
Ledán M. István

A hét főbűn: kevélység1

Mindez meg is történt Nebukadneccar királlyal.
Tizenkét hónap múlva, amikor királyi palotája tetején sé-
tált Babilonban,
így szólt a király: Ez az a nagy Babilon, amelyet én építet-
tem királyi székhellyé hatalmam teljében, fenségem dicső-
ítésére!
Alighogy kimondta a király ezeket a szavakat, egy hang 
hallatszott az égből: Neked szól ez az üzenet, Nebukad-
neccar király! Elvesztetted királyságodat!
Száműznek az emberek közül, a mezei vadak közt tanyá-
zol, füvet eszel, mint az ökrök, és hét időszak múlik el fö-
lötted, amíg el nem ismered, hogy az emberek királyságán 
a Felséges uralkodik, és annak adja, akinek akarja.
Azon nyomban beteljesedtek ezek az igék Nebukad-
neccaron. Száműzték az emberek közül, füvet evett, mint 
az ökrök, és az ég harmatja áztatta testét, míg olyan hosz-
szúra nem nőtt a szőre, mint a sasnak a tolla, és olyan kar-
mai nem lettek, mint a madaraknak.
Amikor eltelt ez az idő, én, Nebukadneccar, föltekintettem 
az égre, és értelmem visszatért. Áldottam a Felségest, di-
csőítettem és magasztaltam az örökké élőt, mert az ő ural-
ma örök uralom, és királysága megmarad nemzedékről 
nemzedékre.

1 A hét főbűnt tematizáló prédikációsorozat Érköbölkúton hangzott el 2019 őszén.
Az egyes prédikációkat Timothy Keller (Th e seven deadly sins, https://gospelinlife.

com/downloads/the-seven-deadly-sins/, megnyitva: 2020. április 18.), André Compte-
Sponville (Kis könyv a nagy erényekről, ford. Saly Noémi (Budapest: Osiris, 1998), Alain 
de Botton (Status anxiety (New York: Penguin, 2004), valamint Szilágyi N. Sándor 
(Szimpatikus embertudomány, https://www.youtube.com/playlist?list=PLZuxUQx7notTh 
iAXo3ykRuzadnmPd6feU&fb clid=IwAR1J5DFr8X2n6TIIdLwP3W35CoP6ensgCRkN
YO-mT4PZ6biZ_OvRVcrLcMw, megnyitva: 2020. április 18.) gondolatai ihlették.
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A föld minden lakóját semminek tekinti, tetszése szerint 
bánik az ég seregével és a föld lakóival. Senki sem foghatja 
le a kezét, és senki sem mondhatja neki: Mit csinálsz?
Abban az időben értelmem visszatért, és királyi uralmam-
hoz méltóan visszatért tündöklő dicsőségem is. Az udvari 
emberek és a főurak fölkerestek engem, visszahelyeztek ki-
rályságomba, és még nagyobb hatalomra jutottam.
Most azért én, Nebukadneccar, dicsérem, magasztalom és 
dicsőítem a mennyei Királyt, mert minden tette helyes, el-
járása igazságos, és meg tudja alázni azokat, akik kevé-
lyen élnek. (Dán 4,25–34)

Olvasásra ajánlott: Dán 4,1–24

Azt mondják: a fák nem nőnek az égig. Legfennebb az álmokban. Nebukadneccar 
álmában egy fát lát, a fa egyre magasabbra nő, egyre terebélyesebb, már az eget 
verdesi a koronája, és akkor hang hallatszik az égből: vágjátok ki a fát, vagdaljá-
tok le ágait, tépjétek le a leveleit, csak a gyökere és a töve maradjon meg, hadd 
áztassa az égi harmat. Nem akármilyen álom ez, és aki álmodja, az sem akárki. A 
neve vicces, babiloni nyelven még viccesebb: Nabú-kudurri-uszur, de ez az em-
ber nem volt vicc. Ő csinálta meg az ókori világ hét csodája közül az egyiket: a 
babiloni függőkerteket, ami igazából egy mesterséges hegy volt a babiloni alföld 
közepén, tele zölddel és virágokkal. Az ő idejében lett Babilon az ókori világ New 
Yorkja, egy több százezres város, lélegzetelállító épületekkel, ókori felhőkarco-
lókkal, melyeket jórészt Nebukadneccar epíttetett. És ez az ember hatalma csú-
csán elkezd félni és rettegni. Azt mondja: békében éltem és boldog voltam, de 
csak voltam! Vége a békének, a nyugalomnak, a boldogságnak. Mitől fél és mitől 
retteg ez az ember, akiről mások is azt gondolják és ő maga is azt gondolja magá-
ról, hogy korlátlan hatalmú úr? Attól fél és attól retteg, hogy a fák mégse nőnek 
az égig, hogy mégse korlátlan a hatalma, hogy nem kontrollálhat mindent, hogy 
a hatalmat, a rangot, a dicsőséget el lehet veszíteni. De ha el lehet veszíteni egyik 
napról a másikra, akkor mégis hogyan mondhatom, hogy az enyém? És ha elve-
szítem, mi marad belőlem? Akkor egy senki leszek. Akkor miért dolgoztam, mi-
ért küzdöttem? Hát nem borzasztó ez, hogy amit felépítettem, amit létrehoztam, 
amiért megdolgoztam, az csak úgy kicsúszik a kezem közül?

