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Beszélgetés egy emberről, aki 

elhagyta az egyenes utat 

Textus: 4Móz 22,1-35; 2Pt 2,15 

 
a Bálám prófétáról beszélek. Arról az emberről, aki pénzért, előbbre jutá-
sért elhagyta az egyenes utat. Nézzük meg, mit üzen Isten a Bálám életén 
keresztül nekünk! 

 
I. Bálám az Isten embere volt 
Az 1-6. vers erről szól, hogy Bálám az Isten embere volt. A történelemkönyvekben 
körülbelül 1250-et írhattak Krisztus születése előtt, amikor Kánaán földje széléhez, 
a moábiták országának a határához megérkezett Izrael népe, egy erős, harcias pusz-
tai nép, amely már 40 éve vándorolt a megígért hazafelé. Negyven év folyamatos 
küzdelmeiben elhullottak a gyöngék, a puszta névtelen sírjaiban pihentek azok, akik 
az egyiptomi rabság kenyerének az ízét visszasírták. Új és elszánt nemzedék nőtt fel 
a régi helyett, amelyik nem ismerte az állandó lakást, a puha fekhelyet, és megtanul-
ta, hogy utasok és vándorok vagyunk ezen a földön. Megérkeztek, „és tábort ütöttek 
Moáb síkságán, a Jordán túlsó partján, Jerikónál” (1).  

Mikor a tábortüzeik felgyulladtak az éjszakában, mint ezer imbolygó szentjános-
bogár, a környező hegyek megteltek rémült arcú moábitákkal. „Abban az időben Bálák, 
Czippór fia volt a Moáb királya” (4). Bálák király is döbbenten nézte ezt az országa felé 
sodródó hatalmas népet, amelynek ezer meg ezer sátora beborította a völgyeket. 
Rettegve gondolt arra, mi lesz, ha ez a hadsereg keresztül vonul az országán. „Úgy 
lelegeli az egész vidéket, mint ahogy az ökör elpusztítja a mező pázsitját” (64). Eszébe jutott, 
hogyan pusztultak el azok a népek, amelyek megpróbálták útját állni Izraelnek. Tudta, 
hogy az ő népe hadereje sem tudna megbirkózni velük. Segítség után kell tehát nézni. 
Ekkor jut eszébe Bálám, Petorban, a „folyóvíz,” tehát az Eufrátesz mellett lakó 
„megnyílt szemű ember,” aki arról nevezetes, hogy „Hallja Isten mondásait” (24,3).  

A szöveg itt kissé romlott, s így a történet geográfiai adatai nehezen érthetőek. 
Petornak bizonyára Sandsur, azaz a felső Eufrátesz jobboldali mellékfolyója mellett 
lévő Piitru felel meg. Némely kéziratok a 22,5-ben a masszoréta szöveg e részénél 
‘ammô („népe [fiainak földje]”) helyett ‘ammôn („Ammon [fiainak földje]”)1 változatot ol-
vasnak, ami – ha elfogadjuk – azt sejteti, hogy Bálám ammonita volt. Tehát a 
szomszédos országban lakott. A kérdést nehéz eldönteni.  

Ez a Bálám vagy héberül Bile‘âm (elnyelő, megrontó) a Beor fia tehát látnok és 
mágus volt, akiről az asszír szövegek is említést tesznek. Kortársai azt tartották Bá-
lámról, hogy ismerte és tisztelte Jahvét, az Örökkévaló igaz Istent is, és hogy volt 
ereje hathatósan áldani és átkozni. Nem azt várja tehát a király Bálámtól, hogy járja 
végig az országát, hordozza körül a véres kardot, és ékesszólásával buzdítsa ellenál-

                                                 
1 A zárójeles kiegészítések pontosítása tőlem: FF 
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lásra a népet, hanem „csupán” azt, hogy átkozza meg Izraelt. Fordítsa szembe ve-
lük a saját Istenüket. 

Az ókori népek hittek abban, hogy a jövendőmondók rendelkeznek olyan erő-
vel, amit történetünkben a király elvár. Még a rómaiak sem kezdtek neki soha egy 
város megvívásának anélkül, hogy a város védőistenét előbb el ne átkozták volna. 
Ők maguk viszont azért tartották titokban Róma védőistenének a nevét, hogy az 
ellenfeleik velük ugyanezt ne tudják megcselekedni. A király tehát követeket küldött 
Bálámhoz: „Itt van egy nép, Egyiptomból jött ki, és már ellepte a föld színét. Jöjj, kérlek, át-
kozd meg ezt a népet, mert erősebb nálamnál. Talán így megbírom verni őt és kiűzöm az ország-
ból. Mert tudom, hogy akit te megáldasz, az meg van áldva, és akit megátkozol, azt megfogja az 
átok” (22,5-6). Történetünk elején az emberek még így néztek Bálám prófétára. 
Annyira Isten embere volt, hogy még azok is, akik nem tartoztak az „egyházhoz,” 
világosan látták róla, hogy Bálám az Isten embere. Óh, ha mireánk is így néznének 
az emberek! Bárcsak sok ilyen hívő, imádkozó, Istenre figyelő embere lenne Isten-
nek ebben a gyülekezetben is, mint amilyen Bálám próféta volt!  

 
II. Megbeszélem Istennel (7-13)! 
A király követei persze nem mentek üres kézzel, hanem keleti szokás szerint felsze-
relkeztek a próféta személyéhez és a remélt szolgálathoz illő ajándékokkal. „A va-
rázslás díja a kezükben volt” (7). Arra kérték, menjen el velük, és átkozza meg Izraelt. 
Bálám azt válaszolta: „Háljatok itt ma éjjel, és pontosan elmondom nektek, mit beszélt az Úr 
hozzám” (8). Bálám tehát ott marasztalta éjszakára, és megváratta a felelettel a köve-
teket. Úgy látszik, éjszakának idején, álomban szokta kapni Isten kijelentéseit. A 
dolog lényege az, hogy Bálám nem adott választ a maga feje után, hanem a követeket 
azzal nyugtatta meg, hogy neki meg kell ezt a dolgot beszélnie Istennel! Milyen nagy 
dolog ez, hogy Bálám nem mert semmire sem vállalkozni, amíg Istennel nem beszélt. 
Hiába sürgették a követek, hogy nyakukon a vész, nincs idő a késlekedésre! Bálám 
nem hajlandó egy lépést sem tenni, amíg Istennel meg nem beszélte a dolgot. Hol 
vagyunk mi ettől a magatartástól? Hányszor megyünk a magunk feje után, és csak 
amikor már zsákutcába jutottunk, vagy a körmünkre vertek, akkor visszük oda elhi-
bázott dolgainkat Isten elé, hogy hozd rendbe Uram, amit nélküled csináltam! Hány-
szor gondoljuk, hogy felesleges is engedélyt kérni Istentől, hiszen úgyis beleegyezik.  

Bálám tehát „megbeszéli” a dolgot Istennel. Az éjszaka csendjében eljött Isten 
Bálámhoz, és ezt kérdezte: „Kik ezek a férfiak nálad?” (7). Bálám elmondta, hogy van 
itt egy nép, amely kijött Egyiptomból, azt kellene megátkozni (9-11). Itt lép le Bá-
lám először az egyenes útról. Nem mondom, hogy hazudik Istennek. Csak nem 
mondja el pontosan a tényeket. Lehet Istennel ilyen kétszínűen is beszélgetni. De 
ne csodálkozz, ha az ilyen ravaszul, vagy óvatosan megfogalmazott imádságaidat 
nem hallgatja meg Isten. Bálám csak annyit mondott, hogy „egy nép” jött ki Egyip-
tomból, azt kellene megátkozni. Tehát nem nevezi meg Izraelt. De Isten nagyon jól 
tudja, miről van szó. Istent az imádságainkkal sem lehet félrevezetni. Itt se késik a 
válasszal. Azt mondja, „Nem fogsz elmenni velük, nem fogod megátkozni azt a népet, mert 
áldott az.” Reggel Bálám azt mondta a király embereinek: „Menjetek haza, az Úr nem 
akarja megengedni nekem, hogy veletek menjek” (12-13). Tehát a felülről kapott parancs 
értelmében elutasítja a küldöttséget. Hiába ígérnek neki bármit – pedig két nemzet 
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életben maradása bizonyára nekik is sok pénzt megért –, nem hajlandó semmi kin-
csért sem az engedetlenségre.  

