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Isten országa 
„ Isten országa eljő, útba van,  

És alkotmánya lesz a szeretet,  

A szív parancsa s nem a hiszekegy.  

E szent reménnyel lépj be boldogan.” 

(150. sz. ének. H. B. Carpenter után P. M.) 

„/…/ Isten országa ti bennetek van.” (Lk 17,21.) 

Már régóta foglalkoztatott Isten országának gondolata, főként annak újszövetségi megjelenése. 
Elég sokszor beszéltem Istennek látható és láthatatlan országáról, melynek megérkezéséért magam is 
munkálkodom, amióta papi pályára szántam az éltemet. Eddigi beszédeimben 179, a példabeszédek 
során pedig 54 alkalommal említem Isten országát. Kimondottan azok a beszédek szólnak róla, melyek 
Jézus példázatai alapján megkövetelik ezt.  

Ebben a dolgozatban arra törekedem, hogy Károli fordítása szerint megfigyeljem azokat a 
megjelenési formákat, valamint összefüggéseket, melyek mind belekapcsolódnak Isten országa 
fogalmába. A dolgozatot a teljesség igényével készítettem, de könnyen előfordulhat, hogy elkerülte 
figyelmemet néhány bibliai vers, vagy utalás, melyet be kellett volna vennem a sorba. Szívesen 
elvégzem a kiegészítéseket a későbbiek során, amennyiben erre valaki figyelmeztet a lelkésztársaim, 
vagy olvasóim közül.  

Amint elvégeztem a válogatást és hozzáfogtam a kifejezések csoportosításához, örömmel 
tapasztaltam a sokszínűséget, mely jellemzi az eredeti kifejezés megjelenési formáit. 11 csoportban 
igazán két kifejezési forma, a Mennyek országa és Isten országa jelenti a kimondott gazdagságot. A 
többiek előfordulási száma, illetve a köréjük csoportosítható gondolat- és érzésvilág vonatkozásában 
messze alul maradnak az előbb említettektől. Végül pedig néhány megjegyzést arra vonatkozóan tartok 
igen fontosnak, melynek köszönhetően fordított irányból közelítek az alapgondolathoz, vagyis Isten 
országa fogalmához. A dolgozat végén foglalkozom azokkal a gondolati- és eszményi 
összefüggésekkel, melyek megjelennek az Újszövetség könyveiben.  

Ország 
Arról olvashatunk sok helyen az Újszövetségben, hogy Isten országa csupán „országként” 

jelenik meg a szövegösszefüggésekben. Nincs is ezzel semmi különösebb gond, hiszen amikor sikerült 
elolvasnunk a szöveget, nyomban felfogjuk, hogy miről is van szó benne, sőt semmilyen más országra 
nem gondolhatunk, csak Isten országára.  

A kérdés viszont az, melyet János evangéliuma és a Filippi levél is feltesz: Hol van? Jézus adja 
az első választ, amikor kimondja, hogy az „én országom nem e világból való. Ha e világból való volna 
az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak.” (Jn 18,36). A kérdésre a 
második felelet Pál apostoltól származik, akinek igen jól ismerjük Jézus megváltói tevékenységéről 
szóló meggyőződését. Ennek feltétlen kihangsúlyozásával mondja, hogy „a mi országunk mennyekben 
van” (Filippi 3,20).  

Miután megértettem, hogy az ország „nem e világból” való, nyomban két kérdés fogalmazódott 
meg bennem. Akarom-e birtokolni – részben akár – ezt az országot és örökösévé válhatok-e 
valamilyen formában? Mind a két kérdésre megfelelő választ találtam, hiszen Jézus először arról 
beszél hallgatóságának, hogy örömét találta Isten abban az ajándékozásban, hogy népének, nyájának 
adja az országot (Lk 12,32). Másodsorban arról értesít bennünket, hogy Isten országot adott neki (Lk 22,29), 
aminek köszönhetően ő is megmutatja adakozó jókedvét hallgatósága felé.  

Az igazi birtoklás viszont Isten osztályrésze lesz, vagy talán ezt követően engedi át nekünk azt 
a részt, amiért keményen meg kell mindnyájunknak dolgozni. Hogy ez mikor történik, arra 
vonatkozóan Pál apostol a következőképpen nyilatkozik: „a mikor eltöröl minden birodalmat és 
minden hatalmat és erőt.” (1 Kor 15,24).  

A második gondolatkör az öröklésre vonatkozik. Máté evangéliumában azt olvassuk, amikor 
Jézus egyik példázatában így szól: „Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely 
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számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.” (Mt 25,34). Az öröklés gondolatát sokkal gyönyörűbb 
megfogalmazásban olvashatjuk Jakab apostol levelében, aki többek között megkérdezi atyjafiaitól, 
hogy hát nem éppen Isten vette pártfogás alá a világ szegényeit, hogy hitben gazdagok legyenek „és 
örökösei az országnak, a melyet azoknak ígért, a kik őt szeretik?” (Jk 2,5). 

Számomra könnyedén nyomon követhető a logika, mely érvényesül az alábbi felsorolásban. 
Először bizonyos botránkozásokról tehetek említést, melyek megtörténnek az emberek 
figyelmetlenségéből, de éppen kész akaratából is. Egyfajta igazságszolgáltatás kezdődik el, amikor az 
ember fia angyalai „összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, a kik gonoszságot cselekesznek” 
(Mt 13,41), aminek köszönhetően talán helyreáll Izráel országa (ApCsel 1,6).  

Az országba kétféleképpen juthatunk. Az egyik a szüntelen imádkozásnak köszönhetően, 
melyet Jézus is szorgalmazott az Úri imádságban: „Jöjjön el a te országod.” (Lk 11,2), de minden 
bizonnyal fontosabbnak bizonyul, ha méltóan viseljük magunkat, s így Isten „az ő országába és 
dicsőségébe hív” (1 Tess 2,12) minket.  

Az országba lépésnek írásos bizonyítékaként olvasható az Újszövetségben az ítélettel 
kapcsolatos felfogás is. Ennek e helyen két szemléltető példáját emelem ki, melyek közül az első az 
Apostoli hitvallásban is szereplő szövegezésre utal, miszerint Isten „ítélni fog élőket és holtakat az ő 
eljövetelekor és az ő országában” (2 Tim 4,1). A második megjelenésben szinte felsóhajthat a maga 
tetteiben, jócselekedeteiben kételkedő ember is, hogy remélhet Isten igazságosságában, hiszen igazság 
az ő országának pálcája (Zsidó 1,8).  

Végül pedig még egyetlen gondolat maradt az országgal kapcsolatosan. Szeretnénk ugyan, ha 
már benn is lehetnénk a megígért országban, sőt, tudni akarjuk, hogy hol lesz a helyünk. Vagy éppen 
arra törekszünk, hogy ismeretségünket latba vetve kialkudjunk magunknak, szeretteinknek egy 
megfelelő helyet, mint a Zebedeus fiúk édesanyja, amikor kéréssel fordult Jézushoz: „Mondd, hogy ez 
az én két fiam üljön a te országodban egyik jobb kezed felől, a másik bal kezed felől.” (Mt 20,21). 

Arra biztat Pál apostol, hogy „mozdíthatatlan országot” (Zsidó 12,28) nyerünk Istentől, amiért 
elsősorban hálásak kell lennünk neki, illetve úgy kell szolgálnunk Őt, hogy az megfeleljen akaratának. 
Csakis ebben az esetben lehetünk birtokosai a sokak által várva-várt országnak.  

Jézus országa 

Emberfia országa 
Három megjelenési formát találtam, melyek szorosan kapcsolódnak Jézus személyéhez. Erre 

nemcsak következtetni lehet, hanem érthető módon, világosan fogalmaznak a bibliai helyek, amikor 
meghatározzák, hogy kinek az országáról is beszélnek. Első helyen az emberfiának országát említem. 
Különös módon fogalmaz az evangélista, hiszen azzal bíztatja az olvasókat, hogy addig nem halnak 
meg, „míg meg nem látják az embernek Fiát eljőni az ő országában.” (Mt 16,28).  

Fiú országa 
Második helyen a fiú országát említem. Itt is kiemelhető Pál apostolnak a megszokott, különös 

szemlélete, aki már egyszersmind áthelyezi az ország-tulajdont Jézusra. Pontosabban, Isten 
„megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába” (Kol 1,13).  

Jézus országa 
A harmadik és egyben Jézus országára utaló bizonyítékok kissé árnyaltabbak, mint az előbbiek, 

illetve ezek közül az utolsó pontosan kimondja, hogy miként látja az ország tulajdon viszonyát. Ennél 
viszont sokkal fontosabbnak tartom azt a párbeszédet, melyet Jézus folytatott tanítványaival, 
közelebbről Péterrel, amikor kijelentette, hogy enni-inni fognak az ő asztalán az ő országában, sőt 
királyi székeken ülve ítélkeznek majd Izráel tizenkét nemzetségén (Lk 22,30).  

Természetesen ebben az esetben is hittel közeledem az előtártakra, de ennek ellenére mégis 
kétségeim támadnak, hiszen annyira megkeveredik a túlvilági ország és annak az országnak a képe, 
melyben nincs evés-ivás, nősülés és férjhez menetel, illetve ahol Jézus tanai, vagyis a szeretet-
parancsok érvényesülnek, megvalósul az eszményi ország és megváltozott életszabályok mentén halad 
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tovább a mindennapi élet. Az a kérdés tehát, hogy összemosható-e egy képzeletbeli ország, illetve a 
földön megvalósuló ország képe?  

Számomra egyfajta választ ad a gonosztevő kérése, amikor így szól Jézushoz: „Uram, 
emlékezzél meg én rólam, mikor eljősz a te országodban!” (Lk 23,42). Ezt kétféleképpen is 
értelmezhetjük: Az egyik, ha arra gondolunk, hogy a gonosztevő akkor szerzett tudomást először Isten 
országáról, s így minden további nélkül nevezhette Jézusénak az eljövendő országot. A másik viszont 
éppen Jézus válaszában rejlik, amikor megnyugtatja a halálán levő bűnöst, hogy egy helyen lesznek 
mind a ketten.  

Péter apostolnál találtam egy különös buzdítást, melyben arra kéri atyjafiait, hogy erősödjenek 
meg elhívatásukban és adják bizonyságát annak is, hogy kiválasztásra kerültek Isten ügye melletti 
elkötelezettségükben, mert így „gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartónknak, a 
Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel.” (2 Pt 1,10-11).  