Mit tegyen az ember, mit lehet itt tenni? Azt mondja Dániel, és ő is reszket, 
mint a nyárfalevél, hogy ez a fa te vagy, király! Téged vágnak ki, és te maradsz 
kivágva, míg el nem ismered, hogy Isten az Úr, hogy övé a hatalom és a dicsőség. 
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Szóval el kellene ismerni, meg kellene érteni, hogy amink van, az Istentől van. 
De ez nem megy Nebukadneccarnak. Nekünk sem megy. Ha a hatalom, a rang, 
a vagyon elveszíthető, mit teszünk? Foggal-körömmel ragaszkodunk hozzá, ka-
paszkodunk belé. Ha elveszíthető a hatalom, a presztízs, a vagyon, mi a megol-
dás? Akkor ugye növelni kell. Legyen több és több belőle. Csakhogy a békének, 
a nyugalomnak, a boldogságnak annyi! Mert nincs megállás: kis gömböc lesz az 
ember, tömi és tömi magát, mindent elnyel, mindent felfal, kipukkadásig. Fene-
ketlen lyuk lesz az emberi lélek: mindent akar, semmivel meg nem elégszik. 
Hogy is szoktuk mondani: az Isten pénze se lesz elég neki. Az ember szomorú 
lesz, ideges, nyugtalan és kevély. Büszke és gőgös.

Eltelik tizenkét hónap, eltelik egy év, és hiába volt a fi gyelmeztető álom, és 
hiába magyarázta meg Dániel a királynak az álmot olyan bátran és szépen, 
Nebukadneccar még mindig nem érti, még mindig vonakodik elismerni azt, 
hogy amink van, az Istentől van. Sétál palotája tetején, nézi a várost – szó nincs 
már arról, hogy békessége, nyugalma, öröme volna, csak határtalan büszkeséget 
érez – és azt mondja: „Ez az a nagy Babilon, amelyet én építettem királyi szék-
hellyé hatalmam teljében, fenségem dicsőítésére”. Nem kispályás ez a Nebu-
kadneccar.

De erre akkor most mondok valamit. Azt olvassuk a 8. zsoltárban, a zsoltár-
szerző mondja az emberről: „dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá 
tetted kezed alkotásain”. Itt is az emberi dicsőségről van szó. Ez nem büszkeség? 
Nem gőg azt mondani, hogy dicsőséggel koronázta meg Isten az embert? Egy 
kortárs ateista francia fi lozófus, aki egyébként nagyon szép dolgokat írt az alá-
zatról, azt mondja, hogy úgy szeretne letérdepelni a templomokban, de nem tér-
depel le, mert ha megtenné, akkor hinnie kellene abban, hogy Isten teremtett 
bennünket. Ez pedig szerinte nagyzolás, nagyralátás lenne. Olyan kiábrándítóan 
kicsik vagyunk, hogyan képzelhetnénk, hogy egy Isten akarta ezt így? Istenben 
hinni – mondja ez a fi lozófus – büszkeség és gőg. Amikor mi azt mondjuk, hogy 
Isten teremtményei vagyunk, képére és hasonlatosságára lettünk teremtve, egy-
úttal persze azt is mondjuk, hogy méltóságunk és rangunk van a világban. De azt 
is, hogy mi ezért semmit nem tettünk, az ujjunkat sem mozdítottuk. Mi ezt a 
rangot és méltóságot kaptuk. És igen, ez örömmel, belső megnyugvással tölt el 
bennünket, magabiztosságot és önbizalmat ad; mondhatnánk, hogy végül ez is 
egyfajta büszkeség, csakhogy ez jófajta büszkeség. Nebukadneccar királyt azon-
ban a rosszfajta büszkeség tölti el.

Mi valójában a büszkeség? Végigtekintek az életemen, mint Nebukadneccar 
Babilon városán, számba veszem azt, ami jó van az életemben, és azt mondom: 
ezt én csináltam meg, én mindezt megérdemlem, mindez jár nekem. Vagy for-
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dítva, számba veszem mindazt, ami rossz, és azt mondom: nem ez jár nekem, 
más, jobb, több járna. És ha nem jön/jött össze azt mondom: azért nem, mert túl 
becsületes vagyok. Az a baj velem, hogy túl igazságos, túl korrekt vagyok. Hát ez 
is büszkeség!