Persze, ha a magyar szöveg után a héber szövegbe is beleolvasunk, a történe-
tünk még világosabbá válik. Ugyanis az a héber szó (’ælohîm), amit a Bibliánk itt ma-
gyarul „Istennek” fordít, az Ószövetség szövegében nem mindig magát Jahvét je-
lenti, hanem az idegen isteneket (1Kir 15,5), isteni lényeket, szellemeket, sőt démo-
nokat is néha ezzel a szóval jelölik. Ugyan így az „Isten embere” (’îš ’ælohîm) kifeje-
zés jelentése is kibővül. Azt az embert jelenti, akin keresztül Isten, vagy egy szellem 
orákulumot, kinyilatkoztatást ad. Izraelben ez természetesen Jahve. De ahogyan a 
Jahve-próféták mellett voltak Baál próféták is, nem ütközhetünk meg azon sem, ha 
a bálványszentélyek papjait is „Isten emberének” hívták.2 Ezek tulajdonképpen 
„médiumok” voltak, mert az ókori emberek hite szerint rajtuk keresztül mindig az 
illető szentély istene vagy démona beszélt, aki megszállta, transzba ejtette a varázs-
lókat, a káhinokat. Az így született varázsköltemények szerzője sohasem a varázsló, 
a káhin, hanem a benne, rajta keresztül megszólaló démon, vagy az araboknál a gin.  

Az ajándékokkal elkápráztatott Bálám lehet, hogy meg akarta kérdezni Jahvét 
is, mivelhogy ő volt a szóban forgó nép Istene, és tudta, hogy csak az ő meggyőzé-
sével, esetleg varázs útján való megkötésével sikerülhet az elátkozás. Jahve azonban 
nem idézhető meg, és nem kényszeríthető semmire. „Nem fog varázslás Jákóbon, sem 
igézet Izraelen” (23). Bálám tehát legfeljebb csak hiszi, illetve a varázslói hírneve 
megőrzése céljából valószínűleg csak hazudja, hogy Jahve beszélt vele. Nyilván ar-

                                                 
2 Az ’îš [hâ]’ælohîm kifejezés 76 alkalommal fordul elő, ebből 55 ízben a Királyok könyveiben. A kifeje-

zést megtaláljuk Mózesre (5Móz 33,1; Józs 14,6; Zsolt 90,1; Ezsd 3,2; 1Krón 23,14; 2Krón 30,16), 
Sámuelre (1Sám 9,6 kk. 10), Dávidra (Neh 12,24. 36; 2Krón 8,14), Illésre (1Kir 17,18. 24; 2Kir 1,9 
kk.), Elizeusra (2Kir 4,7 kk. 19), Sémajára (1Kir 12,22; 2Krón 11,2), valamint Igdaliásra (Jer 35,4) 
vonatkoztatva. De van olyan előfordulása is, amikor anonim személyekkel kapcsolatban található 
(1Sám 2,27; 1Kir 13,1 kk.; 1Kir 20,28; 2Kir 23,16 kk.; 2Krón 25,79). Az előfordulási helyek min-
denikén karizmatikus személyekkel kapcsolatban találjuk, akiknek az isteni megbízatása azonban 
eltérő. A kifejezés eredetére nézve nincs kielégítő magyarázat. Nem köthető minden szempontból 
megfelelően földrajzi tájegységhez, és a VIII.-VI. sz. között működő író prófétákkal kapcsolatban 
sem fordul elő. Az Illés és Elizeus történetekben való nem csekély előfordulása mindenesetre azt 
sejteti, mintha az északi országrészben lett volna honos kifejezés, ám vannak locusok, melyek ezt 
cáfolják (1Kir 12,22; 2Kir 23,16). Ugyanígy nem találjuk ’îš Jhwh összetételben sem, holott a mal’âk 
’ælohîm mellett a mal’âk Jhwh előfordul (1Móz 21,17 [mal’âk ’ælohîm]; 1Móz 31,11; Bír 6,20; 13,9; 
[mal’âk hâ’ælohîm];  mal’âk Jhwh: 1Móz 16,7. 9-10; 22,15; 2Móz 3,2; 4Móz 22,22; 1Krón 21,30 stb. A 
mal’âk Jhwh összetétel az itt felsoroltnál sokkal több alkalommal fordul elő.). Illés, aki a Jahve iránti 
tisztelet szenvedélyesen elkötelezett prófétája volt, ’îš hâ’ælohîm-ként említődik (pl. 1Kir 17,8), és 
nem ’îš Jhwh-ként, holott ez lenne elvárható. Az Izrael környezetéből származó összehasonlító 
anyag gyér és bizonytalan. Démonokkal, lelkekkel összefüggésben említeni mostani ismereteink 
szerint nem látszik kellően megalapozottnak. Történt kísérlet arra, hogy az ’îš ’ælohîm kifejezést ösz-
szefüggésbe hozhatnánk az arab dû ’ilahin-al, ami egy ’ilah, vagyis egy isteni lény vagy démon birto-
kosát jelenti, aki egy kâhin – jövendőmondó – is lehet. Ebben az esetben azonban az ’ælohîm itt nem 
lehet Jahvével azonos, hanem démont jelenthet, s ba'alat ’ôb (1Sám 28,7) és az ’îš hârûah (Hós 9,7) 
kifejezésével hasonlítható össze és eredetileg Istentől megszállottat jelölhetett, olyan valakit, akin 
Jahve szinte 'rajtaütött.’ Wolff szerint az ’îš hârûah népszerű elnevezése az északi országrészben is-
mert „Isten embere” (’îš hâ’ælohîm) kifejezésnek (in: Wolff, Hans Walter: Hosea, Dodekapropheton I., 
Biblischer Kommentar Altes Testament, 3. verbesserte Aufl., Neukirchener Verlag 1976. 202.). Sellin úgy 
fogalmaz, hogy a „Lélek embere”  inspirált, extatikus személyt jelent, s a kifejezés találó parallelszó a 
nâb’î-ra (in: Sellin, Ernst: Das Zwölfprophetenbuch, A Deichertsche Verlagsbuchhandlung D. Werner 
Scholl Leipzig, 1929. 96.).   
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ról van szó, hogy a Bálám-orákulum szelleme, az a démon, akinek a segítségével 
Bálám jóslatokat mondott, ismerte Jahvét és tudta, hogy az Izraelen nyugvó áldás 
megváltoztathatatlan. Üzleti jó hírük érdekében nem akarja, hogy a gazdája a na-
gyobb erejű Jahvéval szemben szégyenletesen alul maradjon, ezért azt tanácsolja 
neki, hogy maradjon otthon. A küldöttség így tért dolgavégezetlenül haza.  

A körülöttünk lévő láthatatlan szellemi világban állandóan folyik ez a nagy párbaj 
a jó és a gonosz erők között. Az ember élete ott sodródik a két tábor között, és mind 
a két tábor hatásai állandóan sugároznak rá. Az a kérdés, kinek a szavára hallgatsz? 

 
III. A pénz igézete (14-19) 
Az első küldöttség tehát megszomorodott szívvel hazatért és jelentette a királynak, 
hogy „Bálám nem akart eljönni velünk” (14). A király úgy értelmezte a választ, hogy 
Bálám kibúvót keresett csupán, mert nagyobb megtiszteltetést és gazdagabb aján-
dékot szeretne kicsikarni tőle. Ezért szorult helyzetében újabb küldöttséggel pró-
bálkozott. A Sátán ismeri a maga embereit és az árat is, amelyért megvásárolhatók.  

