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Ezüstszabály és aranyszabály

● Amit magadnak nem 
szeretnél, azt 
másnak se tedd.
(Tób 4, 15a)

(Nem egyedi, számos 
más vallásban 
megjelenik. → Kre. 3. 
sz. – hellenista hatás)

● Amint akarjátok, hogy 
cselekedjenek 
veletek az emberek, 
ti is hasonlóképpen 
cselekedjetek velük. 
(Lk 6,31)

(Egyedi?)



  

Lex talionis

● „Ha egy szabad ember kiveri 
egy szabad ember fogát, 
üssék ki az ő fogát is.” 
(Hammurapi, Kre. 18. sz.)

● „Szemet szemért, fogat 
fogért, kezet kézért, lábat 
lábért, égetést égetésért, 
sebet sebért, kék foltot kék 
foltért.” (2Móz 21,24k)



  

Üzleti elv?

● Albrecht Dihle (1962): fiozófiai analízis – 
„Vergeltungsprinzip” (megtorlás elvek) közé 
sorolja

● Az „egyenlőség elvének” kiemelése
● Paul Ricoeur fordítása: „ahogyan 

szeretnétek...” = „ahogyan elvárjátok...”?
● „do ut des”? (adok, hogy Te is adj?)



  

Hegyi beszéd (Lk 6,27-35)
Nektek pedig, akik hallgattok engem, ezt mondom: szeressétek 
ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; 
áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik 
bántalmaznak titeket! Aki arcul üt téged, tartsd oda annak arcod 
másik felét is, és aki elveszi felsőruhádat, attól alsóruhádat se tagadd 
meg! Adj mindenkinek, aki kér tőled, és aki elveszi a tiedet, attól ne 
követeld vissza! És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek 
bánjanak, ti is úgy bánjatok velük!
Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? 
Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha 
azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a 
bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől 
remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak 
kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti 
azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok 
kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a 
Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok 
iránt. 
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Ezüstszabály és aranyszabály

Amit magadnak nem 
szeretnél, azt másnak 
se tedd.
(Tób 4, 15a)

– negatív

– individuális

– passzív

Amint akarjátok, hogy 
cselekedjenek veletek 
az emberek, ti is 
hasonlóképpen 
cselekedjetek velük. (Lk 
6,31)

– pozitív

– együttműködő

– aktív



  

Fogolydilemma

● Tegyem vagy ne 
tegyem?



  

Teremtésvédelmi fogolydilemma

● Tegyem vagy ne 
tegyem?

● Párizsi klímacsúcs 
– önkéntes vállalás 
és lemondás



  

Hogyan látnák mai világunkat 
Izráel papjai vagy a próféták?

„Minden hezitálás nélkül felhívnák a figyelmet a föld egyre 
nagyobb fizikai szennyezettségére: olajfoltokra, savas esőkre, 

külszíni bányákra, ózonlyukakra, nukleáris hulladékokra. 
Ehhez hasonlóan, rémülten figyelnék a föld erkölcsi 

szennyeződését. 
Mennyi ideig hallatnák hangjukat, amíg attól félnének, hogy 

Isten elhagyja a földi szentélyét?” (Jacob Milgrom)



  

Próféták
● háttértudásként mindig jelen van a teremtés rendezettsége 

(a törvényt még az állatok is betöltik, csak az ember nem)

„Még a gólya is, az égen, tudja költözése idejét, a gerlice, a fecske és 
a daru is vigyáz, mikor kell megjönnie, csak az én népem nem ismeri 
az Úr törvényét.” (Jer 8,7)

● ideális társadalom-kép
● elítélik a városiasodást

„Jaj azoknak, akik házat házhoz 
ragasztanak, és mezőt mező mellé 
szereznek, míg hely sem marad 
másnak, és csak ti laktok ebben az 
országban!” (Ézs 5,8)

● elítélik az ipari termelést (Nábót szőlője, 1Kir 21)
● tudnak egy kozmikus szövetségről (Ézs 24,1-13) 

(megszegése: káosz)



  

Börtönlevelek, 1943.08.12.
Amikor Jeremiás népének legínségesebb időszakában azt 
mondja, hogy „fognak még szántóföldet venni ebben az 
országban” (Jer 32,43), akkor ez a jövőre vonatkozó 
bizonyosság jele. Ez hitet igényel, amelyet Isten naponta 
adhat nekünk. Nem úgy értem, hogy olyan hitet, amely 
elmenekül a világból, hanem olyat, amely kitart a világban, 
szeret, és megmarad igaznak, minden nehézség ellenére, amit 
ez magával hoz. A házasságunknak egy „igennek” kell lenni, 
amelyet Isten teremtett világára mondunk. Ennek erősíteni 
kell bennünket, hogy megoldjunk és beteljesítsünk valamit 
ezen a földön. ...



  

Nem mindegy mit teszünk...

„Félek, hogy azon 
keresztyének, akik csak egy 
lábbal állnak a Földön, a 
mennyben is csak egy 
lábon állnak majd.”

(Dietrich Bonhoeffer)
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