
Az emberi test 
— bűnforrás
vagy templom?
Egy indiai osztálytársam a betlehemi teológián mondta egyszer,
hogy a nyugati ember egy nagy test lélek nélkül. Egy afrikai azt
mondta, látva a nyugatiak stresszel teli, sokszor önpusztító, újabb
és újabb élményeket habzsoló életmódját, hogy ezek „elpazarolják
a lelküket”. Jean Vanier pedig azt hangsúlyozta, amikor a modern,
apa-nélküli társadalom jellemzőiről szólt, hogy a modern nyugati
embernek baja van a tekintéllyel és a szexualitással.1

Ez a három megnyilatkozás csak jelezni akarja azt a nehézséget, ami-
vel a mai nyugati társadalom szembetalálja magát az emberi testtel
kapcsolatban. Egyfelől úgy tűnik, hogy szinte istenítik a fiatal és szép
testet, a testi gyönyört, másfelől viszont az is látszik, hogy a test iga-
zi méltósága, szeretetet közvetítő képessége veszélybe került, elveszett.

A következőkben azt szeretném megmutatni, hogy mit tartalmaz
a kinyilatkoztatás a testtel kapcsolatban. A test bűnforrás — vagy
templom? Mindkettőt olvassuk Szent Pál leveleiben (Gal 5,17; 1Kor
6,19–20). Mi a test evangéliuma, Isten örömüzenete az emberi testről?

1. Az ókori görög felfogás

Az ókori görög gondolkodás két nagyon alapvető felismerésre jut el
az emberrel kapcsolatban. Az első az istenség és az ember kapcsola-
tára vonatkozik. Az egyszerűség kedvéért csak Platón (†Kr. e. 348) meg-
fogalmazásában idézem ezt a meglátást. Platón eltöpreng azon, hogy
honnan vannak az emberi értelemben olyan kristálytiszta fogalmak,
mint a matematika és a geometria, vagy még inkább a jó, a szép, az igaz
fogalma. Hiszen ezekkel a valóságokkal az érzékelhető világban sehol
sem találkozunk ilyen vegytiszta mó don. Platón válasza mitikusnak
és naivnak tűnik. Azt állítja, hogy az emberi lélek valahol ’látta’ — a
világ szellemi ősforrásában, az Istenben — az érzékelhető világ ősmintáit.
Amikor az érzékelhető dolgokat látjuk, akkor visszaemlékezünk
(ajnavmnhsi") arra, amit valahonnan ismerünk, aminek a földi valósá-
gok csak halvány árnyékai (vö. Platón: Rep. 509–510; Phaid. 72). Ezért
is nevezi Platón ezeket a kristálytiszta fogalmakat ideáknak. Az ijdeva
szó a látni (ijdei'n) igéből származik, a látott dolgokra utal. Az igazság,
a dolgok valóságos lényegének megismerése azért lehetséges, mert az
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érzékelhető világ részesedik (mevqexi") az isteni gondolatokból, az em-
beri szellem pedig visszaemlékszik ugyanezekre az isteni gondolatokra,
ideákra, melyek alapján az érzékelhető világ létrejött.2

Platón gondolatmenete látszólag naiv, valójában zseniális. Nem vé-
letlenül mondta Alfred N. Whitehead, hogy az európai filozófia nem
más, mint Platónhoz fűzött lábjegyzet.3 A modern filozófia is elgon-
dolkodik azon, miért van az, hogy az ember minden evilági tapasz-
talatát végesnek, töredékesnek éli meg. Sohasem mondjuk azt, hogy
ne lehetnék még boldogabb, hogy a dolgok körülöttem ne lehetnének
még harmonikusabbak. Az ember nem tud beletörődni a szerettei szen-
vedésébe és halálába, és a saját halálába sem. Miért nem elég az em-
bernek ez a világ? Nagyon sok filozófus arra a következtetésre jut, hogy
csak azért érzékelheti az ember végesnek ezt a világot, mert tapasztal
valamit abból, ami a világon túl van. Ha semmi sem létezne a világon
túl, akkor nekünk ez a világ teljesen elég lenne. Csak azért tudjuk vé-
gesnek megtapasztalni, mert valamit tapasztalunk a Végtelenből, a Tel-
jességből, és ehhez viszonyítjuk a földi tapasztalatainkat.