Jézus megkísértésének a történetében azt olvassuk, hogy amikor Jézus legyőzte 
a Kísértőt, az csak egy időre hagyta el őt, később újra jelentkezett (Lk 4,13). Megta-
nulhatjuk ebből, hogy a Kísértővel folytatott harcban soha sincsen pihenő. Egy-egy 
győzelem után nem aludhatsz nyugodtan a párnán, hogy végre leszámoltam vele! A 
Kísértő mindig újra kezdi! Bálámnál is újra jelentkezik a király követei képében. 
Mert a világ nem tud semmit az istenfélő lelkiismeret megkötöttségéről. Azt hiszi, 
csupán rábeszélés kérdése a dolog: jobban kell tisztelni,  gazdagabban meg kell 
ajándékozni, és akkor elérhető a cél. 

Ha nagyon élesen akarnánk megfogalmazni, azt mondhatnánk, arról van szó, 
hogy az állam vezetői pénzért, tekintély és befolyás felajánlásával meg akarják venni 
a papság támogatását. Voltak a történelemben olyan idők, amikor az államnak szin-
te létfontosságú volt, hogy politikájával egyetértsen, és támogassa a papság. Jutal-
mul ezért az állam vagyonából óriási földbirtokok vándoroltak át az egyház kezére. 
A királyok aranya, a politikai befolyás meg a felkínált bársonyszék mindig nagy kí-
sértés volt az egyház számára. Pénzért, méltóságért, ha kellett, sok mindent megál-
dottak vagy megátkoztak, szentesítettek vagy kiirtottak az egyházi emberek. Vajon 
megbocsátja-e ezt nekik Isten?  

Azt olvassuk, hogy a király még több vezető embert küldött, az előzőeknél te-
kintélyesebbeket. Ezek még ékesszólóbban rajzolták Bálám előtt a végszükséget, és 
még nagyobb ígéreteket tettek a király nevében, hogy mindent megtesz, amit csak 
kíván, csak jöjjön már, és rontsa meg ezt a népet (15-17). Jézus megkísértésénél 
ugyanígy beszélt a Sátán. Mindezt, amit csak látsz, neked adom, ha megteszed, amit 
kérek (v. ö. Mt 4,9).3    

Bálám egy darabig ellenállt a kísértésnek. Azt mondta, nem hajlandó a világ 
minden kincséért sem elmenni. „Ha a király a házát tele ezüsttel és arannyal adja is ne-
kem, akkor sem vagyok hajlandó áthágni az Úrnak, az én Istenemnek parancsát” (18). De 
amint a követek tovább kérlelték, és talán úgy állították őt oda, mint a nemzet 
egyetlen szabadítóját, mikor a szívére kezdtek beszélni, hogy két ország is elpusztul, 
özvegyek, árvák fognak sírni mindenfelé, pedig az ő kezében ott van a segítség. Mi-

                                                 
3 A Gonosz Jézusnak akarta adni a világot. Azt, ami egyébként is az övé (Mt 28,18-20).  
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kor újra megcsillogtatták előtte a mérhetetlen gazdag ajándékokat, a méltóságot, a 
politikai befolyást, és azzal érveltek, hogy mindezért nem kérnek tőle mást, csak 
egyetlen mondatot, hogy átkozza meg ezt a jövevény népet, akkor Bálám már nem 
azt felelte, hogy nem mehetek, nem átkozhatom meg Izrael népét, mert Isten meg-
tiltotta! Ehelyett azt válaszolta: „Maradjatok itt ti is az éjjel, hadd tudjam meg, mit szól is-
mét az Úr nekem” (19). Itt hagyta el Bálám másodszor az egyenes utat. Látszólag ár-
tatlan kis dolog, amit csinál. Azt gondolta, hogy Isten akarata idővel majd megvál-
tozik, hogy lehet vele alkudozni. Igaz, hogy három nappal ezelőtt még azt mondta, 
hogy nem teljesíthetem a király kívánságát, de hátha ma már másként gondolkodik! 
Még természetesnek is látszik, hogyha újra jön a kérdés, újra meg kell beszélni Is-
tennel. Persze Istennek tényleg lehetnek olyan utasításai is, amelyek ma így szólnak, 
holnap meg másként. Például ma azt mondja, hogy maradj veszteg! Holnap viszont 
azt parancsolja, most pedig indulj! Olyankor szokott az ilyesmi megtörténni, ami-
kor az ember türelmetlenül el akarja sietni a dolgot, de Isten tudja, hogy nem jött 
még el az ő órája. Itt azonban nem ilyesmiről van szó. Isten nem azonnal indokolja 
Bálám előtt a tilalmat, hogy még nincs itt az ideje Izrael népe megátkozásának, ha-
nem azzal, hogy ez a nép „áldott.” Aki ilyen indoklás után újra tárgyalni akar Isten-
nel, az nem az Isten új akaratát szeretné megismerni, hanem a maga vágyát szeretné 
Istenre ráerőszakolni.  

Bálám a maga mágusi tudományával a kilátásba helyezett jutalomért szívesen 
állna pogány barátai szolgálatába. Bátorsága persze nincs arra, hogy a „saját szakál-
lára” elmenjen, és ahhoz sincs mersze, hogy Isten tiltó parancsával szembeszálljon, 
de nagyon szeretné, ha Isten megengedné neki. Azért kérdezi meg Istent még egy-
szer, mert igen szeretne elmenni. Péter apostol így írja le Bálám szívének állapotát: 
„Elhagyta az egyenes utat, mert a gonoszság jutalmát kedvelte” (2Pt 2,15). Megfogta a pénz 
szerelme, az arany, a gazdagság varázsa, a hatalom, a befolyás igézete. Jó lenne 
megszerezni a bűn árát, de ugyanakkor meg akarja őrizni a hívő ember látszatát is. 
Ezért dobban meg a szíve a saját jó ötletére: Megkérdezem még egyszer, hátha mé-
gis elenged Isten.   

Jakab apostol szerint úgy kezdődik a bűn, hogy „az embert vonja és édesgeti a tulaj-
don kívánsága” (Jak 1,14). Az eredeti szövegben itt a megdelejezésről van szó (gör. 
deleazô). Vagyis a bűn úgy játszik az emberrel, mint a mágnespatkó a vasreszelékkel. 
Szinte védtelenül ki van szolgáltatva az ember neki. Aki tehát arra gondol, hátha 
megváltoztatja Isten a parancsát, hátha rá lehet beszélni őt, hogy engedje meg a 
bűnt, mondja jónak a rosszat, az elhajolt az egyenes úttól, és a bűnei igézetébe került.  