De végül mi a gond a büszkeséggel? Hát már az is baj, hogy az ember egy ki-
csit gratulál magának, ha jól csinált valamit? Hogy egy kicsit fényezi magát? Hát 
nincs ennek a Nebukadneccarnak igaza? Nem ő csinálta meg Babilont? Nem ő 
tette az ókori világ kulturális fővárosává? Hantázik, lódít? Dehogyis! Valóban sok 
nagyszerű dolgot csinált. De van itt egy kis gond. Tudják a testvérek, hogy mi az 
a plágium? Tulajdonképpen lopást jelent. Egy időben tele volt a média plágium-
ügyekkel: egy csomó híres emberről derült ki, hogy könyveiket, doktori dolgoza-
taikat a másokéiból lopkodták össze. A plágium azt jelenti, hogy azt, amit más 
talált ki, úgy tűntetem fel, mintha a sajátom volna. Nos, a büszkeség plagizálás: 
magamnak tulajdonítok olyasmit, amit nem az enyém, ami az Istené, amit tőle 
kaptam. A büszkeség annyit tesz, hogy nem akarod elismerni, hogy minden aján-
dék. Hogy is mondja a Szentírás? „Mid van, amit nem kaptál volna? Ha pedig 
kaptad, mit dicsekszel vele, mintha nem kaptad volna?” (1Kor 4,7) Lehet, erre azt 
mondod: na, az azért túlzás, hogy mindent kaptam volna! Lehet, azt mondod: a 
szerencsémet én csináltam meg! Ahogy az amerikaiak mondják: én csináltam 
meg magam, self-made man vagyok. Akkor hát hadd kérdezzem meg: tettél vala-
mit azért, hogy embernek szüless? Tettél valamit azért, hogy fehérnek szüless, és 
mondjuk ne a cigánysorra? Elgondolkodtál azon, hogy milyen esélyekkel indulsz, 
ha netán oda születsz? Te választottad meg a helyet, hogy hol szüless meg? Gon-
dolod, hogy ha Közép-Afrikában jössz a világra, ott tartanál anyagilag, ahol most 
tartasz? Te döntötted el, hogy melyik században jöjj a világra? Ha a középkorban 
születsz a pestisjárványok idején, ötven-, hatvanévesen még mindig életben len-
nél vajon? Azt mondod: keményen megdolgoztam azért, amim van és amim még 
lesz! Nebukadneccar is. Jó, de mivel? Az elméddel, a tálentumaiddal, tehetséged-
del, mert másképp nem sikerült volna. Márpedig sem az elmédet, sem a 
tálentumaidat, sem tehetségedet nem te adtad magadnak, nem te hoztad össze. 
Akkor most újra megkérdezem: mid van, amit nem kaptál volna?

A büszkeség ellentéte az alázat. Az alázat úgy tekint az életre, hogy az min-
denestől ajándék. Semmi nem jár nekem, semmit nem érdemlek meg. Minden 
kegyelem, minden bónusz. Felébredtem reggel? Ráadás, nem várt meglepetés. 
Dolgoztam egész nap? Felülről kaptam hozzá az erőt. Nem magamtól vagyok 
erős.

Nebukadneccar azt mondja: „én építettem Babilont, hatalmam teljében, 
fenségem dicsőítésére”. Ezt a kevély, büszke embert Isten ki akarja gyógyítani a 



182 KERMAGV  2020/1–2 •  SZÓSZÉK – ÚRASZTALA – SZERTARTÁSOK

büszkeségből. Mert a büszke ember nemcsak szomorú, ideges és frusztrált, ha-
nem kemény, irgalmatlan, részvétlen is. Tapló. Azért irgalmatlan és részvétlen, 
azért tapló, mert foggal-körömmel ragaszkodik ahhoz, amiről úgy hiszi, hogy jár 
neki. És ha megérti, hogy elveszítheti hatalmát, rangját, vagyonát, annál inkább 
kapaszkodik beléjük. Akkor növelni akarja hatalmát és vagyonát. Az ilyen ember 
szívében pedig nincs hely az irgalom, a részvét, a tapintat számára.