Az állatoknak, úgy tűnik, elég ez a világ. Az állatot az ösztönei tö-
kéletesen elirányítják, a világba belesüppedve él. Nincsenek egzisz-
tenciális krízisei. Az ember nem tud így élni. Az ember egy kicsit ügyet-
lenül kilóg a világból. Őt nem irányítják el az ösztönei, hogy mit is kell
tennie. Az ember megkérdezi: Mi ez az egész itt körülöttem? Van en-
nek valami értelme? Hol az én helyem ebben? Mit kell tennem? Mit
remélhetek? Az ember számára a léte gondot jelent, és ezért elkezd gon-
dolkodni (Heidegger). Az ember kicsit ügyetlenül kiemelkedik a vi-
lágból. Rákérdez az egész értelmére. Pontosan azért tud rákérdezni,
rálátni az egészre, mert föléje emelkedik. Az ember azért tud föléje emel-
kedni, mert van Valami, ami fölé emelje. Létezik Valami a világon túl.
Van egy felfelé ható gravitáció. Pontosan ez teszi az embert emberré.
Ez emeli ki az állatvilágból. XVI. Bene dek pápa a katekizmus kom-
pendiumában így definiálta az embert: „Homo capax Dei” (az ember ké-
pes az Istenre),4 vagyis képes megtapasztalni, befogadni Őt. Ez teszi
az embert emberré, ez a kapcsolat a világon túli Valósággal. Isten lé-
tének egyik legfőbb bizonyítéka az ember léte. Az a tény, hogy létezik
egy ilyen különleges lény az élők világában, aki kiemelkedik az érzé-
kelhető világból.

A görög felvilágosodás nagy erővel fogalmazta meg ezt a ’bar-
langból kivezető’ ösvényt (vö. Platón: Rep. 515–517), az ember ta-
pasztalatát a világon túli Valóságról, amely tapasztalat minden szel-
lemi tevékenységében tematizálódik. Ez az ösvény a mítoszok
világát széttöri, és a valóságos Legfőbb Jóhoz vezet.

A görög gondolkodás tehát eljut annak a felismerésére, hogy lé-
tezik egy teljesebb Valóság ezen a véges világon túl, és az ember kap-
 csolatban is áll ezzel a Teljességgel.

Az ókori görög szellem másik nagy felismerése az ember belső ösz-
szetettségére vonatkozik. Felismeri az emberi személy, a ’lélek’ szu-
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verén cselekvését. Ezt a felismerést egyszerűen az ember alapta-
pasztalatából vezeti le. Az ember képes egy adott pillanatban egy
adott cselekvést végrehajtani. Például a Kovács Ferencnek nevezett
valami képes a kezét délelőtt 11 óra 35 perckor felemelni. Ez nem
azért történik meg, mert Kovács Ferenc agyában különleges kémiai
reakciók zajlanak le, amelyek az idegpályákon keresztül aztán az
ingerületet az izmokhoz juttatják, és az izmok megfeszülnek. Épp
ellenkezőleg. Ez azért történhet meg, mert a Kovács Ferencnek ne-
vezett valami délelőtt 11 óra 35 perckor elhatározta, hogy felemeli
a kezét. Ezért indultak el különleges kémiai reakciók az agyában,
amelyek aztán az izmai megfeszítéséhez vezettek. A görög filozó-
fia erre az elemi tapasztalatra reagál, amikor megfogalmazza, hogy
az emberben van valami, ami parancsol a testnek.

A görög gondolkodás tehát felismeri, hogy az embernek van reá-
lis kapcsolata a Feltétlen Valósággal, és felismeri azt is, hogy az em-
berben van valamifajta szellemi rész, amely szabad döntésekre képes.
Ebből a két alapfelismerésből aztán azt a következtetést vonják le, hogy
az ember értékesebbik alkotóeleme a lélek, amely kapcsolatban van
az istenséggel. A test ennek a léleknek ideiglenes börtöne. Euri pi dész
írta: „A húsból való (ti. az ember), mint egy égből lehulló csillag ki-
hamvadt, kiszabadítva így a lelket az éterbe” (frag. 971). Ebben a meg-
világításban aztán a test egyre inkább negatív fényben jelenik meg.
Epiktétosz szerencsétlennek, szánalmasnak nevezi a testet (1,3.5). Ké-
sőbb pedig egyre inkább úgy jelenik meg a test, mint a testi gyönyö-
rök forrása, a rossz szenvedélyek lakhelye (Plutarkhosz: Adv. Col. 30).