 
IV. Az engedély még nem helyeslés (20-22) 
Bálám tehát addig ügyeskedett, míg Isten végre kimondta ezt a mondatot: „Ha azért 
jöttek ezek a férfiak, hogy elhívjanak téged, kelj föl, és menj el velük” (20). Bálám alig várja, 
hogy reggel legyen, megnyergelte a szamarát, és elment a Moáb vezető embereivel 
(21).  Ekkor azonban valami váratlan dolog történik. Azt olvassuk, hogy „amikor el-
ment, Isten haragja felgerjedt ellene” (22). Hogy lehet ez? Ő engedte meg, hogy elmen-
jen. Akkor most miért haragszik meg rá? Amikor a tékozló fiú odaállt az atyja elé, 
és követelte az örökséget, nem mondta néki, azért, hogy a paráznákra költse, nem 
kap egy fillért sem. Pedig joga lett volna így szólni, hogy nem engedlek el hazulról. 
Sőt az akkori viszonyok között még erőszakot is alkalmazhatott volna, hogy a rom-
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lásba vezető úttól megóvja a fiát. Minderről azonban egy szót sem olvasunk. Ha-
nem miután „megosztotta közöttük a vagyont” (Lk 15,12), elengedte a fiát. A tékozló 
fiú pedig elment, mert nem látta, hogy különbség van engedély és helyeslés között. 
Pedig látnia kellett volna, hogy amikor az apja kiszámolta neki a pénzt, remegett a 
keze. Óh, nem azért, amit oda kellett adnia, hanem a fiáért, aki ezen a pénzen bű-
nöket fog vásárolni. Látnia kellett volna, hogy amikor kifordul az ajtón, atyja sze-
méből kigördül utána a könny. Éreznie kellett volna, hogy az atyja ellenére teszi 
azt, amit tesz, még ha az nem is tiltakozik ellene. Ugyanerről van itt is szó. Bálámot 
megigézte a karriervágy, a pénz szerelme. És ebben a kérdésben nem alkuszik Is-
ten. Az igében figyelmeztet, hogy „minden bajnak gyökere a pénz szerelme” (1Tim 6,10). 
Megmutatja, hogyan jártak a pénz rabjai: Nábál, Géházi, Júdás, meg Anániás. Ezért 
inti Bálámot is, hogy „ne menj el velük” (12). Ha ezek után Bálám mégis menni akar, 
akkor mondja csak ki a szomorú szót: Hát menj! Óh, nem a saját dicsőségét félti 
Isten ettől az úttól, hanem Bálámot. Hiszen Isten az engedetlenségünk közepette is 
meg tudja dicsőíteni magát. Mivel Bálámra is érvényes, hogy amit ő gonoszul gon-
dolt, azt Isten jóra tudja fordítani (1Móz 50,20). Ezért mondta neki, hogy hát csak 
eredj. „Bálám – így írja Josephus – mivel nem is sejtette, hogy Isten ezt cselből parancsolta ne-
ki, rögtön útra kelt a követekkel.”4 

Azt jelenti ez, hogy néha megnyílik előttünk a magunk elvesztésének a tágas ka-
puja. Isten pedig nem akadályozza meg, hogy azon belépj, ha nagyon akarod. Mert 
Isten nem akarja ráerőszakolni az akaratát senkire. Nem rabszolgaságot kíván tő-
lünk, hanem önkéntes engedelmességet. „Add nekem a te szívedet” (Péld 23,26). Ez 
Istennek az igénye. De ha ez a szív vonakodik, Isten nem kényszerít, hanem ránk 
hagyja: Eredj, járj a te szívednek útjaiban, szemednek látásában. Bálám életében te-
hát ez a kiprovokált elindulás a harmadik lépés, amellyel elhagyván az egyenes utat, 
még messzebb került Istentől. 

 
V. Tiltó piros lámpák között előre (22-35) 
Bálámot tehát elengedte Isten, mert látta, hogy „a gonoszság jutalmát kedveli” (2Pt 
2,15), de nem adja fel a reményt, hogy a szívét újra visszahódítsa. Nem tudott bele-
nyugodni abba, hogy Bálám elmenjen arra az útra, amely veszedelmes és ellenére 
van (32). Az úton tehát akadályokat állított elébe. Isten félt bennünket, és aggódik 
értünk, ezért akadályokat vet elénk a bűn útján, hogy ne tudjuk véghezvinni azt. 
Mikor a tiltó szavát már elengedtük a fülünk mellett, még akkor is elküldi a maga 
követeit – görög szóval: az angyalát –, hogy még egy próbát tegyen velünk. Néha 
élettelen tárgyakat, esetleg egy betegséget vagy éppen egy koporsót választ „angya-
lává,” hogy kiáltsanak rád, utánad vagy ellened. Máskor az ún. „véletlen” kényszerít 
megtorpanásra, és boldog lennél, ha felismernéd, hogy Isten állt az utadba. Isten, 
aki ezer eszközzel próbálja felébreszteni a legsiketebb és legvakabb emberek figyel-
mét is, hogy még egy utolsó szót mondhasson nekik.  

Bálám és Isten között az úton végbement találkozás tehát nem érdemli meg a 
tudósok és tudatlanok olcsó gúnyolódását. Az antik ember semmi különöset nem 
talált az állatok megszólalásában. A szamár beszédével az elbeszélő nyilván a lelkiis-
meret hangját akarta példázni. Figyeljük csak meg, mennyi finomság van abban, 

                                                 
4 In: Josephus Flavius: A zsidók története, IV. 6., Európa Könyvkiadó Budapest, 1980., 68.  
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hogy Isten intését az esztelen állat is előbb meglátja, mint az önző, pénzsóvár, kar-
rierista ember. De hát éppen ez a bűnnek a rontása, hogy vakká teszi az embert. 
Svédországban pár évvel ezelőtt egy súlyos vasúti szerencsétlenség történt. Két vo-
nat futott egymásba, és sok ember vesztette életét. A baleset kivizsgálására kikül-
dött bizottság megállapította, hogy a mozdonyvezető volt a hibás, mert belehajtott 
a pirosba. A vizsgálat során megpróbálták reprodukálni, újra lejátszani az összeüt-
közés előzményeit. Összeállítottak egy ugyanolyan szerelvényt és az utolsó állomá-
son felvették a mozdonyvezetőt. No, induljon, csináljon mindent úgy, mint azon az 
éjszakán! – mondák neki. Robog a vonat, a kanyar után feltűnik a piros lámpa. A 
vezető izgatottan felkiált: Látják uraim! Akkor is ilyen zöld volt! A szerencsétlen em-
ber színtévesztő lett. Nem merte bevallani, hogy el ne veszítse az állását. A Sátán is 
ilyen „színvakká” tesz bennünket a bűnnel szemben. Hogy a rosszat is jónak lássuk.  
 
1) Háromszor állt elébe az Úr angyala kivont karddal a kezében. Amikor a szamár 
meglátta az angyal kezében a kardot, „letért az útról” (22-23), és a mezőn át megke-
rülte. Így szoktuk mi túltenni magunkat Isten figyelmeztetésein. Amikor Isten elénk 
áll, megpróbáljuk egy kis „kerülővel” megoldani a dolgot. Közben néha egy kicsit 
sáros lesz ugyan a ruhánk, meg a palást, de mi azért megyünk tovább. Gondoltunk 
már arra, hogy mekkora kerülőket teszünk meg néha a bűn miatt? 
 
2) Aztán Isten sebeket ad. „Amikor a szamár meglátta a szőlőhegyen átvezető szoros út kö-
zepén az Úr angyalát, az útszéli kőfalhoz nyomódott úgy, hogy Bálám lába is odaszorult a kő-
falhoz” (24-25). A sziklára hulló vércseppek jelzik, hogy erre ment egy engedetlen 
ember! Van, aki közülünk már öt sebből is vérzik, és még mindig nem látja, Isten 
nem akarja, hogy erre menjen! 
 
3) A legfélelmetesebb ilyenkor az, ha Isten végképp lezárja az utat, hogy ez nem 
járható tovább. Mert ilyenkor már számon is kéri az ember dolgait, ott pedig min-
dig kisül az is, hogy Isten pontosan ismeri a cselekedeteinket. „Miért verted meg a sza-
maradat már három ízben?” – kérdi Bálámtól. „Ha nem tért volna ki előlem, bizony most té-
ged megöltelek volna” (32-33). Hányszor megtörténik ez velünk, hogy egy hűséges szív 
cselekedeteiért, Istenre figyeléséért, imádságaiért Isten nékünk megbocsát. Mindig 
egy kis haladékot kapunk, hátha végre jó gyümölcsöket terem az életünk. 
 