Atyámnak országa - Atyjok országa 
Mindkét megfogalmazás közel áll a szívemhez. Kár, hogy csupán egy-egy alkalommal 

található az Újszövetségben. Ebben az esetben is megismételhető a néhány gondolattal korábban 
említett evés-ivás Isten országában. Jézus újra arra hivatkozik, hogy enni fog Isten országában (Mt 26,29). 
A másik hasonlóan különös megközelítés akkor jelenik meg, amikor az új országban világító 
tanítványokkal találkozunk. Vagyis „az igazak fénylenek, mint a nap, az ő Atyjoknak országában.” (Mt 

13,43). 
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Mennyek országa 

Mennyei ország 
Pál apostol korábbi felfogásához hasonló megnyilatkozást hallottam, amikor szinte beleestem 

abba a csapdába, mely kiérződik a szavak mentén, ha nem vagyunk elég figyelmesek, amikor kijelenti 
az apostol, hogy „megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei 
országára; a kinek dicsőség örökkön örökké!” (2 Tim 4,18). Nem azt mondja, hogy megszabadítja minden 
nehézségtől, bajtól, nyomorúságtól, hanem megsegíti az apostolt, hogy ne kövessen el semmilyen 
gonosz cselekedetet, s így tiszta lelkiismerettel léphessen be Isten mennyei országába. Egyértelműnek 
látszik, tehát, hogy Pál számára az ország elhelyezése más dimenziót jelent, mint Jézus 
megjegyzéseiben, kijelentéseibentanításában. Ez nem baj ugyan, de sok ember számára nem 
egyértelmű, sőt megtévesztő lehet, mert míg a Jézus tanította országban esznek és isznak, jót tesznek 
és szeretettel vannak egymás iránt, addig Pál felfogásában egyik sem létezik, sőt a földről a mennybe 
helyezi az eljövendő országot.  

Mennyország 
Tudatában vagyok annak, hogy a fogalom egy és ugyanaz, mely hamarosan sorra kerül, csupán 

újszövetségi megjelenése kérte, hogy első helyen említsem az egybe írt mennyországot. Két 
összefüggést emelek ki ennek rendjén. Az első az igazi kincsre utal, ami többször is előfordul Jézus 
megjegyzéseiben. Vagyis, melyekben arra utal Jézus, hogy mindennél fontosabbnak bizonyul olyan 
kincsek birtokába jutniuk a tanítványoknak és követőinek, melyek elavulhatatlanok, kincsek a 
„mennyországban, a hol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti.” (Lk 12,33). Ehhez a 
gondolathoz csatlakozik a gazdag ifjúról szóló tudósítás, melyben Jézus  szerint nem elegendő, hogy 
az ifjú betartja a törvényt, illetve vallása előírásait. Az örökélet elnyerésének zálogaként elmondja, 
hogy „Add el mindenedet, a mid van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz mennyországban; és 
jer, kövess engem.” (Lk 18,22). Eszerint, tehát két fontos tényező egymás mellé állításával, sokkal 
komolyabban kell figyelnünk Jézus megjegyzéseire. Egyfelől az örökélet biztonsága, másfelől pedig 
az anyagi javak szétosztása, illetve Jézus feltétlen követése szerepel. Ez azt jelenti, hogy a vagyontalan 
földi állapottal társuló jézusi életmód alapfeltétele az örökéletnek, melyet Lukács evangélista is a 
mennyországba, azaz a földön kívüli dimenzióba helyez.  

Végül pedig egy igen bonyolult feladattal kerültem szembe. Az Apostolok Cselekedeteiben a 
következőket olvassuk: „Mert nem Dávid ment fel a mennyországba; hiszen ő maga mondja: Monda 
az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbkezem felől” (ApCsel 2,34). Nem részletezem a szakértők 
magyarázatait azzal kapcsolatosan, hogy ki kinek az ura és valójában milyen következtetések vonhatók 
le a 110. Zsoltár, illetve az előbb említett vers kapcsán. Nekem csak az volt a szándékom, hogy ebben 
az esetben is igazoljam a fogalom harmadik megjelenési formáját. A kérdés viszont még mindig 
fennáll, hogy a mennyország fogalma megegyezik-e azzal az Isten országa kifejezéssel, melynek 
megvalósulása fizikai értelemben is a földi térre korlátozódik?  

Mennyeknek országa 
El kell mondanom, hogy a bibliamagyarázataim és a beszédeim megírásakor valamilyen 

különös érzésnek köszönhetően soha nem sikerült megfelelő határvonalat húznom Isten országa és a 
mennyek országa között. Közelebbről azt értem, hogy számomra a mennyek országa kifejezés 
ugyanazt jelentette, mint a földi terekre utaló ország megvalósítása, megjelenése. Vagyis szolgaként 
(nem béres) mindig azt hittem és hiszem, hogy jócselekedetekkel, kizárólagosan a jézusi tanítás 
szellemében kell követnünk a jót ahhoz, hogy megvalósuljon emberi életünkben az eszményi ország, 
amikor a farkas együtt van a báránnyal.  

A fenti érzésvilág és hitbeli meggyőződés segített mindig abban, hogy Jézus példázatai 
magukkal ragadjanak és átemeljenek olyan emberi korlátokon, melyekre különben képtelen lettem 
volna. Némelyeknek ma is idejétmúltak, érthetetlenek és alkalmazhatatlanok ezek a példabeszédek, 
illetve az azokban szereplő hasonlatok. Sokunk számára viszont éppen ellenkezőleg. Bármilyen furcsa 
is, szemléletmódunkban teljesen más összefüggésekben jelennek meg a korabeli emberek, amikor egy-
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egy tevékenységben látjuk őket, és ugyanakkor számunkra is időszerű minden követelmény, mely 
meghatározza jövőre szóló kapcsolatainkat. Már amennyiben Isten továbbra is megajándékoz élettel, 
vagyis napjainkhoz újabbakat ad.  

A harmadik megjegyzésem a felsorolásra vonatkozik, hiszen amennyiben jobban megfigyelem, 
látom, hogy sokkal kevesebb hasonlat szerepel a jegyzeteimben, mint, amennyivel találkozunk a 
folyamatos olvasás, vagy magyarázat rendjén. Ez annak a következménye, hogy a hiányzó 
hasonlatokhoz nem társították az evangélisták a mennyek országa kifejezést, illetve a másik fejezetben 
következő Isten országa fogalom rendjén kerülnek felsorolásra. Azt is meg kell jegyeznem, hogy 
kizárólagosan Máté evangéliumában találjuk a hasonlatok esetében az alcímben is szereplő kifejezést. 
Kilenc előfordulását említem a következőkben:  

Gazda - Gazdaember Azt mondja Jézus, hogy feltétlenül szükséges a mennyek országáról szóló 
ismeretek elsajátítása. Ráadásul összeköti ezt a tudást az írástudókkal, ami 
szinte olyan hatást kelt bennünk, mintha együtt éreznénk velük, akik 
különben mindig ellentétes véleményen voltak a tanítómesterünkkel. Szóval 
minden ilyen tudásban bővelkedő „hasonlatos az olyan gazdához, a ki ót és 
újat hoz elő az ő éléstárából” (Mt 13,52).  

A mennyek országa hasonló ahhoz a gazdaemberhez is, aki korán reggel 
kimegy, hogy munkásokat fogadjon fel az ő szőlősébe. (Mt 20,1) 

Háló Természetesen tudatában vagyok annak, hogy képzeletemet csak annyira 
engedhetem el, amennyire megengedi a „hivatalos álláspont”1, vagy a 
személyes hitem. Amennyiben felállítok a kettő között egy egészséges 
egyensúlyt, akkor máris ott állok az örökös kérdés előtt: Milyen emberek 
lépnek be a mennyek országába?  

1. Ismerős szinte mindenki előtt az isteni igazságszolgáltatás2 
kikövetelt „lehetősége”. Ezt testvérfelekezeteinktől tudjuk, akik 
hangsúlyozzák, hogy a jók elnyerik jutalmukat, a rosszak pedig 
büntetésüket. Azt viszont sokan kétségbe vonják, hogy miként.  

Egy másik „lehetőség” szerint, csak a kiválasztottak jutnak be a mennyek 
országába. Erről viszont csak Isten tud, hogy kik is azok. E tekintetben két 
megoldás van, úgy viselkedni, hogy kiérdemelje mindenki a kívánt 
állapotot, a másik viszont arra csábít, hogy mindegy az életbeli cselekvés, 
mert amennyiben Isten örökéletet, vagyis üdvösséget ígért, akkor bizonyára 
megnyeri azt a legbűnösebb is közülünk3.  

2. A második gondolatkör szorosan összefügg az előbbivel, illetve 
magával a hasonlattal. A példázatban azt mondja Jézus, hogy 
„hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett gyalomhoz4, a 
mely mindenféle fajtát összefogott” (Mt 13,47).  

Tehát, ha szó szerint értem az üzenetet, akkor azt gondolhatom, sőt hihetem, 
hogy a mennyek országában összegyűlnek majd az emberek, akik között 
attól kezdve nem a természetes szelekció végzi a kiválasztást, hanem Isten. 
Némelyek ugyanis „kidobásra” kerülnek, mint hasznavehetetlen termék. 
Ismerős az Újszövetségben az igazságszolgáltatásnak ez a formája, ami nem 
is csoda. Ezt követelik időnként még azok is, akik nem azért cselekednek 
jót, mert így illik, vagy ezt követeli tőlük Jézus és a jó erkölcs, hanem 

                                                      
1 Sajnos, vagy hála Istennek nincs kordába fogott vallási rendszerünk, ami megszabná akár gondolkodásunk kiterjedését is. 
Sajnos azért, mert így nem tudjuk kellőképpen megismertetni azokkal, akik kíváncsiak rá. Hozzáértő és együttértő szándék 
kell ahhoz, hogy megszülessen egy olyan rendszer, mely „szent és sérthetetlennek” mondaná ki az unitárius irányelveket. 
Ez felborítaná a kezdeti felfogást, miszerint az unitárius vallás állandó fejlődésen megy át.  
2 Káténk tanítása:  
3 Ez az eleve elrendelés elve a református vallásban.  
4 Háló. 
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magáért a jóért cselekednek.  

Feltevődik továbbra is kérdés, hogy: Miként fog történni ez a szétválasztás? 
Erre viszont egy felekezetnek sincs pontos válasza. Minden olyan törekvés, 
melyben érzik az elfogultság, vagy a hitbeli meggyőződés igazságának 
kisajátítása, eltér a jézusi elképzeléstől, tanítástól, sőt a keresztényi 
gondolkodástól is. Eszerint semmi más nem marad hátra, csak a hitbeli 
meggyőződés, illetve az a bizalom, melyet Jézus tanításainak helyességébe, 
Isten gondviselő szeretetébe helyeztünk. Nincs is értelme sokat 
foglalkoznunk a szétválasztás kérdéskörével, hiszen minden valószínűség 
szerint nem fog felkérni Isten erre a feladatra. Így hát inkább a 
parancsolatok teljesítésére, Isten akarata szerinti életvitelre kell 
összpontosítanunk, mint arra, hogy részt vegyünk Isten 
igazságszolgáltatásának folyamatában. 