Nebukadneccar egy időre állat lesz: füvet eszik, mint az ökör. Elsőre arra 
gondolhatnánk, hogy ez büntetés: Nebukadneccar több akar lenni, mint ember, 
ezért aztán kevesebb lesz, állat lesz belőle. Csakhogy azt olvassuk, hogy épp eb-
ben az állapotban, állati állapotában tekint fel az égre, kapja vissza aztán az eszét, 
és ismeri el, hogy Isten az Úr. Úgy gondolom, hogy Isten azért teszi állattá 
Nebukadneccart, hogy kigyógyítsa a kevélységből és mindabból, ami együtt jár 
a kevélység bűnével. Az állatoknak nincs értelmük, nekik csak lelkük van, de az-
tán azt használják is. Melyikünk ne tudna mesélni arról, hogy szomorúak vol-
tunk, lehangoltak és kedvetlenek, s egyszer csak mellénk somfordált a kutyánk, 
ölünkbe tette a fejét, nézett ránk meleg, barna szemeivel, mi a fejére tettük a ke-
zünket, és máris jobb lett egy kicsivel a hangulatunk. Vagy gyengélkedtünk, nyű-
gösek voltunk, hozzánk dörgölőzött a macskánk, egy kicsit dorombolt nekünk, 
és megintcsak javult egy kicsit a hangulatunk. Az állatoknak van lelkük, sőt: csak 
lelkük van, megérzik a szomorúságunkat, és a maguk módján megpróbálnak vi-
gasztalni minket. Mondhatnánk: van bennük empátia. A büszke emberben 
nincs. A büszke ember nem tud együttérezni. Mert elveszítette a lelkét. Aztán az 
állat képes örülni is. Ok nélkül, csak úgy ujjongani. Aki azt mondja, hogy az állat 
nem tud örülni, az nem fi gyelte meg eléggé mondjuk a delfi neket. Hogy azok fel-
nőttkorukban is mennyit játszanak! A kevély ember képtelen örülni csak úgy. 
Öröme a körülmények függvénye: ha sikere van, örül, de általában csak bosszan-
kodik. Mert elveszítette a lelkét. Végül az állat képes a hálára. Egyszer a kutyánk 
elbóklászott, napok múlva jött haza, megtépázva és éhesen. Vittem neki egy vö-
dör ennivalót, beleöntöttem belőle annyit, amennyi belefért a lábasába. Gondol-
tam, megvárom, ameddig felhabzsolja, aztán újra öntök a lábasba. A kutyának, 
holott rettentően éhes volt, nem az volt az első dolga, hogy nekiessen az ételnek, 
hanem előbb hosszan megnyalta a kezem. A kevély ember nem tud hálát érezni. 
Mitől lenne hálás, és kinek lenne hálás, ha úgy hiszi, mindent magának köszön-
het?

Nebukadneccar királynak csak az értelme maradt meg, a lelkét elveszítette. 
Ezért aztán Isten állattá tette, hogy visszakaphassa lelkét. És miután, mondjuk 
így, visszatalált a lelkéhez, az értelmét is visszakapta. Most már ember, úgy ahogy 
Isten elképzelte az embert: van értelme és van lelke. Amit végül mond, azt lélek-
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kel és értelemmel mondja: „most azért én, Nebukadneccar, dicsérem, magaszta-
lom és dicsőítem a mennyei Királyt, mert minden tette helyes, eljárása igazságos, 
és meg tudja alázni azokat, akik kevélyen élnek”.

Ha unjuk már az állandó önfényezést, ha elegünk van az örökös nagyra-
nézésből, ha nehéz már a kőszívünk, minket is így akar meggyógyítani az Isten.



Ledán M. István

A hét főbűn: fösvénység

„Amikor pedig Jézus Betániában, a leprás Simon házában 
volt, odament hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom-
tartóban drága olaj volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jé-
zus fejére. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankod-
tak, és ezt mondták: Mire való ez a pazarlás? Hiszen el 
lehetett volna ezt adni sok pénzért, és odaadni a szegé-
nyeknek. Amikor ezt Jézus észrevette, megkérdezte tőlük: 
Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem, 
mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek 
mindig veletek. Mert amikor ezt az olajat a testemre ön-
tötte, a temetésemre készített elő. Bizony mondom nektek, 
hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész vilá-
gon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő 
emlékezetére.” (Mt 26,6–13)

Erről a történetről elsőre valószínűleg nem a fösvénység jutna az eszünkbe. Márk 
evangélista, aki ugyancsak elmeséli ezt a történetet, azt mondja, hogy az illatos 
kenet, amelyet az asszony Jézus fejére öntött, háromszáz dénárt ért. Ez akkortájt 
egy napszámos évi keresete volt, igen komoly összeg, amelyet a tanítványok in-
kább diakóniai célokra költöttek volna. Ezt a vagyont érő kencét – mondják – 
pénzzé lehetett volna tenni, a pénzt meg a szegényeknek juttatni. Nemes és jó 
szándékú gondolat! Hát így gondolkodik egy fösvény ember? Nyilván nem. A 
fösvény képtelen adni. Nemcsak másokhoz, saját magához is szűkmarkú. A fös-
vénység nevetséges, olykor pedig bosszantó. Nevetünk, ha valakiről megtudjuk: 
annyira fukar, hogy újrafőzi a kávézaccot. Nemcsak akkor, ha vendégei érkez-
nek, hanem saját magának is. Bosszankodunk, ha férjünk vagy feleségünk kive-
szi a tálból a lehámozott krumplihéjat, forgatja, nézegeti, majd ránk szól: lehetne 
ez vékonyabb is, ne pazaroljunk, holnap is enni kell. Abban viszont, amit a tanít-
ványok tesznek, semmi nevetséges és bosszantó nincs. Minden valamirevaló 
ókori bölcselő egyetértett volna velük abban, hogy az, amit ez az asszony művelt, 
a pazarlás iskolapéldája: tanítani kellene elrettentő példaként. Lakomán illatos 
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olajjal kenekedni – mondták ezek a régi fi lozófusok – égbekiáltó fényűzés. Mi 
nem vagyunk fi lozófusok, de könnyen lehet, hogy mi is azt gondoljuk: Jézus fe-
jére önteni azt a méregdrága kenetet ablakon kidobott pénz. Fösvények lennénk? 
Fösvények lettek volna a tanítványok?