Mikor az Úr megnyitotta Bálám szemét, a megszégyenült próféta bűnvallást tett és 
vissza akart fordulni a veszedelmes útról (31-34). Isten azonban megint elengedte 
őt. Hogy lehet ez? Miért állított akadályokat az útjába, ha most meg újra elengedi? 
Óh, nem a szamár megszólalása a nagy titok ebben a történetben, hanem az Isten 
szeretetének és türelmének a mélysége. Mert újra azt látjuk, hogy Isten nemcsak a 
szavakat hallja, hanem a szívünkben is olvasni tud. Látja, hogy Bálám visszamenne, 
ha muszáj, de nagyon szeretne tovább menni! Nem attól fél, hogy megszegi Isten 
akaratát, hanem az ezért járó büntetéstől. Tehát szeretné elkövetni a bűnt, csak a 
következményeitől akar megszabadulni. Hiába mondja ezek után: „Vétkeztem, 
visszatérek!” Az Úr angyala nagyon jól hallja, hogy Bálám ajka mögött a szíve azt 
dobogja: Vétkeztem ugyan, de mégis szeretnék tovább menni. Bálám tehát nem 
hajlandó észrevenni azokat a tiltó piros lámpákat, amelyeket Isten őriző kegyelme 



Bajusz Ferenc igehirdetései 

208 Sárospataki Füzetek 2011/2 

tett az útja elé. Nem fogadja el Isten figyelmeztetéseit. Ez már a negyedik lépés, 
amellyel elhagyván az egyenes utat, még messzebb került Istentől. 
 Bálám életének ez a tanulsága, hogy bármilyen közel él valaki Istenhez, ha nem 
veszi észre a Kísértő csapdáját, és Isten tanácsa helyett a saját szíve kívánságait kö-
veti, menthetetlenül elszakad az Úrtól. Vállalnia kell annak a következményeit is. 
Ezért mondja az apostol: „Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék” (1Kor 10,12).  

 

 

Beszélgetés egy emberről, aki a 

gonoszság jutalmát kedvelte 

Textus: 4Móz 22,36-24,25 

 
álám tehát az ígért jutalom reményében elindult Bálák követeivel. Hamaro-
san megérkeztek a határra. A király megadta neki a legnagyobb megtisztelte-
tést, elébe ment egészen a határig. Némi szemrehányással fogadta a prófétát: 

Már többször hívattalak téged, miért nem akartál jönni? Azt hitted, hogy nem tud-
lak megjutalmazni? Bálám szívében még nagyon frissek voltak az úti élmények, 
ezért volt a válasza is nagyon óvatos és bizonytalan: Látod, hogy eljöttem hozzád! 
De nem szólhatok magamtól semmit, csak azt mondhatom, amit az Isten (ponto-
sabban valamely ’ælohîm) ad a számba (38).  

 
I. Mikor megérkeztek, a király áldozatot mutatott be és az áldozati húsból küldött 
Bálámnak és a kísérete többi tagjának is. Másnap reggel aztán a király magával vitte 
Bálámot egy Baál magaslatra – pontosabban egy magaslaton lévő Baál kultuszhely-
re –, ahonnan láthatta Izrael népének egy részét, hogy itt mondja el a szokásos va-
rázsrituálét. Itt, a hegyen Bálám és a király áldozatot mutattak be, aminek a végén 
Bálám otthagyta a királyt, és elment abban a reményben, hogy talán lesz találkozása 
az Úrral, Izrael Istenével. Úgy gondolta, hogy amit majd láttat velem, azt elmon-
dom neked. Ilyen értelemben szólott a királyhoz és fölment a hegytetőre.  

Az ókorban mindenki tudta, hogy a legegyszerűbb cselekmény is, mint például 
a sorsvetés, mágikus varázslássá változhat, hogyha többszörösen megismétlik a 
siker reményében, vagy addig folytatják, amíg nem sikerül. A szentíró a követke-
zőkben Bálámnak és a királynak ezt a pogány szemléletét akarta nevetség tárgyává 
tenni. A megismétlődő átokmondásokat, a mâšâl-okat5 tehát nem szabad variációk-
nak, vagy parallelizmusoknak tekinteni. Tendenciózus ez a mondásfűzér, mert ez a 
vallásos gondolat tükröződik benne.  

Bálám tehát azt remélte, hogy áldozat bemutatásával kikényszerítheti, hogy Jah-
ve találkozzon vele. A szentíró szerint Jahve így nem található meg. Ismét Bálám 

                                                 
5 A mâšâl ebben az összefüggésben nem tanító jellegű mondást, beszédet jelent, mint ahogyan az 

ószövetségi bölcsességirodalomban általában, hanem a prófétai igehirdetés körébe tartozó beszé-
det, ihletés vagy látomás által megértett kijelentést.   

B
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’ælohîm-ja akire rábukkan és elmondja neki, hogy hét oltáron bikát áldozott. Mielőtt 
azonban az ’ælohîm felelhetett volna, az Úr, Jahve, közbevágott, és Bálám szájába ad-
ta az igét, amivel vissza kellett térjen a királyhoz (23,4-5). A szokásos wajehî debar 
Jhwh ’æl… („és lőn az Úr szava [valakihez]”) helyett itt a wajjâśæm Jhwh dâbâr bepî 
bile’âm… („az Úr igét adott [tkp. helyezett] Bálám szájába [v. szája által]” FF) áll, ami 
sokkal erőteljesebb kifejezés és a kényszert hordozza magában. Azt akarja ezzel a 
szentíró kifejezni, hogy Jahve igéje „verbum irresistibile,” tehát ellenállhatatlan.6 
Ezt kell elmondania és nem mást!  

Bálám tehát visszament a királyhoz, aki ott állt a hegy tetején a nagy kőkolonc-
ból épített hét oltár mellett. Körötte a kemény arcú moábiták vonásain most valami 
rémült áhítat ült. Az áldozati állatok húsának az égett szaga töltötte be a levegőt. 
Minden szem a prófétára szegeződött, aki neki is kezdett a „példabeszédének.” Az 
eredeti szövegben itt a mâšâl szó olvasható, ami varázsmondást jelent, amit szigorú 
metrumban, tehát versben mondtak. Hogy ez régen mennyire varázslásnak számí-
tott, arra bizonyíték, hogy Mohamed egyszer kivégeztetett két asszonyt, mert verses 
formában káromolták egymást. Ez pedig varázslás volt.7 Bálám elkezdte a példabe-
szédet:  

 
„Arámból hozatott ide Bálák,  
Kelet hegyeiről Moáb királya:  
Jöjj, átkozd meg Jákobot, 
Jöjj, kárhoztasd Izraelt! 
Hogy ronthatnám meg, akit Isten nem ront meg? 
Hogy kárhoztathatnám, kit az Úr nem kárhoztat?  
Jól látom őt a sziklacsúcsról,  
szemlélem a halmokról.  
E nép egyedül fog lakni,  
nem számítja magát a nemzetek közé. 
Ki számolhatja meg Jákobot,  
Száma, mint a por, 
  és Izraelnek csak a negyedét is?  
Bár úgy halnék meg, mint ez igazak, 
s lenne végem olyan, mint az övék” (23,7-10).   
 

Mindenki döbbenten nézett a prófétára. Kiderült, hiába jött. Nem tud átkot mon-
dani, mert Isten áldást parancsolt és, ő nem helyezkedhet szembe Isten akaratával. 
Nem mondhat mást, csak a „szájába adott” igét. Mit tettél velem? – kérdezte a ki-
rály. – Elhoztalak ellenségeim megrontására, te pedig megáldottad őket (23,11). Er-
re feleli Bálám az igehirdetők örök hitvallását: Nekem vigyáznom kell, hogy csak 
azt mondjam, amit az Úr ad a számra (23,12). 
II. A második próbálkozás következett ezután. A király pogány logikája szerint a 
cselekmény megváltoztatott helyen való megismétlése eredményre vezet.  – Jöjj ve-
                                                 
6 E gondolatok Pákozdy László Márton: Az istennevek használata a Bileám-perikópában (Numeri 22-24) 

című tanulmányából valók (in: Theol. Szemle (XIV.) 1938. 164. A tanulmány megjelent még utóbb: 
in: Válogatott tanulmányok az általános és bibliai vallástörténet köréből I/1 Budapest, 1984. 115.).  