Kereskedő Újabb ellentétpárt fedezhetünk fel a hasonlatban. Azt mondja Jézus, hogy 
„hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, a ki igazgyöngyöket 
keres” (Mt 13,45). Miért, hol érzem az ellentétpárt? Vallásos felfogásomban a 
mennyek országa egy lelki-szellemi-eszményi állapot, melyről sok helyen 
megállapította Jézus és más is, hogy nem a földi keretek között megszokott 
kincsekkel van tele. Sőt korábban is arról szóltam, hogy lelki kincsek 
megszerzésére kell törekednie a gazdag ifjúnak is azáltal, hogy közben 
lemond a világi javairól.  

A „ hol” kérdésre is meg van a válaszom, hiszen éppen a kiemelt versben, 
hasonlatban arról van szó, hogy a mennyek országa olyan kereskedőhöz 
hasonlítható, aki igaz gyöngyöket keres. Éppen itt van a veszély arra, hogy 
holtvágányra kerüljön vallásos gondolkodásunk. A kérdés csak az, hogy 
hová, a vers melyik részére tesszük a hangsúlyt? A kereskedőre, a keresésre, 
vagy a megkeresett igazgyöngy értékének jelképes voltára? 
Magyarázataimban és beszédeimben sokrétűen foglalkoztam a hasonlat 
értelmezésével. Itt csak azt emelem ki, melyről mindig meggyőződéssel 
beszéltem. A mennyek országa kincsei nélkülözhetetlenek. Csak egyet 
emeljek ki: a szeretetet. Az igaz gyöngy, sőt a csecse-becsét jelentő gyöngy 
nélkül is sok nő nagyon jól meg van. Azt is mondhatom, hogy egyetlen 
alkalom sem volt életemben, amikor egy valóságos igazgyöngyöt szerettem 
volna vásárolni feleségemnek, vagy édesanyámnak. Aki viszont ezzel 
kereskedik, az pontosan olyan szakértelemmel és odaadással kutat, mint én 
amilyen lelkesedéssel törekszem arra, hogy megingathatatlanul 
megszerezzem magamnak a lelki ország több adományát. Pl. a szeretetet. 
Ez ugyan a legértékesebb mind közül, de ennek csak akkor kerülhetek teljes 
birtokába, ha soha meg nem ingok annak gyakorlatában. 

Kincs A szántóföldben elrejtett (Mt 13,44) kincs szorosan kapcsolódik a világi 
értékekről alkotott fogalomkörhöz. Most inkább más megközelítésben 
sorolom a témával kapcsolatos gondolataimat:  

1. Azt olvasom, hogy a mennyek országának kincse el van rejtve. Erről 
Jézus is többször szól, amikor korholja a farizeusokat és írástudókat. Úgy 
érzem, hogy a példázatbeli hasonlat arra is utal, amikor pl. keressük az 
ismeretlent. Ha nem tudjuk, hogy mit keresünk, akkor szó sem lehet 
kutatásról. Amennyiben tudatában vagyunk annak, hogy mit szeretnénk 
megtalálni, akkor más a helyzet.  

2. Véletlenül, kószálás, vagy munkavégzés közben (lásd: szántó-vető) 
váratlanul előkerül a korábban elrejtett kincs. Vajon a véletlen, vagy a 
szerencse műve? Akár mindkettőé is lehet(ne), amennyiben 
szerencsevadász valaki. Ezek viszont általában elkerülik a kétkezi munkát! 
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3. Arra is gondoltam, hogy talán a szántóföld gazdája rejtette el valamikor a 
kincses ládát éppen azért, hogy határtalan örömet szerezzen a 
földművelőnek. Ez az elképzelés nagyon közel van ahhoz, amit mindig 
gondoltam is a mennyek országa kincseiről. Valószínű, hogy Isten sok 
helyen „elrejt” egy-egy ilyen kincses ládát azokon a területeken, ahol 
munkásai kitartóan dolgoznak. A munka sokunk számára öröm, de 
bevallom, hogy számomra különös hangsúlyt kap, ha megjutalmaznak érte. 
Itt van a megoldás kulcsa, hiszen a díj nem az anyagi ösztönzést jelenti, 
hanem az elismerést, mely lehet egy kiadós vállveregetés is.  
4. A kincset talált ember természetes reakciója, hogy mindenét pénzzé teszi, 
hogy megvásárolja azt a szántóföldet, melyben megtalálta a kincses ládát. 
Egyszerű párhozamot vontam szolgálatom és a példázatbeli célzás között. 
Nekem sincs más vágyam, csak hogy mindenemet odaadjam azért az 
országért, melynek eljöveteléről hitemben e helyen is szívesen vallomást 
teszek. Igenis hiszem azt, hogy Isten ügyének szolgálata, Jézus tanításának 
követése, a mindennapi élet szabályainak betartása folyamatosan elvezet 
mindig egy-egy kincshez, melyek összegyűjtögetése feladatommá, sőt 
kötelességemmé vált. Végül pedig meggyőződésem, hogy egyedül Istenre 
tartozik annak mérlegelése, hogy jól-rosszul, odaadással, vagy éppen 
hanyagul végeztem-e a szolgálatommal járó feladataimat.  

Király  A mennyek országának emlegetése során két alkalommal jelenik meg a 
király. Az elsőben, amikor „számot akar vala vetni az ő szolgáival” (Mt 

18,23), a második pedig, amikor menyegzőt rendez a fiának (Mt 22,2).  

1. Károli fordításában úgy olvassuk, hogy „akar”, vagyis szeretne számot 
vetni. A végkifejlet azonban egyértelmű, mert amit meg akar tenni, azt 
véghez is viszi. Sokan azonban ezt teszik hangsúlyosabbá a 
példabeszédben, mintsem, hogy arra összpontosítsanak, ami aztán később 
történik a szolgák között.  

2. A menyegzőt szerző király személye és „önkényesnek” látszó 
intézkedései sok gondolatot ébresztett bennem, melyeket mindig 
törekedtem hallgatóságom és olvasóim elé tárni.  

- Ezek közül most is lenyűgöz az a borzasztó felismerés, hogy egyetlen 
meghívott sem ment el az ünnepi alkalomra. Micsoda csalatkozás, szégyen 
és keserűség ölelte körül a király lelkét, amikor tapasztalta, hogy üresen 
maradt minden hely az ünnepi asztal mellett.  

- A másik az útkereszteződésekben álló, vagy azokon áthaladó emberek 
váratlan örömére vonatkozik. Hirtelen nem is jut eszembe, hogy valaha 
történt-e hasonló eset velem. Aztán rádöbbenek, hogy nem is egyszer. A 
kérdés azonnal megfordítható: Én hívtam-e be valakit egészen váratlanul, és 
ültettem-e az asztalom mellé? A válasz: igen. De sajnos nem válhat 
rendszeressé. Ennek meg van a magyarázata. Ha csak arra gondolok, hogy 
képtelen vagyok tele marokkal elbocsátani minden kéregetőt, aki koldusnak 
adja ki magát.  

- Végül pedig a „kidobás” lehetősége is szóba jön. Itt is csak az a kérdés, 
hogy engem dobott-e ki már valaki, vagy esetleg én tettem-e hasonlóképpen 
mással? A kérdés bonyolultabb, mint megelőzően. Engem ugyanis már 
számtalanszor kidobtak, némelyek még a szívükből is. Nekem ehhez soha 
nem volt lelkem. Még akkor sem, amikor nagyváradi otthonunkba 
befogadtunk valakiket átmeneti szállásra, kik közül az egyik többször is 
megerősítette, hogy gazember minden pap. Azt mondtam válaszként, hogy 
nálam máskor is számíthat fekhelyre, ételre-italra, csak értesítsen érkezése 
előtt, hogy elmehessek otthonról. Ellenkező esetben akkor távozom, amikor 
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megérkezett időtöltési szándékkal. Azóta nem örvendtünk egymás 
társaságának.  

Kovász Egyik gyönyörű hasonlata Jézusnak (Mt 13,33), vagy az is lehet, hogy nekem 
tetszik felettébb. Idézek a témára írt beszédemből: „ édesanyánk házi 
kenyerének íze meghatározta sok ember kenyér-igényét. Sokan megtanultuk 
megbecsülni a kenyeret. Mások nagyra értékelik barnaságát, vagy éppen 
fehérségére esik választásuk. Vannak, akiknek nem okoz gondot a kenyér 
milyensége, minősége. Megint egy része az embereknek ahhoz ragaszkodik, 
hogy a kenyér legyen fehér és legyen mindig friss. Mindenkinek igaza van, 
ha így vélekedik a mindenkori kenyérről. Egy fontos mindenben, hogy a 
kenyér, mely az asztalra kerül hordozza magában azokat az ízeket, melyek 
állandóan figyelmeztetnek bennünket. Legyen benne a magvető verejtékes 
munkájának íze, a kenyeret dagasztó asszony törődése és imádsága, legyen 
benne a gyermekek öröme és sírása, de mindenek felett Isten áldása. A 
biztatás, hogy holnap és azután is kirendeli nekünk a mindennapi kenyeret. 
A kenyérben legyen benne az életnek, életünknek értelmet adó íz.” 

Mag „Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, a ki az ő földébe jó magot 
vetett;” (Mt 13,24) – hangsúlyozta Jézus a magról szóló példázatában. Akik 
rendszeresen forgatjuk az Újszövetséget és általában a Bibliát, tapasztaljuk, 
hogy több alkalommal is beszél Jézus a mag szerepéről. Nem csoda, hiszen 
a kenyérgabona alapjául szolgált - és nemcsak a mezőgazdálkodás során 
került előtérbe, hanem a mindennapok rendjén vált szükséges elemévé a 
megmaradásnak. E helyen nem feszegetem a mag további jelentésbeli 
tartalmait, hanem arra összpontosítok, melyre Jézus is felhívja a 
figyelmünket: jó magot vet az ember a földjébe. Ez a tény feltétele annak, 
hogy csirába, majd szárba szökkenjen a növény és meghozza a várt termést.  

Mustármag „Hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz” (Mt 13,31) – olvassuk 
Máté evangéliumában -, melyet szintén elvet az ember az ő földjében, 
mezejében. Igen ám, de a példázat egy igen lényeges változásra hívja fel a 
figyelmünket, ami rendkívüli módon elgondolkodtató. A mustármag a 
lehető legkisebb a magok között, sőt a kerti veteményeket illetően minden 
bizonnyal. Ennek ellenére mégis fává terebélyesedik, miután kikelt a 
földből. Olyan magas és ágas lesz, hogy akár fészket is rakhatnak rajta, 
oltalmába elbújhatnak a madarak. Tökéletesen szemlélteti Jézus a mennyek 
országa terjedésének megvalósulását. Elegendő itt is egy kis mag ahhoz, 
hogy terebélyessé nőjön azoknak életfája, akik arra szánják magukat, hogy 
annak „ágai” között keressenek menedéket maguknak.  