Feltűnő, hogy milyen gyorsan és pontosan kikalkulálják: mennyit is ér az a 
kenet. Ez nem jelenti azt, hogy csak a pénz körül forog az agyuk. Egy másik tör-
ténetben – János meséli el – azt olvassuk, hogy Jézus arra kéri tanítványait: adja-
nak enni egy ötezres tömegnek. Fülöp kétségbeesetten szétnéz a tömegen és azt 
mondja: ezeknek kétszáz dénár árú kenyér sem volna elég, úgy hogy mindenki 
kapjon egy keveset. Talán háromszáz elég lenne, annyiból már meg lehetne olda-
ni. Életrevaló, talpraesett emberek ezek a tanítványok! Van érzékük ahhoz, amit 
úgy hívunk, hogy realitás, az élet dolgai. És csakugyan, mi a jobb: a Jézus fejére 
önteni azt a drága kenetet vagy eladni, és megoldani belőle egy komoly problé-
mát? Hát nem épp Jézus tanítja, hogy legyünk szociálisan érzékenyek, legyen 
szemünk észrevenni a szükségben levőket? A tanítványok azt nézik, ami hasz-
nos, praktikus és célszerű. És mi lenne hasznosabb (és nemesebb is), mint eny-
híteni az életterheken, az emberi nyomorúságon? Az biztos, hogy a tanítványok 
fösvénysége nem mindennapi és nem közönséges fösvénység. A fösvény úgy 
gondolkodik, hogy azt, ami pénzzé tehető, azt, ami érték, kár megenni, meginni, 
felvenni vagy örömet szerezni vele. Azzal, hogy megesszük, megisszuk, felvesz-
szük, ajándékba adjuk, holott el is lehetne adni, csak elpocsékoljuk. A tanítvá-
nyok inkább azt gondolják: azért pazarlás az, amit az asszony tett, mert haszon-
talan és céltalan. Szó szerint ezt mondják: micsoda veszteség, micsoda kár. Ó, ez 
a hóbortos asszony! Egy egész üveg méregdrága kenetet öntött a Jézus fejére! 
Mire volt ez jó? Az égvilágon semmire. Annyi, mintha földhöz vágta volna. Hát 
hogyne bosszankodnánk: csorog le az a drága kenet a Mester fejéről, s mi már 
semmit sem tehetünk. Kárba ment az egész. Jaj, minden egyes cseppjéért kár!

Hát itt azért valami nagyon bűzlik. A ház – olvassuk Jánosnál – megtelt a 
kenet illatával. De ez a fi nom illat sem képes elnyomni azt a rossz szagot, amivel 
ugyancsak megtelik a ház. Annak van rossz szaga, ahogyan ezek a tanítványok 
gondolkodnak. A kenet Jézus fején van, ők meg azt gondolják, hogy kárba ment. 
Hogy rosszul lett felhasználva: esztelenül és haszontalanul. Morgolódnak, zsör-
tölődnek, korholják az asszonyt a pazarlás miatt. Pontosan azt teszik, amit a fös-
vények szoktak. Ám, ahogy már mondtam, a tanítványok fukarsága nem min-
dennapi és nem közönséges fukarság. A miénk sem az. Nem azzal van nekünk 
bajunk, hogy megvonjuk magunktól a javakat. Nem az a problémánk, hogy ku-
porgatunk, nem költekezünk, a legszükségesebbekre is sajnálunk pénzt kiadni. 
A mi fő bajunk, épp ellenkezőleg az, hogy túlköltekezünk. Hogy eszeveszetten 
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szórjuk a pénzt. Legalábbis magunkra és családtagjainkra. És mégis, egy bizo-
nyos szempontból, magunk iránt is, hihetetlenül szűkmarkúak, garasoskodók és 
kicsinyesek tudunk lenni. Fösvény az, aki magától is sajnálja a szükséges és alap-
vető dolgokat. Nos, rólunk is kiderülhet, hogy megvonunk magunktól, nem en-
gedünk meg magunknak néhány nagyon fontos, szükséges és lényeges dolgot. 
Ez úgy derül ki, hogy megnézzük, hogyan gondolkodnak a tanítványok. És aztán 
megnézzük azt is: hogyan gondolkodik ez a névtelen asszony.