Mindezzel egy időben megtaláljuk az ókori görög szemléletben a
test nagyra értékelését is. A klasszikus görög művészet egyik leg-
főbb célja szép emberi test ábrázolása. Az ókori ember szinte iste-
nítette a szerelmet (Afrodité, Vénusz vagy a termékenységi kultu-
szok gyakran orgiába fulladó ünnepein).

Sokan meg is vádolták a kereszténységet azzal, hogy gyanúba ke-
verte a testi szerelmet, elvette a testi szerelem önfeledt megélését az
embertől. Ahogy Nietzsche fogalmazta: „A kereszténység megmér-
gezte a szerelmet.”5 Van ebben az állításban igazság is. A keresztény-
ség történetében, különösen olyan gondolkodók hatására, akik a testi
kísértéseket nagyon is megszenvedték, és a testben a bűn forrását lát-
ták (például Szent Ágoston), kialakult e kereszténységben egy testtől
idegenkedő, testet elutasító magatartás. Részben tehát jogos Nietzsche
kritikus mondata. Ha azonban a dolog mélyére nézünk, akkor belát-
juk, hogy Nietzsche téved. Az ókori termékenységi ünnepek szexua-
litás kultusza, az ünnepeken megjelenő prostitúció és féktelenség egy-
általán nem a szerelem felmagasztalása volt. Sokkal inkább a szerelem
lealacsonyítása, a nő kihasználása. A mai szexualitás-kultusz a vele
járó prostitúcióval, pornográfiával és sok hasonló jelenséggel együtt
szintén nem a szerelem felmagasztalása, sokkal inkább annak leala-
csonyítása, árucikké, fogyasztási cikké való silányítása.

C. A test felértékelése?
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A szerelem, ha igazi, akkor egy másik személyhez vezet el, aki vég-
telen tiszteletet érdemel és igényel. A szerelem, ha igazi, akkor na-
gyon hamar megszületik benne a vágy a végérvényességre, a teljes
odaadásra. A kereszténység egyenesen azt állítja, hogy a házasság
szentség. Maga a végtelen isteni Szeretet van jelen két ember sze-
retetszövetségében.

A görög kultúrában tehát egyszerre jelenik meg a test leértékelése
és a szexualitás szabados megélése. A két magatartás az ellenkező
látszat ellenére összefügg. A modern nyugati kultúránk hasonló
módon egyesíti a test (és általában az emberi élet) leértékelését, az
élet végső távlatainak és értékének elveszítését a szexualitás szabados
megélésével. Az élet és így a test is végső soron értéktelen, könnyen
odaadható, eldobható.

2. A bibliai emberkép

Az ószövetségi ember nem jut el arra az elvont gondolkodásra,
amelyre a görög filozófia. Nem tudja a valóságot másképpen el-
képzelni, mint testben. Ezekiel próféta például az angyalok testéről
(Ez 1,11.23), később a kerubok húsáról/testéről beszél (Ez 10,12).
Ugyanígy tesz Dániel könyve is (Dán 10,6). Nemigen tudnak egy
tisztán szellemi valóságot elképzelni.

Az ószövetségi szerzők az embert is egységes, testi valóságnak
fogják fel. „Minden test” (kol basar) ezt jelenti: minden élőlény, min-
den ember (vö. Ter 6,13; itt a LXX a ’basar’ — hús/test szót ’ember’-
nek, anthroposznak is fordítja). Jób könyvében a „minden ember
teste/húsa” kifejezést a görög fordítás így tudja visszaadni: ’az
egész ember lelke’ (pneuma pantos anthropou).