Szűz A mennyek országa kifejezések sorát – legalábbis a példázatok tekintetében 
– a tíz szűzről szóló ismertetővel zárom. „Akkor hasonlatos lesz a 
mennyeknek országa ama tíz szűzhöz, a kik elővevén az ő lámpásaikat, 
kimenének a vőlegény elé” (Mt 25,1) – olvasom az evangéliumban. Igen ám, 
csak éppen arról szól Jézus, hogy öt okos, öt pedig balga volt a szüzek 
közül. Fele-fele arányban gondoskodtak arról, hogy olajuk is legyen a 
lámpásukban, másik része pedig egyszerűen megfeledkezett erről. Azt is 
mondhatjuk, hogy akár mindnyájan készek lehetünk arra, hogy elfogadjuk a 
mennyek országáról szóló tanítást, még inkább arra, hogy belépjünk az 
országba, csak éppen a feltételeknek nem teszünk eleget. Azt is 
mondhatom, hogy nem elegendő megjelennünk a „virrasztás” színhelyén, 
hanem ébereknek is kell maradnunk. Ha mégis takarékra állítjuk a 
lámpánkat, arra számítva, hogy majd akkor égetjük, amikor annak értelme 
van, hiszen úgy is figyelmeztetnek mások, - előfordulhat, hogy annak 
ellenére sem sikerül teljes „fénnyel és pompával” megjelenniük a vőlegény 
előtt.  
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A mennyek országának megértéséhez elmaradhatatlanul szükséges az alapismeret, mely nélkül 
teljesen fölösleges az akarat és a vágyódás. Erre egyféleképpen kerülhet sor: az Újszövetség 
tanulmányozásával, melyben megismerhetővé válik az erre vonatkozó tanítás, vagy ahogy 
testvérfelekezeteink emlegetik, az ige. Mind a két esetben Jézus figyelmeztetésére utalok. Először azt 
hangsúlyozza, hogy amennyiben valaki elferdíti a tanításában megjelölt parancsolatok egyikét is és 
„úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy 
tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.” (Mt 5, 19). A bort iszik és vizet prédikál közmondás 
időszerűsége is jelentkezik, hiszen valaki ráveszi magát és gyakori olvasással megismeri Jézus 
tanításait és arra is elszánja magát, hogy rendszeresen hirdeti embertársai között, viszont cselekedetei 
nincsenek összhangban mindazzal, amit hirdet, akkor nem számíthat az ígéretre.  

Önkéntelenül felvetődik a régi kérdés: hogy milyen értékelést, vagy besorolást kapunk a 
mennyek országában? Szó szerint: „Vajjon ki nagyobb a mennyeknek országában?”. (Mt 18,1). Két 
válasza van erre Jézusnak. Az egyik máris biztató, amikor arról beszél, hogy „az asszonyoktól szülöttek 
között nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál; de a ki legkisebb a mennyeknek országában, 
nagyobb nálánál.” (Mt 11, 11). Ehhez magyarázatot kell fűznöm, hiszen ebben a szövegkörnyezetéből 
kiragadott formában bizony téves elgondolásokra adhat okot. Megjegyzem, hogy senkinek nem szabad 
arra gondolnia, hogy Jézus kicsinyítette volna Keresztelő János személyét. Sőt, több alkalommal is 
arra törekedett, hogy nagyságát kiemelje kortársai előtt és prófétának nevezte őt. Inkább arra kell 
gondolnunk, amit a gyermekekkel kapcsolatosan megfogalmazott: „A ki azért megalázza magát, mint 
ez a kis gyermek, az a nagyobb a mennyeknek országában.”. (Mt 18,4). 

„Ha valaki hallja az ígét a mennyeknek országáról és nem érti, eljő a gonosz és elkapja azt, a 
mi annak szívébe vettetett vala. Ez az, a mely az útfélre esett” (Mt 13,19) – mondja Jézus a magvető 
példázatában. Egy fokkal közelebb kerülünk ahhoz a valósághoz, melyre utaltam korábban. Erre 
vonatkozik Káténk kérdése is, amikor felhívja a növendékek figyelmét és természetesen 
mindnyájunkét, hogy a Bibliát értelemmel és szeretettel kell olvasni és tanulmányozni. Ez nem csak a 
szakemberekre, vagyis teológusokra vonatkozik, hanem mindenkire, aki kezébe veszi a Szentírást.  

Amikor azzal találkozunk Jézus megjegyzései során, hogy „néktek megadatott, hogy 
érthessétek a mennyek országának titkait” (Mt 13,11) – átszalad rajtunk egy sejtelem, hogy vajon mi a 
túlsó oldalon maradunk? Vagyis azok közé tartozunk, akiknek mégsem sikerül megérteniük a 
mennyországgal kapcsolatos titkokat? Meggyőződésem, hogy ebben teljes mértékben segítségünkre 
lesz a hit. Ez segít bennünket átlendülni azokon az „akadályokon”, melyeket éppen a rátelepülő 
titokzatosság állít elénk. Mások úgy fogalmaznak velünk kapcsolatosan, amikor ismerkednek unitárius 
vallásunkkal, hogy bizony helyenként nálunk is hasznossá válna egy kis misztikum a túlsúlyban levő 
észérv mellé.  

Nem állítom, hogy ez lenne a megoldás kulcsa. Azt sem hangsúlyozom, hogy feltaláltam a 
spanyol viaszt, vagyis, megmutathatom a mennyországba való belépés kapuját. Az viszont 
tagadhatatlan, hogy továbbra is igazoltnak látszik kora ifjúságom meggyőződése, miszerint Jézus 
parancsolatai szerinti életvitel abszolút feltételévé válhat a mennyországba való bejutásra a 
változatlanul beszélő és cselekvő ember számára. Ezt megerősíti a Péterrel történt beszélgetés is, 
amennyiben magunkra értjük: „néked adom a mennyek országának kulcsait; és a mit megkötsz a 
földön, a mennyekben is kötve lészen; és a mit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.” (Mt 

16,19). 

Jézusnak a tanítványokat kibocsátó beszédében több fontos megjegyzést is találunk, de ezek 
közül azt választottam ki, melyet összekapcsolhatunk a mennyek országával. Arra bíztatja tanítványait, 
hogy hirdessék az emberek között, hogy elközelített „a mennyeknek országa.” (Mt 10, 7). Ennek 
örvendünk is a legtöbben, csak hirtelen azt nem értjük, hogy a menny jött közelebb hozzánk, vagy 
nekünk van több esélyünk elérni a mennyet. Egyszerűnek tűnik a válasz, amennyiben arra gondolok, 
amit a teológia padjaiban hallottam néhai Erdő János professzoromtól: az unitárius ember útja 
állandóan felfelé ívelő. Ez tehát csak az egyik változatot engedélyezi.  

Hirtelen elém tárul egy kép. Létra, mely súrolja a mennyet. Egyszemélyes alkalmatosságnak 
bizonyulna, de sorban emberek igyekeznek rajta a menny felé. Aztán egyszer csak valami miatt egy-
egy lépcsőfokhoz tapadnak, keményen kapaszkodnak a létra két ágában és kérdően figyelnek felfelé, 
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hogy mi történt. Ők sem tudják a valós helyzetet, mi még kevésbé. Mindaddig, míg ebben az ügyben is 
nem segít nekünk Jézus: „jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát 
bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, a kik be akarnának menni, azokat sem 
bocsátjátok be.” (Mt 23,13). Jelképes ugyan a létramászás, de céltudatos Jézus figyelmeztetése. Most már 
csak az a kérdés, hogy a mi „képmutatóink” hol helyezkednek el a létrán? Alattunk, vagy fölöttünk? 
Egyébként csak tőlük kell tartanunk attól, hogy bezárhatják számunkra a bemenetelt. Valaki máris 
mondaná, hogy ez lehetetlen, hiszen erőszakosság nem férhet hozzá a mennyek országához. Nem 
lehetséges az, hogy arra „illetéktelenek” eltorlaszolják a bejáratot. Pedig erre utal Jézus, amikor 
mondja, hogy „Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek 
országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt.” (Mt 11, 12).  

A mennyek országába történő bemenetel egyik alapfeltételeként fogom fel a megtérés, 
megváltozás tényét. Ennek két megnyilvánulásával találkoztam Jézus felfogásában. Az egyik különös 
hangvételű, de ennek ellenére mégis érzékelteti, hogy akinek van elegendő esze hozzá, az megérti, 
hogy mire utal: „vannak heréltek, a kik anyjuk méhéből születtek így; és vannak heréltek, a kiket az 
emberek heréltek ki; és vannak heréltek, a kik maguk herélték ki magukat a mennyeknek országáért. A 
ki beveheti, vegye be.” (Mt 19,12). A két első megjegyzést nem magyarázom, hiszen egyértelműnek 
bizonyul. A harmadik csak abból a szempontból igényel némi hozzáfűzést, mert a szüzesség, illetve a 
nőtlenség kérdése ide is visszavezethető. Természetesen nem kell ma már szó szerint értelmeznie 
senkinek ezt a jézusi mondást. Ennek ellenére mégis vannak és lesznek, akik csakis érintetlenségben 
képzelik el azt, hogy bejuthatnak a mennyek országába, sőt másokat is segíteni tudnak ebben. Igen 
sokan a „kiherélést”, vagy magát az állapotot a káros érzelmek eltávolításaként fogják fel és élik meg.  

Több alkalommal is olvashatunk arról, hogy Jézus a mennyek országa közelségéről, vagy 
annak elérkezéséről prédikált: „Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa.” (Mt 3, 2; Mt 4, 17). 
Hirtelen felvillan a szemünk és úgy érezzük, hogy előnybe kerültünk testvérfelekezeteink tagjaival 
szemben. Már csak abból kiindulva, hogy nem valamikor később, bizonytalan időben és egyszerre 
történik majd a bemenetel, hanem folyamatosan. Talán még azt is kimondhatom, hogy abban a 
pillanatban, amennyiben Isten alkalmasnak talál arra. Főként, ha azt a tényt is idesorolom, hogy Isten 
országa bennünk van, aminek köszönhetően egészen közel vagyunk Istenhez és ő is hozzánk.  

Örömünket azonnal felhő takarja el, hiszen olvashatjuk, hogy a „gazdag nehezen megy be a 
mennyeknek országába.” (19,23). Ez egy komoly dolog. Arra egyáltalán nem vállalkozom, hogy végére 
jussak ennek az ügynek. Ha ugyan figyelembe veszem a jelenlegi gazdasági helyzetet (2011), valamint 
a politikusok megnyilatkozásait, akkor egyértelműnek látszik, hogy a szegények közé sorolhatom 
magam. Így hát minden esélyem meg lenne a bemenetelre. Igen ám, de minden valószínűséggel nem 
saját elgondolásunk, vagy gazdasági, politikai szakemberek meglátása szerint dönti el Isten, hogy 
közöttünk ki a gazdag és ki a szegény. Különben is igen sokunk meggyőződése, hogy a mennyek 
országába vezető úton nem száguldoznak az elegáns, vagy lóerőben bővelkedő autók és nem 
fuvarozzák a márványborítást az ottan épülő házakhoz.  