Azon a vacsorán, Simon házában, a tanítványok még próbálják elhessegetni 
maguktól azt az iszonyú gondolatot, hogy Jézust elfoghatják és kivégezhetik. De 
érzik, hogy valami nagyon tragikus dolog van készülőben. Benne van a levegő-
ben. Érzékelik, hogy Jézus ellenségei mozgolódnak, maga Jézus is többször be-
szélt már arról, hogy meg fogják ölni. De hát mihez lehet kezdeni egy olyan Jé-
zussal, akivel ez megtörténhet, aki mintha el se akarná ezt kerülni, aki mintha 
bele is egyezne ebbe? Megéri ez a Jézus azt a háromszáz dénár értékű kenetet? 
Szép és nemes érv, hogy a kenet árát szét lehetne osztani a szegények között, egy-
be is cseng Jézus tanításával – de vajon nem az foglalkoztatja inkább a tanítvá-
nyokat, amit nem mondanak ki, nem fogalmaznak meg, és talán abban a pilla-
natban nem is tudnának megfogalmazni? Ez a vacsora Simon házában igazából 
az utolsó előtti vacsora. A tanítványok még egyszer asztalhoz ülnek majd Jézus-
sal, az utolsó vacsorán, amikor Jézus bejelenti, hogy egyikük elárulja. És akkor 
valami nagyon furcsa dolog történik. Elkezdik egyenként azt kérdezni: talán 
csak nem én leszek az áruló? Mintha mindannyiuknak megfordult volna már a 
fejében az árulás gondolata. Mintha fontolgatták volna már. Mintha egymásról, 
kivétel nélkül mindenkiről és magukról is feltételeznék, hogy meg tudnák tenni. 
Elszomorodnak, mert legbelül érzik, hogy képesek lennének rá. Aztán amikor 
végül elfogják Jézust, mindannyian szétfutnak. Lelépnek. Nemcsak azért, mert 
félnek. Inkább azért, mert gyakorlatiasan, túlságosan is gyakorlatiasan: nyertes 
projektekben, sikeres ügyekben gondolkodnak. Fantáziát csak abban látnak, 
aminek kézzelfogható haszna van, ami látszik, amit érdemes feljegyezni, aminek 
jövője van. Jézusnak pedig úgy tűnik, nincs jövője. Nincs, mert a halálba megy, 
és ezt el is fogadja.

Most pedig nézzük meg, hogyan gondolkodik az asszony. Ő is érzi, talán 
jobban is, mint a férfi ak, hogy Jézus a halálba tart. Ám ő azt gondolja: ha ez így 
van, akkor semmi nem elég drága, amit érte tehetünk. Akkor nem a jövő a fon-
tos, hanem a jelen: az, hogy ő még köztünk van, és mi még vele lehetünk. Ha Jé-
zus a halálba megy, akkor most nem az ügyek és a projektek fontosak, hanem 
maga Jézus. Akkor nekünk most nagyon oda kell fi gyelnünk rá. Akkor, amit még 
lehet, meg kell tennünk érte. Mert most az a lényeges, hogy ki volt ő nekünk és 
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mit kaptunk tőle. Az egyetlen jó, amit most tehetünk érte, hogy valamiképpen, 
ahogy tudjuk, kimutatjuk, hogy mennyire fontos ő nekünk. Hogyan lehetne pa-
zarlás a Jézus fejére önteni azt a kenetet, amikor ki tudja, meddig van még ve-
lünk? Hogy háromszáz dénárt ér? Hát ki kalkulál ott, ahol a pénz a legutolsó 
szempont, sőt nem is szempont?

Az ész érvei állnak itt szemben a lélek dolgaival. Néhány évvel a nagy francia 
forradalom után néhány eszelős forradalmár kitalálta, hogy a kereszténység he-
lyett az ész vallását kell a fi atal köztársaságban államvallássá tenni. Az ész vallá-
sának főtemploma a Notre-Dame-székesegyház lett, ahonnan kidobták a főol-
tárt, majd egy kutyakomédiába illő istentiszteletet tartottak, melyen az észt 
imádták, akit egy fi atal nő jelképezett. Mit mond nekünk ez az ész, melyet ezek a 
kótyagos forradalmárok imádtak? Mit tanácsol ez az ész, amelyet azóta is hajla-
mosak vagyunk imádni? Azt, hogy arra, ami nem ér pénzt, amit nem lehet pénz-
ben kifejezni, amit nem lehet eladni, arra nem szabad sem időt, sem energiát 
fordítani. Azt, hogy ne pazaroljuk időnket és energiánkat semmi olyasmire, ami 
legalább nem szól elég nagyot, és nem emeli a presztízsünket a világban. Azt, 
hogy ami nem a pénzről, a hatalomról, valami kézzelfoghatóról szól, az haszon-
talan. Azzal csak az időnket fecséreljük. Mi meg hallgatunk rá.