A semita gondolkodás tehát konkrét, egységes valóságnak látja
az embert, és gyakran az egész embert testnek, húsnak nevezi. A test
szó gyakran egyszerűen a személyt jelenti (Zsolt 119,200; Iz 9,19;
49,26; Sir 51,12; Jób 6,4; 19,26). Csak az Ószövetség késői könyveiben
jelenik meg a test és a lélek szétválasztása (Bölcs 7,1.7; 9,15).6

A Biblia embere ugyanakkor tud arról a két nagy felismerésről,
amelyet a görög gondolkodás a filozófia útján ért el, csak ezt a két
felismerést más módon fogalmazza meg. Az ember kapcsolatát a
feltétlen Valósággal nem a látható, véges valóság forrásaként felis-
mert Szellemi Valósággal való kapcsolatként értelmezi, vagyis nem
tételez fel egyetemes anyag–szellem kettősséget. A bibliai ember
egyszerűen személyes találkozásként, a Teremtő és Szabadító Is-
tennel való, mindent felforgató személyes találkozásként beszél a
feltétlen Valósággal való kapcsolatról.

A bibliai szemléletmód az emberben sem tételez fel egy határo-
zott, metafizikai dichotómiát (anyagi test és szellemi lélek), hanem
az embert a maga konkrétságában szemléli. Ugyanakkor egyszerű
módon mégis beszél arról, hogy az emberben van valami, ami Is-
tentől származik („orrába lehelte az élet leheletét”; Ter 2,7).

A. Az ember test
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i. m. 342–347.

259

Eleje:Layout 1  2012.03.13.  16:35  Page 259



Ebben a szemléletmódban a test se nem jó, se nem rossz. Az em-
bert az Istennel való kapcsolata teszi jóvá, vagy rosszá. Ha igent
mond a Teremtő szándékára, akkor a helyes úton jár, ha nemet mond
rá, akkor bűnössé, rosszá válik.

A test a bibliai szóhasználatban tehát az egész embert jelenti, de kü-
lönösen is a gyengeségét, esendőségét, teremtettségét fogalmazza
meg (Ter 6,3). Izajás próféta az emberi segítséget, az emberi terve-
ket nevezi testnek: „Egyiptom csak ember, nem Isten, a lovai csak
test, nem lélek” (Iz 31,3). A qumráni közösség írásaiban ugyanez a
szemléletmód tükröződik: „Aki csak test, annak hogyan lenne be-
látása? Aki porból alkottatott, hogyan határozhatná meg lépteit?”
(1QH 15,21). „Egy test lelke ezeket nem értheti” (1QH 13,13). A ’test’
szó az ember gyengeségére utal. Ebben az értelemben hallunk az
Evangéliumban arról, hogy a farizeusok ’test szerint’ (emberi
módon, a látszat alapján) ítélnek (Jn 7,27).7

Az ember test, nem tud Istenhez eljutni. „Ami testből született, az
test, ami Lélekből (Istentől, odafentről) született, az Lélek” (Jn 3,6).
Krisztus odafentről való: „Ti innen lentről vagytok, én fentről való va-
gyok, ti ebből a világból vagytok, én nem ebből a világból vagyok” (Jn
8,23). Az ember a maga erejéből Isten világába nem tud eljutni, ezért
kellett neki testet ölteni, hússá válni, hogy a maga életét megoszthassa
velünk: „Az Ige testté (hússá) lett, és köztünk lakott. Mi láttuk az Ő di-
csőségét… Isten soha senki nem látta. Az Egyszülött Isten, aki az Atya
keblén van, Ő nyilatkoztatta ki” (Jn 1,14.18). Ezért adja nekünk az Ő
testét, hogy a maga isteni életét megossza velünk (Jn 6,51–58).

Noha a bibliai gondolkodásmódtól alapvetően idegen az a gondo-
lat, hogy a testet és a lelket különböző ontológiai minőségekként
képzelje el, és a testet alacsonyabb rendűnek tartsa, mégis gyakran
társítja a test fogalmához a bűnt. Nem azt állítja ezzel a Biblia, hogy
a test önmagában a bűn forrása. A bűn az ember szabad döntései-
ből (a lelkéből) származik. „Nem az szennyezi be az embert, ami
bemegy a száján, hanem ami kijön belőle” (Mk 7,18–20). A bűnös
döntések, a lélek szennyezi be az embert, az ember testét is.

A Biblia mégis gyakran tulajdonítja a bűnt a testnek. Ezzel nem
magát a testet tekinti bűnösnek, hanem konkretizálja az emberi
gyengeséget, az ember egy részének, a testnek tulajdonítja a meg-
seb zettséget. Ebben az értelemben írja a qumráni zsoltár: Hálát
adok, „hogy a test vágyát nem ültetted belém” (1QH 10,22).