7 Ld.: Pákozdy László Márton: i. m. u. o. 15. számú lábjegyzetét.  
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lem egy másik helyre – mondta a prófétának –, ahonnan láthatod azt a népet. De 
csak a szélét láthatod, az egészet nem látod. Onnan rontsd meg őket (23,13)! A má-
gia számára fontos, hogy legalább egy részét láthassa Izrael népének.  

Bálám engedett az unszolásnak. Átmentek az őrállók helyére, a Piszga tetejére 
és ott újra kezdődött minden előről. Oltárépítés, égőáldozat, és Bálám újra otthagy-
ta a királyt, mert ’ælohîm fogásra indult. Már nem mondja, hogy Jahvéval szeretne ta-
lálkozni, hiszen akkor oda a jutalom. De a szentíró szerint megint Jahvéval találko-
zott. Megismétlődött a korábbi jelenet. Az Úr adott igét Bálám szájába, hogy a sze-
rint beszéljen (23,16). Amikor visszatért az oltárhoz, a király már gyanút fogott. 
Tudta, hogy Bálám nem valami ’ælohîm-mal tárgyalt, hanem valakivel, aki erősebb, 
akinek Bálám kénytelen engedelmeskedni.  

Mit mondott az Úr? Kérdezte Bálámtól. A szöveg pontosabban így fogalmaz, 
hogy mit mondott Jahve? Mondd meg már végre, hogy miért nem tudod megát-
kozni őket? Az újabb mâšâl megmagyarázza a titkot:  

 
„Hallgass rám Bálák, 
figyelj ide Czippór fia!  
Nem ember az Isten, hogy hazudnék,  
nem embernek fia, hogy bármit megbánna.  
Mond-e olyat, amit meg ne tenne, 
ígér-e olyat, amit nem teljesít? 
Áldásra kaptam parancsot, 
S ha ő áld, meg nem másíthatom. 
Nem látnak bajt Jákóbban, 
nem látnak nyomorúságot Izraelben.  
Vele van Istene, az Úr (Jahve!), 
királynak szóló ujjongás hangzik benne.  
Isten hozta ki őket Egyiptomból,  
olyan az ereje, mint a bölény szarva.  
Nem fog varázslás Jákóbon,  
sem az igézet Izraelen. 
Idejében megmondják Jákóbnak,  
Izraelnek, hogy mit tesz az Isten.  
Ez a nép, mint nőstényoroszlán kel föl,  
s mint hímoroszlán emelkedik föl,  
nem fekszik le, míg prédát nem eszik,  
és elejtettek vérét nem issza” (23,18-24).      
            

Itt megint a héber szöveg a mondatok kulcsa, mivel Jahve neve helyett, mint a 
23,8-ban is, itt is az „Él” istennév áll. A patriarchális korban ez volt az Isten neve. 
A rá való utalás arra emlékeztet, hogy Izraelt azért nem lehet megátkozni, mert Él 
már az ősatyák idejében megáldotta, és ennek az áldásnak be kell teljesednie (1Móz 
18,17 k.; 28,14 k. stb.).8 Isten nem változtatja meg az ígéreteit, és ezért nem fog a 
varázslás Izraelen. 

                                                 
8 Ld. Pákozdy László Márton: i.m. 164.  
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Szóval, amikor a király az átok jégesőjét várja Bálám lelkéből, egyre inkább az 
áldás hatalma hull Izraelre. A megdöbbent király szinte ráförmed Bálámra: ha már 
nem tudod megrontani, legalább ne áldd meg. Amire Bálám csendesen azt feleli: 
Megmondtam már neked, hogy csak azt fogom tenni, amit az Úr, tehát Jahve meg-
hagy (23,25-26).  

                                                                   
III. Azt gondolnánk, ezek után a király is belátja, hogy lehetetlent kért. De hirtelen 
rádöbbent, hogy ebben a második mâšâl-ban fenyegetés is rejlett az ő címére, élet-
fontosságú tehát a maga számára, hogy Bálámból kicsikarjon egy átkot. Harmad-
szor is kísérletet tett, hátha most sikerül.  

Bálám újra kötélnek állt. A király tehát magával vitte Bálámot a Peór csúcsára, 
amely a síkságra néz. Közben azt tanácsolta Bálámnak, hogy most nem Jahvét, ha-
nem Bálám ’ælohîm-ját kérdezzék meg, hátha az „jónak látja,” hogy Bálám megront-
sa Izraelt (23,27). Hátha ez már segít Jahve ellen.  

Megint felépítették az oltárt, megint bemutatták a rituális varázsáldozatot, 
eközben Bálám meglátta, hogy az tetszik az Úrnak, ha megáldja Izraelt. Felhagyott 
a további varázsmondásokkal, mágikus cselekményekkel, a puszta felé fordította az 
arcát, és „fölemelte tekintetét.” Ez a Bibliában a víziókat bevezető kifejezés. Amint 
meglátta, ti. a látomásban Izraelt törzsenként táborozni, ugye, mert a hegyről csak a 
tábor szélét láthatta, rászállt az Isten Lelke, és példabeszédbe kezdett. 

Még azt kell ehhez hozzáfűzni, hogy amikor azt olvassuk, hogy „Isten Lelke,” a 
prófécia, a látás Lelke szállt rá, ez az eredeti szövegben az ’ælohîm Lelke. Itt a Bálám 
inspirációja már nem olyan mechanikus, mint a 23,5-ben említett śîm bepî esetében, 
hanem a lélek általi. A rûah ’ælohîm természetesen a rûah Jhvh értelemben áll itt 
(2Móz 31,3; 2Móz 35) ugyanúgy, mint Bésaléel elhívatásánál. Jahve Lelke akkor 
szállt rá, amikor felhagyott a varázslással.   

A harmadik jövendölés: 
 
„Így szól Bálám, Beór fia, 
Így szól az a férfi, kinek megnyílt a szeme,  
Így szól, ki hallja Isten mondásait, 
aki látja a Mindenhatótól kapott látomást 
leborulva, de nyitott szemekkel: 
Mily szépek a te sátraid, Jákób,  
hajlékaid óh, Izrael! 
Mint hosszan húzódó völgyek,  
mint folyó mentén a kertek,  
mint az Úr ültette aloék, 
mint víz mentén a cédrusok. 
Kicsordul a víz medreiből,  
vetés bő vizeknél van.  
Királya hatalmasabb Agágnál,  
és fölemelkedik királysága. 
Isten hozta ki Egyiptomból,  
olyan az ereje, mint a bölény szarva. 
Nemzeteket emészt, akik szorongatják,  
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szétmorzsolja csontjaikat, 
összetöri nyilaikat.  
Hever, fekszik, mint a hímoroszlán, 
és mint a nőstényoroszlán, ki meri fölkelteni? 
Áldott, aki téged áld,  
átkozott, aki téged átkoz (24,3-9).  
 

A lélek sodrásában Bálám itt a patriarchális korszak másik Isten nevét is említi. Él-
Saddáj, a Mindenható. Ezen a néven újítja meg a szövetséget Ábrahámmal (1Móz 
17,1), beszél Izsákkal, Jákóbbal és Mózessel (2Móz 6,3). Hasonlatában Izraelt a 
cédrusfákhoz hasonlítja. Az ókorban ezek voltak a nemes szépség jelképei. Ezek a 
30 m magas karcsú, gyönyörű örökzöld fák a Libánon ékességei voltak. Pirossal 
csíkozott, jó illatú és csomómentes fájukból építették a legszebb palotákat Dávid és 
Salamon korában. A legszebb fák egy méter átmérőjűek. Mivel egy ezeréves cédrus 
férficomb vastagságú csupán, azt gyanítjuk, hogy a vastagabb 3-4 m kerületű, néhol 
már kettéhasadt törzsek háromezer évesek is lehetnek, tehát Salamonnal egyidősek.  

De ez a mâšâl nemcsak a múltról beszél, hanem a jövőbe is tekint. Agág volt a 
legnagyobb, legerősebb nép az amálekiták között (2Móz 17,8k; 1Sám 15,1-8). Bá-
lám szerint Izrael királya Agág fölé emelkedik.  