Sajnáljuk az időt a pihenésre, a megállásra és elcsendesedésre. Elhittük, 
hogy állandóan hajtanunk kell. Lelkifurdalásunk van, de legalábbis rosszul érez-
zük magunkat, ha pihenünk és megállunk, mert elhittük, hogy ez haszontalan-
ság, naplopás és időpazarlás. Megsértődünk, ha valaki azt mondja nekünk, hogy 
jó dolgunk van, mert ez ugye azt jelenti, hogy nem hajszoljuk magunkat eléggé, 
nem gályázunk eleget. Isten – olvassuk a Szentírás első lapjain- megpihent a he-
tedik napon, végignézett mindazon, amit alkotott, és látta, hogy jó. Észre tudom 
én venni az életemben a jót, ha folyton csak izgek-mozgok? Át tudom én élni a 
jót, ha nem állok meg és nem pihenek meg? Örökmozgó nem létezik, ne tegyünk 
úgy, mintha mi azok lehetnénk. De még ha lehetnénk is, akkor sem kell annak 
lennünk. Ha végignézek az életemen, és nem látom benne a jót, talán azért is 
van, mert nem szánok elég időt a pihenésre, a megállásra, az elcsendesedésre. Ez 
az egyik dolog, amiben megnyilvánul a mi fösvénységünk. Szűkmarkúan mérjük 
magunknak és egymásnak a pihenésre, felüdülésre való időt. Olykor egyenesen 
megvonjuk, magunktól és másoktól is.

De ugyanígy sajnáljuk az időt a személyes kapcsolatok ápolására. Ez is 
mennyire árulkodó, hogy ápoljuk a kapcsolatokat. Mintha betegek volnának. 
Azt gondoljuk, hogy egy kapcsolatnak az a lényege, hogy működjön. Vagy hogy 
megérje. De egy emberi, valóban emberi kapcsolat nem gazdasági vállalkozás, 
nem arról szól, hogy profi tot termeljen. Egy emberi kapcsolatnak az a lényege, 
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hogy jó és örömteli legyen. Egy emberi kapcsolat, hogy úgy mondjam, a lelkek 
játéka. A kapcsolatokban a másik személye a fontos, az a szimpla tény, hogy a 
másik létezik, és én azt ajándéknak érzem. Ezt érti meg ez a névtelen asszony 
azon a vacsorán, Simon házában, és ezért tesz valami olyasmit, ami szerinte va-
lahogyan kifejezheti az érzéseit. A kapcsolatoknak nem pusztán működniük 
vagy fennmaradniuk, hanem élniük kell. Miből élnek? Gyöngédségből, tapintat-
ból, odafi gyelésből, mondjuk ki a nagy szót: szeretetből, és annak gesztusaiból 
élnek. Ez a másik dolog, amiben megnyilvánul a mi fösvénységünk. Szűkmarkú-
an mérjük egymásnak a gyöngédséget, a tapintatot, az odafi gyelést. Sokszor meg 
is vonjuk egymástól. És nem ritkán saját magunktól is.

Sajnáljuk az időt és az energiát egyáltalán mindenre, amit nem lehet pénzre, 
tiszteletre vagy elismerésre váltani. Mielőtt elkezdtem volna – mint frissen vég-
zett teológus – lelkészként dolgozni, leendő esperesem magához hívatott egy kis 
rendhagyó állásinterjúra. Ő kérdezett, én meg válaszolgattam. Az egyik kérdése 
az volt, hogy milyen nyelveket tudok. Gondoltam, felvágok egy kicsit, és azt 
mondtam: tudogatok ógörögül és latinul. Hatalmas, testes ember volt, akkorát 
legyintett erre, hogy majdnem leszédültem a székről: az semmi. Azok döglött 
nyelvek. Semmire sem jók. Ezt mondja a mi korunk mindenre, amit nem lehet 
pénzre vagy valamilyen egyéb gyanús dologra váltani, ami csak arra jó, hogy 
örömet szerezzen. A mi korunk azt mondja, hogy haszontalan minden, ami csu-
pán az ember lelkének tesz jót vagy annak, amit az ember a lelkének gondol. Ha-
szontalan minden, ami csak belül gazdagít. Haszontalan és pazarlás a kenet, amit 
Jézus fejére önt az asszony, mert csak az érzésekről szól. Lehet, hogy szép gesztus, 
de akkor is fölösleges. Még az is lehet, hogy a halálba menő Jézus, akinek tehát a 
tanítványok szerint ilyenformán nincs jövője, meg sem érdemli azt a vagyont érő 
kenetet.