Két fontos elv vezethet a további gondolkodásunkban. Mindkettőt Jézus eleveníti fel 
számunkra. Az elsőben arra figyelmeztet, hogy amennyiben igazságunk „nem több az írástudók és 
farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.” (Mt 5, 20). A második 
álláspontja még ennél is markánsabb: „ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint a kis gyermekek, 
semmiképen nem mentek be a mennyeknek országába.” (Mt 18,3). Ez pedig egyértelműen azt jelenti, 
hogy olyan ártatlanokká kell válnunk, mint a gyermekek, és olyan szeretetben bővelkedők, mint 
amilyenek ők addig, míg meg nem fertőzi őket a külvilág farkas törvénye.  

A mennyek országáról szóló tájékoztatóm utolsó bekezdéséhez érkeztem, melyben a mennyek 
országának birtoklásáról értekezem. Feltételezzük, hogy csakugyan elérkezett számunkra is annak 
lehetősége, hogy beléphetünk végre a Jézus által is megfogalmazott országba. Három lehetőséget 
említ, melyekben birtokolhatjuk az eszményi, lelki országot. Az első szerint: „Boldogok a lelki 
szegények: mert övék a mennyeknek országa.” (Mt 5, 3). A második már sokkal komolyabb feltételekről 
árulkodik, hiszen csak azoké lehet a mennyek országa, akik „háborúságot szenvednek az igazságért.” 
(Mt 5, 10). A harmadik és egyben utolsó feltétel ismét visszakanyarodik a gyermeki állapothoz: 
„Hagyjatok békét e kis gyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jőjjenek; mert ilyeneké a 
mennyeknek országa.” (Mt 19,14). 
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Isten országa 
Azt mondhatom, hogy végre elérkeztem kedvenc témámhoz. Eredetileg ez motivált abban, 

hogy hozzáfogjak és összegyűjtsem, valamilyen rendszerbe foglaljam azokat a kifejezéseket, melyek 
nem csak a Szentírásban utalnak Isten eljövendő, megvalósításra váró országára, hanem én is 
folyamatosan prédikálok róla, amióta felvállaltam Isten országa hirdetésének ügyét. Jelzem, hogy a 
fentiek figyelemben tartása mellett nyilatkozom most is azokról az ismert, vagy kevésbé köznyelven 
forgó tanításokról, melyek alapján magam is arra törekszem, hogy érthetővé tegyem a jézusi tanításnak 
Isten országára vonatkozó részleteit.  

Úgy gondoltam, hogy hat részben mutatom be a szóban levő fogalomhoz társított 
véleményeket, meglátásokat, tanításokat, ígéreteket és lelki rezdüléseket. Amennyiben sikerül 
megfelelően elvezetnem a gondolatot azon az ösvényen, mely Istenből indul ki és hozzá is tér vissza, 
akkor érdemes volt foglalkoznom a kérdéssel. Ha netán még az is megvalósul, hogy némelyek 
segítenek ennek az ösvénynek járhatóbbá tételében, akkor igazán rajta marad ezen a munkán Isten 
áldása. Az viszont hadd maradjon Isten privilégiuma, hogy a végső szót majd ő mondja: ki érdemesült 
az ő országára és kit kell elutasítson a bemeneteltől.  

Munkatársak szükségessége 
Minden bizonnyal Jézus is átlátta, hogy Isten országa munkatársakat kíván, akik komoly 

erőfeszítés árán, hozzáértéssel, de főként szeretettel és sok áldozathozatal árán, teljes meggyőződéssel 
végzik a rájuk háruló feladatokat. Pál apostol meglátásában különös módon jelenik meg ez, amikor 
hangsúlyozza, hogy „csak ezek azok a munkatársaim az Isten országában, a kik nékem 
vígasztalásomra voltak.” (Kol 4,11). Arról vitatkozhatunk, hogy Jézus mennyire választotta meg jól 
tanítványait és minek köszönhető, hogy Júdás árulásán túl szembesülnie kellett Péter tagadásával és 
Tamás kételkedésével. Nekem az a véleményem eddigi munkám során szerzett tapasztalatom alapján, 
hogy bizony bármennyire is teljes lelkiismerettel végzem a munkám, számtalan olyan élethelyzet 
adódik, melyben nemcsak megtántorodom, hanem úgy veszem észre, hogy a meg nem értés 
lebonthatatlan falába ütközöm.  

Mindannyiszor érkezik meghatározható módon, vagy éppen felfoghatatlanul valamilyen 
támogatás, melynek elég sok megnyilvánulási formája létezik. Egyik első helyre sorolható maga az 
evangélium, melyből sok ember merít erőt. Lehet, hogy az által, hogy meghallgatja valamelyik lelkész 
vasárnapi beszédét, vagy éppen beszédírás közben érkezik hozzá az evangélium vigasztaló, erőt adó 
hatása. Tudjuk, hogy „körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak 
zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát” (Mt 9, 35). Amikor elérkezünk erre a 
pontra, akkor már nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy mi is hirdetjük az örömüzenetet.  

Aki teheti, az feláll a szószékre és onnan mondja el üzenetét testvérei felé, mások pedig akkor 
használják ki a lehetőséget, amikor a szenvedés, vagy éppen az öröm rendjén szóba kerülhet az 
evangélium a mindennapi beszélgetések során. Miután Jánost tömlöcbe vetették, elment Jézus 
Galileába és prédikálta Isten országának evangéliumát (Mk, 1,14). Tanítványai feladatává tette, hogy 
„prédikálják az Isten országát, és betegeket gyógyítsanak.” (Lk 9,2). Ezt a nagyszerű feladatot végezte 
Pál apostol is, amikor prédikálta Isten országát (ApCsel 20,25), valamint „teljes bátorsággal, minden tiltás 
nélkül” (ApCsel 28,31) szólta mindazt, amit hirdetni kívánt Jézussal kapcsolatosan.  

„És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul 
minden népnek” (Mt 24,14). Az üzenet hirdetése tulajdonképpen szólástól függ. Szóljuk, mint Isten 
csodálatos tervét, melynek mi is részesei vagyunk és lehetünk, amennyiben minden ember tudomására 
hozzuk. Amikor sikerül elmondanunk embertársainknak, hogy életünk értelme lehet ennek a 
gondviselésnek és szeretetnek az elfogadása és tovább adása, akkor már rámutattunk arra a jó magra 
is, melyre a további magvetés során szükségünk lesz. Nemcsak nekünk, hanem azoknak is, akik éppen 
tőlünk hallottak először erről és ennek köszönhetően maguk is dicsérik ezért Isten csodálatos tetteit.  

Isten országának hirdetését is Jézussal kezdem. Kijelentette, hogy a „városoknak is hirdetnem 
kell nékem az Istennek országát; mert azért küldettem.” (Lk 4,43), majd megtudjuk, hogy „ő jár vala 
városonként és falunként, prédikálván és hirdetvén az Isten országát, és vele a tizenkettő” (Lk 8,1). Míg 
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Isten országát hirdette tanítványaival, hozzámentek többen is, akik mondták, hogy követik őt. Ezek 
közül az egyik arra kérte, hogy egyszer elmehessen és eltemesse halottját. Erre Jézus így szólt: „Hadd 
temessék el a halottak az ő halottaikat: te pedig elmenvén, hirdesd az Isten országát.” (Lk 9,60). Aztán 
mintha törés állna be, hiszen egészen más hangon szól Jézus. Kifejti, hogy Keresztelő Jánosig volt 
érvényben a Törvény és a Próféták, azt követően pedig „Istennek országa hirdettetik, és mindenki 
erőszakkal tör abba.” (Lk 16,16). Itt pedig nem szabad úgy értelmeznünk a kijelentést, hogy 
erőszakosságba fullad Isten országának hirdetése, hanem erre a tevékenységre igen sok 
erőszakossággal válaszolnak azok, akik semmiképpen nem akarnak elszakadni a régi és elavult 
hagyományoktól.  

Pál apostol elbeszélése újra közel hozza az eredeti gondolatot, amikor arról szól, hogy 
munkatársa „az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti” (ApCsel 

8,12). Amennyiben észrevettük, hogy környezetünkben – minden erőltetés nélkül – egyre többen 
szószólóivá váltak az általunk kezdeményezett üzenetnek, akkor elérkezik hozzánk a magvetés igazi 
öröme. Ez jelenti azt a pillanatot, amikor nyugodtan megállapíthatjuk, hogy eredményessé vált 
meggyőző tevékenységünk. Amikor pedig halljuk majd szeretteinket, hogy milyen mély hittel 
beszélnek a meggyőzötteknek és másoknak is arról az országról, mely egészen közel van hozzánk, a 
szívünkben, akkor szétáradt a világban Isten lelke. 

A szólásnak is meg vannak a megfelelő megnyilvánulásai az Újszövetségben. Itt is Jézust 
említem először, aki szólott az őt hallgatóknak „Isten országáról, és a kiknek gyógyulásra volt 
szükségök, azokat meggyógyítá.” (Lk 9,11). Jézusra utal Pál apostol, amikor a pusztai böjtöt követően 
megjelent és szólt hallgatóságának „az Isten országára tartozó dolgokról.” (ApCsel 1,3). Pál apostol 
viszontagságait ecseteli, miközben arról tudósít, hogy „eljövének hozzá a szállására többen; kiknek 
nagy bizonyságtétellel szól vala az Istennek országa felől, igyekezvén elhitetni ő velök a Jézus felől 
való dolgokat” (ApCsel 28,23). Úgy tűnhet, mintha valami különös dolgot akart volna „elhitetni” 
hallgatóságával. Mi azonban tudjuk, hogy miben állt ez. Nem szabad még a látszatát sem ébresztenünk 
magunkban valamilyen fajta kétkedésnek a tanítást illetően, hiszen az elhitetés nem valamilyen 
félrevezetés szándékával történt, hanem egyértelműen arra utalt, hogy Isten országa nyilvánvalóvá 
legyen a nem keresztények között. Ehhez tartozik szorosan az a tény, amikor a zsinagógában 
„bátorsággal szól vala, három hónapon át vetekedvén és igyekezvén meggyőzni az Isten országára 
tartozó dolgokról.” (ApCsel 19,8).  

Végül, de nem utolsó sorban az evangélium hirdetése során a jó magra, illetve a magvetésre 
kell figyelnünk. Érthetően mondja Jézus, hogy „A szántóföld pedig a világ; a jó mag az Isten 
országának fiai; a konkoly pedig a gonosznak fiai.” (Mt 13,38). Majd „Úgy van az Isten országa, mint 
mikor az ember beveti a magot a földbe.” (Mk, 4,26). Vagyis a jól előkészített földbe szórja az ember a jó 
magot, megemeli fejfedőjét és Istenre bízza a továbbiakat. Lesz olyan mag, mely kikel, termést hoz, 
aratásra és kenyérgabonaként táplálékként kerül sok ember asztalára.  