Szent Pál az irigységet és a dicsekvést is a test cselekedeteinek
nevezi (1Kor 3,3). Később pedig a ’testi’ cselekedetek (azaz: bűnös
cselekedetek) között ott találjuk ezeket a teljesen lelki cselekedete-
ket is: bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, veszekedés,
pártoskodás stb. (Gal 5,19–21).

A megsebzett emberi természet ábrázolását Pál apostol a test vá-
gyainak, gyengeségének megfogalmazásával teszi. „Semmi jó nem

B. „A lélek kész, de a
test gyönge” (Mk 14,38)
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lakik a testemben” (Róm 7,18). „A belső ember szerint Isten törvé-
nyében lelem az örömöm, de a tagjaimban más törvényt észlelek, és
ez küzd értelmem törvénye ellen” (Róm 7,22–23).

Ezért az embernek keresztre kell feszítenie a testét, kívánságaival
együtt (Gal 5,24), meg kell ölnie magában a test cselekedeteit (Róm
8,12), meg kell szabadulnia a testtől (Róm 8,4–9). Krisztus szavai
csengenek itt vissza: „Ha szemed megbotránkoztat, vájd ki...” (Mt
5,29–30). A bűn kiirtására, legyőzésére hívnak meg ezek a monda-
tok, amelyet az ember csak a Szabadító Krisztus segítségével tud
megtenni, és még megigazult emberként is megszenvedi a megseb-
zett természet diszharmóniáját, rosszra csábítását (Róm 7,24–25).8

A Biblia testet bűnnel összekapcsoló kifejezései félreérthetőek, és gyak-
ran vezettek test-ellenességhez, a szexualitás leértékeléséhez. Ezek a
kifejezések azonban nem a testet akarják a bűn forrásául megtenni (hi-
szen a bűn forrása a személy, az ember szabad döntése), hanem a bűn-
től megsebzett emberi természetet ábrázolják, nevezik ’test’-nek.

3. A test evangéliuma

A kinyilatkoztatás legfontosabb üzenete mégsem az, hogy a test
gyenge, a test a bűn szimbóluma is lehet. A kinyilatkoztatás min-
denekelőtt arra tanít, hogy a test Isten teremtménye, a Szentlélek
temploma, az Úré.

A test Isten terve szerint a szeretet, az eggyé válás jele és eszköze
lehet a házasfelek számára. „Ketten egy test lesznek” (Ter 2,24). A testi
szerelem szépségét, méltóságát énekli meg az Énekek Éneke.

Szent Pál apostol arra tanít, hogy testünk a Szentlélek temploma
(1Kor 6,19), ahogyan az Evangéliumban is hallunk Krisztus testé-
nek templomáról (Jn 2,21). Az apostol az egyházat Krisztus testének
nevezi. Mindannyian ennek az egy testnek vagyunk tagjai: ha az
egyik tag szenved, vele együtt szenved a többi is, ha az egyik tag
örül, vele örül a többi is (1Kor 12,26). Ez Krisztus álma az emberi
társadalomról. Nem egy piramishoz hasonló társadalom, ahol min-
denki tör föl a csúcsra, nem a szabad verseny világa, hanem az egy
test, ahol egymásnak tagjai, test-vérei vagyunk.

Végül a Biblia a test fogalmával utal az egész teremtett világra is.
A kozmikus Krisztus befogad a testébe mindent, hogy Ő legyen az
egész teljesség (Kol 1,19–20; Ef 1,23). A teremtett világ, láthatók és lát-
hatatlanok Feje is Ő, aki helyreállítja a teremtés rendjét. Ilyen érte-
lemben a test megbecsülése jelenti a teremtett világ megbecsülését is.

�

A test nem önmagában sebzett és rossz. A megsebzett, helyét nem
találó ember szennyezi be, alacsonyítja le a testet is. A keresztény
örömhír hirdetésének az egyik nagyon fontos formája ma a tiszta te-
kintet, a test megbecsülése, a szép és örömteli házasság és család sza-
vak nélküli prédikációja.

8Vö. Eduard Schweizer:
Sarx. In: Theologisches
Wörterbuch zum Neuen

Testament, VII.
Kohlhammer, Stuttgart,

1964, 98–151.
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