
meg szabadságát is. Az emberi válasz lényege szerint: nem, amely szabadságot 
ad, de ez a szabadság időnek és természetnek fogságában van, Krisztus mint 
út, mint igazság, mint élet,133 a maga „igenjével” képes az embert szabadságá-
ban az ámen kimondására – benne elfogadás, kötelezvény, bizalom, hűség, 
biztosság és tartósság – alkalmassá tenni. Az ámen tartalma tehát nem a választ 

                                                 

127 Rossouw végkövetkeztetése az idézett tanulmányban. 
128  Marquardt: im. 441.o. 
129  „Kommen, gehen und bleiben Jesu” Marquardt mindegyik Igét egy-egy textushoz 

köti, melyek alapján írja körül a gondolatot. 
130  Marquardt: im. 442.o. 
131  Jel 22,20 
132  Taubes: im. 10.o. 
133  Kierkegaard: im. 45.o. A fenti Jánosi dióhéjban így értelmezi: Krisztust mint igazsá-

got nem lehet birtokolni, de vele lehet egy úton járni. Ha egy úton járunk vele, akkor 
mondhatjuk: élünk. 
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adó emberen múlik. Az Isten hűsége, hosszútűrése, kitartása és igenje a világ fe-
lé, melyben lehetőséget ad az embernek, az „igen szabadságának” megismerésé-
re. Szabadság a felismerésben, elismerésben és követésben. Az emberi cselekvés 
megfigyelésének és értékelésének teljesen új nézőpontját adja számunkra. 

Van dolgunk teológiailag és gyülekezeti szempontból egyaránt. Dolgunk, 
akár Kálvin nyomán, amennyiben nyitottak vagyunk arra ma, amire ő nyitott 
volt akkor, hogy a Szentírás meggyőzzön bennünket arról, hogy az Isten tervé-
ben a ránk vonatkozó rész még mindig nem a bennünket körülvevő, akár egy-
házi szempontból is „hatályos” konvenciók elhordozása. Az Isten mindig na-
gyobb. Ezt lehet teológiai axióma is. Ebből a „nagyobból” fakad – nem belő-
lünk – az a többek között Vályi Nagy Ervin által meghatározott „provizórikus 
élet”, mely ki akar, és ki tud törni a sokszor épp bennünk lévő konvenciókból. 

Teológusként feladatot jelent végiggondolni az egyházi gazdálkodást (gaz-
dák vagy zsellérek vagyunk). Elegendő-e, ha a „gazdasági víziónk” kimerül „a 
mi lett volna ha, illetve mi lenne, ha másképp alakul vagy folytatódik a kárpót-
lások és kártalanítások egyházunkra vonatkozó fejezete” kérdéskörben? 

Gyülekezeti lelkipásztorként pedig ott a nagy feladat – Abaújtól Baranyá-
ig – elhinni, hogy nemcsak „lelki értelemben” van óriási esélye a lélekszámban 
ugyan „kicsiny”, de önmagukat annál hatványozottabban komolyan vevő kö-
zösségeknek, hanem gazdaságilag is. Mindez Kálvin nyomán, a ma hatályos 
egyházi konvenciókon túl lehetséges. 

 
Summary 

 
Christian Existence as Action 

- From the Biblical Concept of Amen to Sacred Economy - 
 
The content of Amen does not depend on the response of the human being. 
Amen is God’s faithfulness, longsuffering, steadfastness and ’yes’ to the world, 
where He makes it possible for the human being to recognise the „’yes’ of 
freedom”: freedom in recognition, admission and imitation, opening a totally 
new perspective on observing and esteeming human action. There is a task for 
both our theology and ministry. Our task is to let the Bible convince us that 
our part in God’s plan is not to suffer the “current” conventions surrounding 
us. God is always greater. It is from this “greatness” that a “provisional life” 
emerges that is willing to and able to break out from the conventions within 
us. This also sets before us the task of rethinking our “economic vision” both 
as theologians and church pastors. 
 