Isten országának közelsége 
Most, amikor egyenként látom az Isten országa közelségére utaló bibliai helyeket, 

gyönyörűséggel tölt el ezek újbóli olvasása. Természetesen tapasztaltam korábban is, hogy senki nem 
találhatja meg anélkül, hogy keresné, mégis olyan magától értetődőnek tűnt, hogy amennyiben igazat 
adunk Jézusnak, akkor elfogadhatjuk, hogy Isten országa nincs messze egyikünktől sem. Első 
lépésként keresnünk kell „Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek.” (Lk 12,31). Mélyen hiszünk, 
helyenként már a meggyőződés vezet, viszont nem eshetünk bele ugyanabba a csapdába, melybe 
belekerültek azok, akiknek elmesélt Jézus egy példázatot és mivel közel voltak Jeruzsálemhez „azok 
azt gondolák, hogy azonnal megjelenik az Isten országa.” (Lk 19,11).  

Valóban „elközelített az Istennek országa” (Mk, 1,15; Lk 10,9; Lk 10,11). Az aztán egy más kérdés, 
hogy ki, miként érzékeli ezt. Némelyeknek valóban már Jeruzsálem jelentette az Isten országának 
megjelenését, másoknak egészen más összefüggésekben rajzolódott ki a Jézus által hirdetett ország 
látványa. Az írástudó esete a legjobb példa erre, aki tökéletesen válaszolt Jézus kérdéseire. Neki szólt a 
megjegyzés, hogy „Nem messze vagy az Isten országától.” (Mk, 12,34). Igen ám, de a farizeusok például 
állandóan jeleket kértek Jézustól. Régi megszokásuk szerint látványos változásokat kértek, melyekből 
nem csak következtetni tudtak volna az elérkezett országra, hanem számukra megfoghatóvá is vált 
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volna az részleteiben. Helyenként megígérte ezeket a jeleket, máshol utalt arra, hogy különös 
változások állnak majd be a társadalom, a családok életében. Amikor pedig „látjátok, hogy ezek 
meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa.” (Lk 21,31).  

Egyik kedvenc helyem az Újszövetségben, amikor Isten országa eljöveteléről beszél Jézus. 
Engem is mindig magával ragad a kíváncsiskodás, pedig már gyermekkoromban, később 
tanulmányaim során is meggyőződhettem arról, hogy Jézus tanítása teljesen másként ecseteli a 
kiteljesedés országának eljövetelét, mint azt sokan remélik. Megerősíti ezt akkor, amikor hátra hagyja 
tanítványainak az úrvacsora gyakorlatát és mondja, hogy „nem iszom a szőlőtőkének gyümölcséből, 
míglen eljő az Isten országa.” (Lk 22,18), de sokkal határozottabb választ ad a jól ismert mondatában: „Az 
Isten országa nem szemmel láthatólag jő el.” (Lk 17,20).  

Végül arról is értekezem, hogy elérkezett Isten országa. Legalábbis Jézus kortársai közé. Erre 
utal a mondás, melyet kis változtatással megtalálunk Máté és Lukács evangéliumában is. Korábban is 
említettem, hogy jeleket és csodákat szüntelen vártak Jézustól, de miután meggyógyított valakit, vagy 
csodát tett, akkor vagy megtiltotta a résztvevőket, hogy szóvá tegyék, vagy kételkedéssel fordultak 
továbbra is feléje az írástudók és farizeusok. Úgy érezzük sokszor, mintha tudomást sem vettek volna 
arról, ami közvetlen környezetükben történt. Egyik ilyen gyógyítást követően azzal vádolják, hogy 
Belzebub barátja, különben nem sikerült volna neki kiűzni az ördögöket. Várható társításban 
olvashatjuk a választ: „Ha pedig én Istennek Lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül 
elérkezett hozzátok az Isten országa.” (Mt 12, 28). A szövegben érezhetően benne van egy kevés gúny a 
kételkedőkkel szemben, akikre kimondja a megmásíthatatlan következményt, hogy amennyiben ők az 
említett ördög barátai, akkor szembe kell nézzenek fiaik bíráskodásával is.  

Gátló tényez ők 
Persze megállapítottam korábban, hogy elérkezett Istennek országa, de mint ahogy sokszor 

váratlan fordulatok nem remélt események elé állítanak, úgy itt is előfordul néhány olyan kérdés, ami 
gátló tényezőként említhető. Első helyen a titkot említem. A tanítványoknak mondja Jézus, hogy 
„Néktek adatott, hogy az Isten országának titkát tudjátok, ama kívül levőknek pedig példázatokban 
adatnak mindenek” (Mk, 4,11). Lukács evangéliuma még hozzáteszi, hogy éppen azért, hogy ne lássanak 
és ne értsenek (Lk 8,10).  

Köznapi fogalmazásban úgy szoktam néhány türelmetlennek bizonyuló, feltámadást váró 
keresztény testvéremnek fogalmazni, hogy bármennyire is esélytelennek tartanak bennünket, 
unitáriusokat ettől az isteni kegyelemtől, minden esélyünk meg van nekünk is abban az esetben, ha 
megfelelünk azoknak az elvárásoknak, melyeket Jézus támaszt a cselekedetek tekintetében. Attól 
függetlenül, hogy mi nem kívánunk élni ezzel a kiváltsággal, mégis részesei lehetünk. Mindez Pál 
apostol megfogalmazásában is hasonlóan szerepel, amikor hangsúlyozza, hogy bizonyságául „az Isten 
igazságos ítéletének; hogy méltóknak ítéltessetek az Isten országára, a melyért szenvedtek is.” (2 Tess 

1,5). Tulajdonképpen nem csak arra törekszünk, hogy megfeleljünk Jézus tanításainak, hanem 
cselekedeteink egybeessenek Isten akaratával is. Sőt ráadásul elég sokan szenvedünk igazságtalanul 
Isten ügyéért. Persze nem a mi dolgunk eldönteni, hogy alkalmasok vagyunk-e az országra, még akkor 
sem, ha úgy vetettük kezünket az eke szarvára, hogy nem tekintünk vissza (Lk 9,62).  

Az Isten országába történő bemenetel előtt meg kell említenem még a várakozás 
problematikáját. Arról hallottunk már eddigi életünkben, hogy milyen sokan reménykedtek abban, 
hogy még életükben megtapasztalják azt az országot, mely nem szemmel láthatóan jön el. Az 
Újszövetségben olvasunk arimathiai Józsefről, aki várta Isten országát és aki elkérte Pilátustól Jézus 
testét, valamint eltemette saját sírboltjában (Mk, 15,43). Ez két szempontból is érdekes. Az egyik, hogy 
nevezett tagja volt a tanácsnak, ennek ellenére eljutott felfogásáig, tudatáig, szívéig a jézusi tanítás 
lényege, miszerint most már teljesen új idők következtek, melyben a megújult ember várja Isten 
eljövendő országát. A várakozás másik része ránk vonatkozik. Valóban fontos-e számunkra, hogy 
elérkezzünk Isten országa határába, mint annak idején a zsidók az Ígéret földje szélére. Érdemes-e 
nekünk ezzel a kérdéssel foglalkoznunk, vagy tennünk kell továbbra is azt, amit hallottunk Jézustól, 
amit elvárnak mindennapjaink? Szerintem hozzátartozik életvitelünkhöz, de főként vasárnapi 
prédikálásunkhoz, az evangélium hirdetéséhez, hogy szóljunk az eszményi ország megvalósulásának 
lehetőségéről és annak eljövendő áldásairól.  
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Bemenetel 
Már láttuk, hogy a „mennyek országa” tárgyalásakor is nehéznek minősítette Jézus a 

bemenetelt. Így van ez ebben az esetben is. Kis eltéréssel két evangélistánál is jelentkezik a gondolat, 
mely egyértelműen a gazdagságra, vagyis a vagyonosokra utal. Ezt állapítja meg Jézus, amikor 
mondja, hogy milyen „nehezen mennek be az Isten országába, a kiknek gazdagságuk van!” (Mk, 10,23). 
Más alkalommal pedig hozzáteszi, hogy „Gyermekeim, mily nehéz azoknak, a kik a gazdagságban 
bíznak, az Isten országába bemenni!” (Mk, 10,24; Lk 18,24). Ugyancsak ehhez a gondolathoz csatolható a jól 
ismert történet, amikor a gazdag ifjú kéréssel közelít Jézushoz. Ennek a párbeszédnek 
végkicsengéseként jegyezte meg, hogy: „Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a 
gazdagnak az Isten országába bejutni.” (Mt 19,24; Mk, 10,25; Lk 18,25).  

Az Isten országába való bemenetelnek további feltételeit találtam az Újszövetségben. Jelképes 
beszédként értelmezhetjük Jézus megnyilatkozását, de ettől eltekintve keményen tudatosítja bennünk, 
hogy nincs más alternatíva. Felhívja a figyelmünket, hogy amennyiben megbotránkoztat a szemünk, 
akkor jobb nekünk, ha vállaljuk fél szemünkre a vakságot és úgy menyünk be Isten országába, mint két 
szemmel kerüljünk a gyehennára. (Mk, 9,47). A második feltétel külső és belső változásra utal. A külső 
valamilyen vallásos cselekedet következménye. Ebben az esetben éppen a keresztség az, ami biztosítja 
az egyén számára, hogy a vízzel megtisztuljon jelképesen is, valamint e cselekedet magában hordozza 
az isteni lélek kiáradásának lehetőségét. Hasonlóan, mint, ami történt Jézus megkeresztelésekor. Ezt a 
gondolatot János evangéliuma ismerteti velünk: „Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet 
be az Isten országába.” (Jn 3,5).  

Az utolsó feltétele a bemenetelnek nagyon közel áll a szívemhez és minden valószínűséggel így 
van ezzel sok embertársam is. Elgondolkodtam többször is azon, hogy vajon miért érzem én ezt így? 
Előkerült szunnyadó gondolataim közül olyan is, hogy minden bizonnyal azért, mert Pál apostol 
megjegyzése nélkülözi ebben az esetben azokat a cselekményeket és rejtélyes elemeket, melyek 
idegenek életünktől. Nem sok idő múlva ráébredtem, hogy tulajdonképpen nem is erről van szó. 
Egyszerűen azért áll közel a szívemhez és értelmemhez, mert hűen ábrázolja azt a folyamatot, melynek 
én is gyakorló és szenvedő, időnként örvendező részese voltam. Szó szerint átfogja egész életemet, 
melyben központi helyet kap egy tevékenység, mely egyértelműen Isten országa megvalósulásáért 
történik. Megértettem végül, hogy én is a tanítványok közé sorolhatom magam, s így felém is hangzik 
az örökös biztatás, amikor Jézus erősítette a tanítványokat, hogy „maradjanak meg a hitben, és hogy 
sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bemennünk.” (ApCsel 14,22).  