 
IV. A harmadik áldás után a király tehetetlen dühében toporzékolt az oltárok mel-
lett. Nyilván arra gondolt, hogy Bálám összejátszott Jahvéval. Nehogy még na-
gyobb baj legyen, hiszen az áldás minden szava automatikusan hat, haza kell őt ker-
getni. Ide hívattalak ellenségeim megrontására, te pedig megáldottad már három-
szor is! Most azért takarodj a hazádba! Azt ígértem, hogy gazdagon megjutalmaz-
lak, de most az Úr, Jahve, megfosztott téged a jutalomtól (24,10-11). Legszíveseb-
ben meg is öletné a tehetetlen prófétát, ha nem félne attól az Istentől, akit szolgál, 
aki szólt általa. 

Bálám harmadszor is megpróbálta megmagyarázni, hogy miért nem sikerülhe-
tett neki megátkozni Izraelt. Ekként gondolkodott: Megmondtam már követeidnek 
is, akiket hozzám küldtél, hogyha nekem adja Bálák a házát tele ezüsttel és arany-
nyal, akkor sem szeghetem meg az Úr parancsát, és nem teszek magamtól sem jót, 
sem rosszat. Csak azt mondom, amit az Úr meghagy (24,13). Milyen nagy dolog, ha 
egy pap így tud beszélni. Ha van bátorsága szembehelyezkedni emberi várakozással 
és királyi akarattal, kitartva az Istentől szájába adott ige mellett. Ha a dühösen rátá-
madó királynak, aki egyébként élet-halál ura, el tudja mondani úgy, ahogy Josephus 
Flaviusnál olvassuk: „Óh, Bálák, gondold meg, vajon tőlünk függ-e, hogy mit mondjunk, és 
mit hallgassunk el, ha Isten Lelke megszáll bennünket? Mert ilyenkor ő beszél belőlünk azt, 
amit akar, anélkül, hogy tudnánk róla. Nagyon jól tudom, miért hívattatok engem ti és a midia-
niták, és csakugyan szándékomban is volt teljesíteni kívánságotokat, azonban inkább kellett en-
gedelmeskednem Istennek, pedig kedvetekre akartam tenni.” 

Tehát, amit beszélt Bálám, azzal nincs baj. Hiszen vigyázott arra, hogy azt szól-
ja, amit az Úr adott a szájába. Mégis itt van a bukásának az ötödik oka. Azt gondol-
ta, a másik helyen megváltozik Isten akarata is. Ezért járta körbe a királlyal a kör-
nyező hegyeket. Hátha valahogyan mégiscsak segíthet a királyon a kilátásba helye-
zett mesés jutalom reményében. Az egyenes úton járva már az első meghiúsult ál-
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dáskísérlet után azt kellett volna mondani neki, hogy nézd király, nem megyek veled 
tovább. Ha innen meg kellett áldanom ezt a népet, onnan is csak megáldhatom. Az 
én Istenemben nincsen változás vagy változás árnyéka. Ehelyett azonban elment vele, 
és maga is segített az áldozatok bemutatásánál abban a pogány hitben, hogy Istent a 
véres áldozattokkal „jobb belátásra” lehet bírni. Most de jó lenne, ha megváltoztatná 
a döntését. Mert ahogy Péter apostol írja, Bálám a „gonoszság bérét szerette” (2Pt 2,15).  

Hányszor próbálunk mi is lazítani a lelkiismeretünkön azzal az indoklással, 
hogy Isten akarata a különböző körülmények között megváltozhat. Hányszor próbál-
juk az imádságainkban „jobb belátásra,” nekünk megfelelő megoldásra bírni Istent. 
Közben a sziklák mögül, ahová imádkozni ment, botorkáló léptekkel kitántorgott az 
ősz próféta. A szeme tágra nyitva, az arca átszellemült, nem törődik már pénzzel, 
civakodó országokkal. Megtelt a lelke a jövendők fuvallatával, ködök szakadnak szét 
a szeme előtt, amikor odaszólt a királynak: Most amikor elmegyek népemhez, jöjj, 
föltárom még előtted, hogy mit fog tenni ez a nép a te népeddel a messze jövőben 
(24,14). A hegycsúcs peremén megállt, lassan felemelte a karját a zsidók tábora fölé, 
és felhangzott ajkán most már a kérés ellenére a nagy prófécia Krisztusról:  

 
„Így szól Bálám, Beór fia,  
Így szól az a férfi, kinek megnyílt a szeme,  
így szól az, aki hallja Isten mondásait, 
aki ismeri a Felségestől jövő ismeretet, 
aki látja a Mindenhatótól kapott látomást  
leborulva, de nyitott szemekkel:  
Látom őt, de nem most, 
szemlélem, de nem közel. 
Csillag jön fel Jákóbból,  
királyi pálca támad Izraelből. 
Bezúzza Moáb halántékát  
és Sét összes fiainak a koponyáját. 
Birtokába kerül Edom,  
birtokába kerül ellensége, Széir, 
mert hatalmasan cselekszik Izrael. 
Eltapossa Jákób,  
még a városból menekülőket is elpusztítja.  
 
Amálekről ezt mondja: 
Népek eleje Amálek, 
mégis pusztulás a vége.  
 
A kéniekről pedig: 
Szilárd a te lakóhelyed,  
sziklára van rakva fészked.  
Mégis megsemmisül Kain,  
amikor fogságba viszi Assur. 
 
Aztán a példabeszédet így fejezte be: 
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Ó, jaj, ki élhet tovább, 
mint ahogy Isten megszabta?!  
Hajók jönnek Kittim partjairól, 
megalázzák Assurt, megalázzák Ébert,  
míg el nem pusztul az is” (24,15-24). 
 

Azután felkelt Bálám és elment, visszatért hazájába. A király is elment útjára. 
 

V. Ezzel tulajdonképpen végére is értünk a történetünknek. Hogy ez a négy rész 
így együtt kerek egész, mutatja, hogy itt, az utolsó mâšâl-ban megjelent a patriarcha 
kor harmadik istene is, Él-Eljon, a Felséges, a Magasságos, ahogy Melkisédek hívta 
Istent (1Móz 14,18 k.). 

Most vegyünk ki néhány tanítást a történetből. 
 
1) A szónak ereje van. Bálám alakjának a megrajzolásához nyilván hozzájárultak a 
környező arab népek között ma is élő elképzelések, hogy vannak varázserővel ren-
delkező látnokok, akik meghatározott rítusok közepette isteni hatalmaktól adomá-
nyozott hatékony mondásokat voltak képesek szólni az ellenség ellen. A Garizim-
mel szemben ott volt az Ebál hegye is, ahonnan meg lehetett átkozni valakit. 
Izraelben is élt tehát az ősi hit, hogy némely embernek megadatott a kényszerítő 
formulák mondásának a tudománya. Az a hit, hogy amikor Izsák megáldotta Jákó-
bot, hiába könyörgött Ézsau egy másik áldásért, másik már nincsen, a kimondottat 
pedig már nem lehet visszavenni, sem megmásítani nem lehet (1Móz 27,33). Jézus 
is csak pár szót szólt, és az átoktól a fügefa azonnal kiszáradt (Mt 21,19).9 A tanít-
ványok kérdésére Jézus azt válaszolta, bizony mondom néktek, ha van hitetek, és 
nem kételkedtek, nemcsak a fügefával tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegy-
nek azt mondjátok, emelkedj fel és vesd magad a tengerbe, az is meglesz. Mi az oka 
annak, hogy a mi szavainknak nincs ereje?  
 
2) Bálám azt mondja:  

 
„Látom őt, de nem most, 
Szemlélem, de nem közel. 
Csillag jön fel Jákóbból.” 