Végül Isten országa esetében is ugyanaz a zárógondolatom, mint a mennyországba történő 
bemenetel kapcsán. Tény, hogy a felnőttek joga és privilégiuma, hogy annak megfelelően 
gondolkodjanak, beszéljenek, cselekedjenek és hozzanak döntéseket életükkel kapcsolatosan. Amikor 
viszont az Isten országába történő bemenetelről beszélünk, megváltozik ez a szabály. Történik azért, 
mert Jézus megállapította, hogy aki „nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semiképen nem 
megy be abba.” (Lk 18,17). Ennél a pontnál változik meg a felnőtt ember gondolkodás- és 
viselkedésmódja. Itt kell szétválasztania a felnőtti észérveket azoktól a „kellemes” állapotoktól, melyek 
ismeretlenek az ártatlan gyermeki gondolkodás számára. Akinek ez nem sikerül, vagyis nem válik 
felhőtlen érzés- és gondolatvilágú gyermekké, az nem számíthat arra, hogy helye van Isten országában.  

Birtoklás 
Az előbbi gondolattal lépek át az Isten országának birtoklása témakörbe. Jézust idézem, aki 

kijelenti, vagy megerősíti korábbi meggyőződését, hogy aki „nem úgy fogadja az Isten országát, mint 
gyermek, semmiképen sem megy be abba.” (Mk, 10,15). Sőt a felnőtteket megszégyenítő kijelentése 
komolyan elgondolkodtat sok embert, mert talán csak ennek köszönhetően ébred rá rengeteg 
mulasztására. Bármennyire is kemény a jézusi fogalmazás, minden bizonnyal sok igazságot takar, 
amikor kimondja, hogy a „parázna nők megelőznek titeket az Isten országában.” (Mt 21,31).  

Tételezzük fel, hogy sokan érdemesültek lesznek arra, hogy belépjenek, sőt „ letelepedjenek” 
Isten országában. Azt hangsúlyozza Jézus, hogy jönnek „napkeletről és napnyugatról, és északról és 
délről, és az Isten országában letelepednek.” (Lk 13,29). Először még azt az érzést keltette bennem ez a 
kijelentés, hogy Jézus máris a világ minden égtáján élő emberek esélyét villantja fel. Itt viszont még 
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erről nem beszél, mert az ősatyákat (Ábrahám, Izsák) emlegeti, akik belépnek Isten országába, de a 
jelen élők közül sokan kinn maradnak.  

A következő gondolat a beteljesülés felé fordította figyelmemet. Ezt úgy értelmezem, mint egy 
egyszerű és mégis nagyszerű kívánság megvalósulása. Szívemből kérek valamit gyermekként, vagy 
akár felnőtt korban, melyről tudom, hogy nem lehetetlen, csupán néhány akadály választ el tőle. Egyik 
nap aztán szemtől-szemben találom magam vele, vagyis beteljesül a kívánságom. Igen ám, de ismét 
különös gondolatok cikáznak át rajtam, amikor olvasom, hogy „többé nem eszem abból, míglen 
beteljesedik az Isten országában.” (Lk 22,16). Miről is beszél Jézus? Halálát megelőző időszakban 
találjuk tanítványaival, amikor vacsora mellé ültek, hogy elfogyasszák a hagyományos húsvéti bárányt. 
Miután ettek, Jézus megfogalmazta az előbbi gondolatát, amihez most társítanom kell valamilyen 
magyarázatot. Vajon hiányos az evangélista fogalmazása? Miként tud beteljesülni Isten országában a 
húsvéti bárány. Reménykedett talán Jézus abban, hogy nem kell szembe néznie a halállal, s így Isten 
országa eljövetele után megismétlődhetett volna a tanítványokkal történő vacsora? Kérdések ezek, 
melyeket a történet tekintetében nem szabad feltennünk, főként, mert tudatában volt Jézus annak, hogy 
várhatóan mi történik vele. A válaszokra itt nem kerülhet sor, mert nem is ezzel a szándékkal 
fogalmaztam meg a kérdéseket.  

A beteljesedés következő momentuma csakis a látásbeli megtapasztalás lehet. Ezt nem csak én 
állítom, hanem erre utal Jézus is. Két helyen is hasonlóan fogalmaz: „Bizony mondom néktek, hogy 
vannak némelyek az itt állók között, a kik nem kóstolnak addig halált, a míg meg nem látják, hogy az 
Isten országa eljött hatalommal.” (Mk, 9,1; Lk 9,27). A látásbeli megtapasztalásnak két negatív 
megjelenésével is találkoztam, melyek részben már ismerősek előttünk a korábbi felsorolások kapcsán. 
Az első arra vonatkozik, amikor sokan látják, majd „Ábrahámot, Izsákot és Jákóbot, és a prófétákat 
mind az Isten országában” (Lk 13,28), magukat pedig a kirekesztettek között fedezhetik fel. A második 
üzenet az újjászületésre utal, miszerint, „ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten 
országát.” (Jn 3,3). Vagyis csak abban az esetben részes valaki Isten országában, amennyiben szakított 
megelőzően rossz életvitelével, rálépett az új embert igénylő életmód, Isten akarata szerinti 
megélésének útjára. Ezt a gondolatot karolták fel azok az új keresztények, akik általában arról 
mesélnek, hogy milyen bűnösök, romlott erkölcsűek voltak a múltban, de megváltoztak, megtértek és 
Isten akarata szerinti életet élnek.  

A látást, megtapasztalást követően úgy gondolom, hogy kinyílik sokunk előtt az a kép, mely 
egyre jobban megismerteti velünk Isten országának részleteit. Első helyre tettem az erőt, hiszen Pál 
apostol így szól: „nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.” (1 Kor 4,20). Ezt minden 
kételkedés nélkül elfogadhatjuk az apostoltól, főként, ha nyomban megerősítjük egy következő 
meglátásával, miszerint „Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek 
által való öröm.” (Róma 14,17). Sőt az egyik újszövetségi író ennél tovább megy, és azt mondja, hogy 
„Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa” (Jel 12,10). Két fontos kijelentést 
emelek ki ebből a rövid mondatból. Az egyik az üdvösségre vonatkozik, melyet nekünk, 
unitáriusoknak is sokkal többet kellene emlegetnünk. Ha nem is biztosítunk számára előkelő helyet 
hitbeli felfogásunkban, azért nyomatékkal kellene ellátnunk már csak azért is, mert sokszor kerülnek 
embertársaink olyan élethelyzetbe, ahol a földi üdvözülés lehetőségének egyetlen villanása sem 
látszik, viszont ezt megtalálhatja abban a lelki állapotban, mely ugyan nincs messze egyikünktől sem, 
de amiről a legkevesebbet beszélünk és tudunk. A második gondolat éppen Isten országának 
megvalósulása, beteljesülése, látása, megtapasztalása. Figyeljük csak meg a korábbi idézet szövegét! 
Meg lett Isten országa! Ez abbéli meggyőződésemet erősítgeti, hogy nem kell tovább várakoznia 
senkinek egy szemmel látható, váratlan fordulatokkal és eseményekkel dús napra, órára. Isten országa 
itt van közöttünk! 

Az első tulajdonosok, akik birtokolják Isten országát itt is a gyermekek. A mennyek országa 
gondolatkörben elhangzott jézusi kijelentés megismétlődik, amikor arra kéri a körötte állókat, a 
tanítványokat, hogy: „Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az 
Istennek országa.” (Mk, 10,14; Lk 18,16). A birtoklás második bizonyítéka a boldogság-ígéretekben 
található, amikor ezt mondja Jézus: „Boldogok vagytok ti szegények: mert tiétek az Isten országa.” (Lk 

6,20). A harmadik és egyben utolsó birtokviszony akkor pattan ki, amikor végre hallom én is Jézus 
megállapítását, hogy „nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé az Isten országa ti 



 6 

bennetek van.” (Lk 17,21). Ez a tény is sok felvetést, kérdést követel. Megannyi válasz jöhet, hogy 
teljesíthetők legyenek ezek az emberi igények. Mindennél fontosabb viszont, hogy aki így 
gondolkodik, vélekedik, beszél és cselekszik, összhangban legyen saját lelkével, életével és örömmel 
mondja, hangoztassa környezetében, hogy ő, mint Isten teremtménye, magában hordozza Isten 
országának parányi részét. Azt a területet, melyen elférnek mindazok, akiket szeretetébe fogadott, 
abban megtart. Végeredményben nincs szükség semmi másra, csupán erre a letisztult tudat-érzésre! 

Lassan elérkeztem az öröklés gondolatköréhez. Le kell szögeznem, hogy egyetlen pozitív 
megfogalmazást sem találtam az örökléssel kapcsolatosan, vagyis kijelenthetem, hogy csakis az 
ellentétből szűrhető ki, hogy mégis kik azok, akik örökölhetik Isten országát. Szó szerint, tehát azokkal 
foglalkozom, akik nem öröklik semmiképpen ezt az országot.  

Első helyen említem a páli meglátást, mely sok ellenvéleményt szült a keresztény 
testvérfelekezetek vallásos gondolkodásában is. Ez az általunk is ismert mondás, miszerint „test és vér 
nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.” (1 Kor 15,50). 
Amennyiben elfogadjuk az apostol állítását, akkor két dologra mindenképpen utalnom kell. Az egyik, 
ami kizárja Jézus meggyőződését és tanítását Isten országával kapcsolatosan. Vagyis el kell vetnünk az 
eszményi ország megvalósulásának legcsekélyebb esélyét is. Ebben a látható, emberi formában 
ugyanis nem lesz esélyünk gyakorolni az Isten és emberszeretetet olyan körülmények között, amikor 
hús-vér emberek csakis és kizárólagosan a szeretet követelményei szerint élik életüket. A másik 
gondolat az előbbiből ered, miszerint Isten országa áthelyeződik egy másik dimenzióba, talán a 
mennyek országába, ahol egy lelki-szellemi életformában töltik majd napjaikat, akik oda bebocsátást 
nyernek. Tudom, hogy a fenti két magyarázattal nem zárhatom le a kérdést és nem elégíthettem ki az 
Isten országáért küzdők és abba vágyakozók kíváncsiságát.  

Úgy érzem, hogy nem leszünk okosabbak azok után sem, ha számba vesszük még azokat a 
felsorolásokat, melyeket egyértelműen Pál apostol megfogalmazásában találunk elszórtan a leveleiben. 
Tulajdonképpen nem sokban különböznek egymástól megállapításai, hiszen minden tekintetben arra 
utalnak, hogy erkölcstelenek nem örökölhetik Isten országát. Történetesen se „lopók, se telhetetlenek, 
se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik az Isten országát.” (1 Kor 6,10). Ennek a 
gondolatnak bővített változataival találkozunk még a Galata (5,21) és az Efézusi (5,5) levélben is. Ettől 
egyetlen eltérés mutatkozik, amikor arról szól az apostol, hogy „igazságtalanok nem örökölhetik 
Istennek országát” (1 Kor 6,9).  

Ennek a fejezetnek záró gondolataként teológiai tanulmányaimra utalok ismét, amikor tanáraim 
elég gyakran arra figyelmeztettek, hogy unitárius lelkészekként majd arra törekedjem, hogy pozitívan 
fogalmazzam mondanivalómat. Vagyis közelebbről megtiltották, hogy „nem” szóval induljon egy 
mondat. Az állítás legyen pozitív kicsengésű még akkor is, ha abban nehézkesen sikerül kifejtenünk 
hitbeli meggyőződésünket anélkül, hogy kiejtenénk a szánkon, hogy valamit nem hiszünk. Inkább 
arról szóljunk, azt hirdessük, amit hiszünk. Így nyer igazán pozitív előjelet a mondat, a magyarázat, és 
majd a hitünk is. Pál apostol egyáltalán nem segít ebben a törekvésemben, hiszen ami számunkra 
nagyon fontos lenne, éppen Isten országának öröklése, szinte minden esetben a negatív előjelet 
használja. Mennyivel könnyebb lenne a dolgunk, ha azt mondaná, amit szívesen hallanánk. Az 
evangélium üzenete, maga az istenes életvitel, mindaz, ami Isten országához szorosan 
hozzákapcsolódik, sokkal bonyolultabb annál, hogy ilyen egyszerűen elintézhessük. Ennek megértése, 
hit általi elfogadása segít abban, hogy cselekvő munkások legyünk és maradjunk. Éppen a sok 
hitfelfogás a legjobb magyarázat arra, hogy az emberek mindenkor keresték a legjobb magyarázatot, a 
legmegfelelőbb utat arra, hogy részesei lehessenek az isteni ígéretnek, közelebbről Isten országának. 
Hangsúlyozom, hogy a mi feladatunk más, minthogy megjelöljük az örökösöket, vagy azt a 
lehetőséget, ahogy birtokba vehető Isten országa. Semmi mást nem kell tennünk és hinnünk azon 
kívül, melyet Jézus hirdetett: Szeressük Istent és szeressük felebarátjainkat. Ha ennek a felkérésnek 
eleget teszünk, akkor türelmesen várhatják azok Isten országába történő bemenetelüket, akik erre 
vágynak, vagy éppen a mennyek országának kapui csikordulását óhajtják, akik oda kívánkoznak. 
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Fontos szempontok 
Lassan az Isten országáról szóló ismertetőm végéhez érkezem. Addig viszont nem tehetek 

pontot a dolgozat végére, míg nem elevenítek fel néhány tudnivalót, mely fontos szempontnak 
bizonyul(hat) a későbbi ország keresésünk során. Lehet, hogy némelyek számára elegendő lett volna 
az előző gondolat, mely megfelelő zárást is biztosított az előtártaknak, nekem azonban a kérdés most is 
nyitott marad. Hiszem és vallom, hogy Isten országa már megjelent közöttünk, amint ezt korábban a 
Jelenések Könyvéből kiemelt verssel is igazolva láttam, és ennek tudatában folytatom mindennapi 
életemet e hit gyakorlásával, valamint szólom azt az üzenetet, melyet Jézus hátra hagyott, és melyet 
ebben a pillanatban is sokkal előbbvalónak tartok minden más fellelhető tanításnál.  

Lapozzunk vissza a mennyek országa kifejezésről alkotott hasonlatokra, melyeket Isten országa 
kapcsán is megtalálunk Jézus tanításában. Sokszor kérdezi, hogy: „Mihez hasonlítsuk az Isten 
országát?” (Mk, 4,30; Lk 13,18; Lk 13,20). Ezt követően elmondja ismételten a példázatait.  

A második bizonyíték teljes mértékben szembe megy Pál apostol felfogásával. A megtért 
apostolon nem csodálkozom, hogy várja vissza az életét jelentő megváltóját. A jól ismert Pál fordulat 
során olyan élményben volt része, mely rányomta bélyegét későbbi munkásságára, és mi is 
kimondhatjuk, hogy az ő tanai váltak a kereszténység alaptanításául. Kissé mellőzve a jézusit. 
Számomra mégis – korábbi meggyőződésem szerint – Jézus szava többet ér. Elgondolkodtató azonban 
egy történet, melynek egyik kicsengése könnyen összezavarhatja eddigi véleményünket. Arról tanít 
Jézus egyik alkalommal, hogy ha valaki vendégséget rendez, akkor arra ne barátait, szeretteit, hanem a 
szegényeket, a rászorulókat, csonkákat, vakokat stb. hívja meg, hogy ne tudják visszafizetni jótettét. 
Erre egyfajta válaszként hangzik el a kijelentés, melyre előbb utaltam: „Boldog az, a ki eszik kenyeret 
az Isten országában.” (Lk 14,15). Eddig nincs is semmi gond, hiszen minden arra mutat, hogy hamarosan 
elérkezhet az ideje annak, amikor boldogan fogyaszthatják Isten országában a betevő falatot. Igen ám, 
de megelőzően Jézus ezt mondja: „majd visszafizettetik néked az igazak feltámadásakor.” (Lk 14,14). Ez 
pedig teljesen más ország jelenlétéről beszél, mint amiről jómagam is korábban értekeztem.  

Ha már szót ejtettem az evésről, akkor máris itt van egy példaként az ivás kérdése is. „Bizony 
mondom néktek, nem iszom többé a szőlőtőnek gyümölcséből mind ama napig, a mikor mint újat iszom 
azt az Isten országában.” (Mk, 14,25). A korábban megismert mondást ismételem, de most már sokkal 
óvatosabb hangsúllyal, hiszen nem elbizonytalanodott a meggyőződésem, csupán felszínen tartja egy 
ideig az öröklés problematikáját, melyet kérdésként fogalmazok meg. Szükségem van-e még egy 
másik, lelki-szellemi életre, melyet akár ígéret formájában is megkaphatok egy általam ismeretlen 
dimenzióban? Amennyiben megtagadom ennek lehetőségét, akkor kizárom magam a számomra is 
értelmezhető isteni ígéretből. Ha pedig az elvárásoknak (Isten és Jézus) megfelelően cselekszem, akkor 
engem is jutalom illet. Tehát, nem a jutalomért, nem az örökségért, hanem magáért a tanításért 
vállalom az Isten országa megvalósításával járó kötelességeimet.  

A kötelező feladatvégzésen túl vannak olyan összetevői is ennek a szolgálatnak, melyet nem 
szabad elfelednem, sőt egyenlő munkatársaimként értékelhetem feleségemet és gyermekeimet is. 
Sokszor említem megfelelő társaságban, hogy sokra becsülöm plébános atyámfiait, akik egész 
életükkel szolgálnak. Ezt a tevékenységet csakis így lehet osztatlanul végezni. Nekünk, akiknek 
családunk van, sokszor éppen ennek gondjai jelentkeznek gátló tényezőkként. Gyakran eszembe jut 
Jézus biztatása és ez valóban vigasztalás is sokszor a megpróbáló időszakok gondterhelt állapotában: 
„Bizony mondom néktek, hogy senki sincs, a ki elhagyta házát, vagy szüleit, vagy testvéreit, vagy 
feleségét, vagy gyermekeit az Isten országáért” (Lk 18,29). Tudom, hogy senkit nem kell elhagynom 
azért, hogy teljesítsem feladataimat, csupán a kihívások sokasodnak köröttem.  

Arra is nagyon kell vigyáznom, hogy mindaz, amit mondok, hirdetek, prédikálok Isten 
országával kapcsolatosan, Jézus tanításairól, Isten gondviselő szeretetéről, összhangban legyen 
mindennapi életvitelemmel, és azzal a tanítással is, melyért többen életüket is áldozták egyházi életünk 
múltjában. Tudom, hogy a tanítás megáll, mert ennek alappillére Isten. Aki pedig belé veti a bizalmát, 
az sosem rendülhet meg. A szó itt is kevésnek bizonyul, a hit az, ami elevenné teszi kapcsolatunkat a 
gondviselővel. Innen kezdve már Istentől függ, hogy mekkora mértékben adja áldását országa 
kiterjesztésének munkálatai során. Az is tőle függ, hogy mennyire lesz bőkezű, beváltva ígéretét, vagy 
éppen aszerint cselekszik, amire Jézus utalt az egyik mondatában: „Annakokáért mondom néktek, hogy 
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elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, a mely megtermi annak gyümölcsét.” (Mt 

21,43).  

Összegezésképpen megjegyzem, hogy boldog pillanatokat éltem át ismételten, amikor szemtől-
szembe kerültem a korábban megismert bibliai versekkel és azokkal a tanításokkal, melyekről szól 
néhány egyházi beszédem. Öröm volt végig járnom azt az utat, mely nem volt ugyan ismeretlen 
előttem, de ahol találtam néhány figyelmezető táblát, melyet korábban nem vettem észre. Beismerem, 
hogy soha nem szabad így „vezetnie” senkinek, hogy figyelmen kívül hagy egyetlen jelzőtáblát is. Az 
evangélium hirdetőjeként azzal is tisztában kell lennem, hogy miben áll mások felfogásának a mozgató 
rugója és esetenként miben többek, mint mi Isten országa építésében.  

Újra felfedeztem a jelen világ rengeteg áldását, melyek nem templomban őrzött ládákba zártan 
találhatók, vagy hét lakat alá elhelyezett sötét kamrában, hanem szemünk előtt, élő elevenen sürgetnek 
mindnyájunkat a mulaszthatatlan cselekvésre. Persze van időnk – elméletileg mindenre. Talán 
elegendőnek bizonyul néhány másodperc is arra, hogy megbánjuk múltunk tetteit és lélekben 
odasimuljunk Istenhez. Erről viszont mindenki tudja, hogy az egyénnek valóban feloldozást jelent, de 
nem mondhatják el mindezt szerettei.  

Nem rég az egyik vendégünk hangsúlyozta, hogy számára lényegtelen a temetőbe való 
látogatás, hiszen úgy érzi édesanyaként, hogy most, életében tudja kellőképpen értékelni a kapott 
virágot. Persze szükséges, hogy rendezzék a hozzátartozók lelki igényüket, de ha valamit 
elmulasztottunk, azt már nem sikerül a meghalt szerettünk tudomására hoznunk.  

Arra utalt a kedves ismerősöm és én is ezt a gondolatot erősítem, hogy amíg élünk, addig 
tegyünk jót egymással, különösen testvéreinkkel. Ennek minden feltétele adva van, mert Isten országa 
bennünk van.  

Debrecen, 2011. 