 
Templomjáró emberek tudják, hogy ezeket a verseket adventben szoktuk olvasni. 
Az elmúlt negyven esztendőben minduntalan azt mondogatták az emberek, hogy 
itt és most nem lehet karácsony! Távoli múltakból angyal-ének hallatszik. A messze 
jövő sötétjében reménység csillog. De itt és most nem lesz karácsony. Az igazság 

                                                 
9 A terméketlen fügefát megátkozta, hogy azon többé gyümölcs ne teremjen. Jobban értjük cselekede-

tének hátterét, ha tudjuk, miért nem találhatott gyümölcsöt a fügefán. Palesztinában a füge évente 
háromszor terem. Leghamarabb tavasszal az ún. előfüge. Ha azonban ez nem történik meg, azt jel-
zi, hogy a fa terméketlen. Egy magyarázat szerint ezért átkozta meg Jézus a fügefát, mert páska ün-
nep idejéhez közel már kellett volna lenni rajta előfügéknek, de az csak levelet hozott. Egy másik – 
valószínűbb – értelmezés szerint a korábbi vegetációs fázisban ki nem fejlődött fügék a fán marad-
tak, s azt el lehetett fogyasztani, azonban ilyet sem talált rajta. 
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az, hogy a betlehemi és a golgotai események óta szabad nekünk ezt az igét olvasni, 
hogy látom őt most, szemlélem őt közel.  

Annak lesz igazán karácsonya, aki látja őt most. Senki nem ment meg a kárho-
zattól, ha azt mondom, valamikor találkoztam Jézussal, valamikor tudtam imádkoz-
ni. Az sem szabadulás, ha azt mondom, holnap vagy a jövő héten levetem a lelkem 
láncait. Az Istenben való élet első feltétele, amikor a gyülekezetben felujjongok a 
boldog felismerésben, hogy itt van Isten köztünk! Itt van, megbocsát, átölel. Nem 
ér semmit egy istentisztelet, ha az atyafiak nem hiszik, és nem érzik, hogy itt van Is-
ten köztük, és azért hívta egybe őket, mert beszélni akar velük. Nem kifogás az, 
hogy nem lesz karácsonyom, mert nehéz napokat élünk. Karácsony éppen abban 
van, hogy egy elgyötört, reményvesztett világba száll alá az Isten Fia. 

Az adventi emberekből akkor lesznek karácsonyi emberek, ha fel tudnak kiálta-
ni, hogy látom őt közel! Olyan közel, hogy kezemmel elérhetem, életét elfogadhatom, 
szeretetét magamévá tehetem. Bálámnak igaza volt, amikor azt mondta, látom őt, de 
nem most, szemlélem őt, de nem közel. De mi már itt és most is megláthatjuk őt! 
 
3) Végül: Isten szemével nézve Izraelre, az Isten népére kimondott áldások meg-
semmisíthetetlenek. Hiába jön Bálám azzal a feltett szándékkal, hogy megátkozza 
Izraelt, amikor Isten Lelke rászállt, csak áldani képes. Minél több kísérletet tett, 
íme, annál gazdagabban áradtak az áldások. 

Az irodalomtörténész szemével nézve Bálám áldásai költői szépségükkel az iz-
raelita irodalom gyöngyszemei. A hívő ember szemével nézve azonban az a megle-
pő bennük, hogy ezek az áldások nem tudnak Izraelről semmi árnyoldalt! Bálám 
csak azt látja, hogy Jahve milyen kegyelmesen vezérelte ezt a népet, a szövetség 
minden áldásával felruházta, a pogányok világának minden bűnétől megoltalmazta. 
Szóval nem tud Izraelről semmi rosszat. Mert mindig csak azt látja, hogy mit tett 
Isten. Ha azt is látná, mit művel Izrael, akkor Bálámnak igen sok átkoznivalója lett 
volna. De Isten népe abból él, amit Ura cselekedett. Erről pedig az ige tanítása az, 
hogy „megbánthatatlanok az Isten ajándékai és az ő elhívása” (Róm 11,29). Ugyanakkor 
Isten népének fogalma sem volt arról, ami a hegyeken lejátszódott. Talán éppen a 
sátraikban zúgolódtak, hogy miért kellett otthagyni Egyiptomot, és Isten mégsem 
engedi megátkozni a népét. Istennek lesz titokban egy s más mondanivalója a nép 
számára, de azt nem tűri, hogy valaki más emelje fel a szavát ellene. 

Rendkívül fontos dolog ez. Mert nem az a kérdés, hogy mit gondol az ellenség 
Isten népéről, hanem az, hogy mit gondol Isten. Mások igen sok hibát láthatnak 
bennük, de Isten a Krisztus szépségében lát minket. A saját művét tekinti bennünk, 
és így egyetlen szeplőcskét sem lát azokon, akik az övéi. 

Istennek ezt a módszerét ragyogóan szemlélteti Zakariás próféta könyvének 3. 
fejezete. Ott is megjelenik az ellenség, hogy Isten népének képviselőjével szembe-
szálljon. Mit felel a vádakra Isten? Megtisztítja, felöltözteti és megkoronázza azt, 
akit a Sátán el akart átkozni, úgy, hogy a Sátán elnémul. A szennyes ruhák eltűnnek, 
a tűzből kikapott üszögből tiszta süveggel ékes pap lett. Képessé lett arra, hogy az 
Úr tornácaiban járjon.  

Az Énekek Énekében a vőlegény így beszél a menyasszonyról:  Mindenestől 
szép vagy én mátkám, és semmi szeplő nincs benned (4,7). Pedig ha a menyasszony 
önmagáról beszél, csak így kiálthat fel: „Fekete vagyok” (1,5).  
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A János 13-ban az Úr Jézus is „tisztának” nyilvánítja a tanítványait, noha pár 
óra múlva az egyik elárulja, a másik megtagadja, a többi meg elszalad (Jn 13,10). 
Ilyen mérhetetlen különbség van aközött, amik önmagukban vagyunk, és amik 
Krisztusban vagyunk (Kol 3,3). 

Ez persze nem jelenti azt, hogy Isten az ő népe között elnézi a bűnt. Félelme-
tes példákat tudnánk felsorolni arról, hogy valahányszor bűnbe estek, megfenyítette 
őket, de a választását sohasem vonta vissza.10 Ez az oka annak, hogy miközben a 
király a pénzsóvár prófétát egyik helyről a másikra vezeti, Isten felhasználja az al-
kalmat, hogy egyre újabb szépségeket fedezzen fel a népében.  

Így lát végül is Bálám a messze jövendőben egy nagy királyt feljönni Izraelben, 
akinek a feltűnését fényes csillaghoz hasonlítja. Ez a király az Úr vezetésével befe-
jezi győztes harcait, legyőzi a moábitákat és a nyugtalan szomszédos népeket úgy, 
hogy a népek a hatalmas Asszíriával együtt elhanyatlanak. Ez az ígéret Izrael nagy 
királyában teljesedett be. 

De a Jákóbból származó csillag képe tovább mutat Izrael igazi királyára, a Mes-
siásra, aki nem háborúval, hanem önfeláldozó szeretetével hajtja a népeket kor-
mánypálcája alá. Azóta véren megváltott népe, a lelki Izrael a szemefénye. Ez a jö-
vendölés az alapja a napkeleti bölcsek kérdésének, amikor beállítottak Jeruzsálem-
be, és azt kérdezték, „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csilla-
gát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt” (Mt 2,2).  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Ama örök nagy kérdéssel, mely Izrael legkiválóbbjait a 89. zsoltár megfogalmazásától napjainkig is 

érdekelte, hogy Istennél méltatlanná lett kiválasztottja láttán a jogos elvettetés erősebb-e avagy a kivá-
lasztás, ld. „…legyen szent, kit kiválaszt az Úr” (Tanulmány az Ószövetség »kiválasztás« fogalmáról) 28-48. lap, 
in: Gaudium et corona, Tanulmánykötet Takács Zoltán tiszteletére  80. születésnapja alkalmából, Selye 
János Egyetem, Tanárképző Kar, Komárno, 2007., szerkesztette: Erdélyi Margit és Peres Imre. 