És mit mond Jézus? Azt mondja, hogy amit ez az asszony tett, az jó. Ahol 
csak hirdetik az evangéliumot, ezt a cselekedetet is elmondják majd, az ő emlé-
kezetére. Ha az evangélium megőrizte volna a nevét, gondolhatnánk arra is, 
hogy ez a történet emléket állít az asszonynak: valahányszor Jézusra emléke-
zünk, rá is emlékeznünk kell. De inkább arról van szó, hogy ahol csak hirdetik az 
evangéliumot, ott elmondják azt is, amit ez az asszony tett azzal, hogy megemlé-
kezett Jézusról. Hirdetni fogják, hogy Jézus életének azon a fordulópontján, ami-
kor elindult a kereszt felé, ennek az asszonynak fontos volt Jézus. Ha nekünk is 
fontos, akkor nem fogunk szűkmarkúan mérni a lelkünknek. Nem sajnáljuk az 
időt a lélek dolgaira. Az ész, a túljózan, az, amit a francia forradalmárok imádtak, 
azt mondja majd erre, hogy időpazarlás. Haszontalan és értelmetlen. Mi viszont, 
ha fontos nekünk Jézus, tudni fogjuk, hogy jót teszünk ezzel.



Ledán M. István

A hét főbűn: bujaság

„Ezek után a következő dolog történt: volt Absolonnak, 
Dávid fi ának egy szép húga, akinek Támár volt a neve. 
Megszerette őt Amnón, Dávid fi a. Amnón annyira epe-
kedett húgáért, Támárért, hogy szinte belebetegedett, 
mert a leány szűz volt, és Amnón lehetetlennek látta, 
hogy valamit is tehessen vele. Volt azonban Amnónnak 
egy Jónádáb nevű barátja, Sammának, Dávid testvéré-
nek a fi a. Jónádáb agyafúrt ember volt. Ezt mondta 
neki: Mi az oka, hercegem, hogy napról napra levertebb 
vagy? Nem mondanád meg nekem? Amnón ezt felelte 
neki: Támárba, Absolon öcsém húgába vagyok szerel-
mes. Jónádáb ezt mondta neki: Feküdj ágyba, és tettesd 
magad betegnek! Ha eljön apád, hogy meglátogasson, 
ezt mondd neki: Hadd jöjjön ide Támár húgom, hogy 
ennem adjon! Szemem láttára készítse el az ételt, hogy 
lássam, és az ő kezéből egyem! Lefeküdt tehát Amnón, és 
betegnek tettette magát. Amikor elment a király, hogy 
meglátogassa, ezt mondta Amnón a királynak: Hadd 
jöjjön ide Támár húgom, és süssön szemem láttára né-
hány süteményt, az ő kezéből szeretnék enni! Akkor üze-
netet küldött Dávid Támárnak a palotába: Menj el 
Amnón bátyád házába, és készíts neki valami ennivalót! 
El is ment Támár bátyjának, Amnónnak a házába, aki 
ágyban volt. Fogta a tésztát, meggyúrta, a szeme láttára 
kiszaggatta, és megsütötte a süteményt. Azután fogta a 
serpenyőt, és feltálalta neki, de ő nem akart enni. Majd 
azt mondta Amnón: Küldjetek ki innen mindenkit! Ki is 
ment onnan mindenki. Akkor ezt mondta Amnón 
Támárnak: Hozd be az ételt a hálószobába, a kezedből 
szeretnék enni! Fogta tehát Támár a süteményt, amelyet 
készített, és bevitte a hálószobába bátyjának, Amnónnak. 
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Amikor odanyújtotta neki, hogy egyék, az megragadta 
őt, és ezt mondta neki: Gyere, húgom, hálj velem! Ő 
azonban ezt mondta neki: Jaj, bátyám, ne kövess el raj-
tam erőszakot, mert nem szabad így cselekedni Izráel-
ben! Ne kövess el ilyen gyalázatot! Én hová menjek majd 
szégyenemben? Téged pedig gyalázatosnak fognak tarta-
ni Izráelben. Inkább beszélj a királlyal, bizonyára nem 
tagad meg engem tőled. De ő nem akart hallgatni rá, és 
mert erősebb volt nála, erőszakot követett el rajta, és vele 
hált. Utána azonban annyira meggyűlölte őt Amnón, 
hogy nagyobb lett a gyűlölete, amellyel gyűlölte, annál a 
szerelemnél, amellyel szerette, és ezt mondta neki 
Amnón: Kelj fel, eredj innen! De ő ezt felelte neki: Ha el-
küldesz, akkor még nagyobb gonoszságot követsz el an-
nál, amit már elkövettél rajtam. De ő nem akart hallgat-
ni rá, sőt kiáltott a szolgálatára álló legénynek, és ezt 
parancsolta: Kergessétek ki innen ezt a lányt az utcára, 
és zárd be utána az ajtót! Támáron tarka ruha volt, 
mert ilyen köntösbe szoktak öltözni a király szűz lányai. 
A szolga kivezette őt az utcára, és bezárta utána az aj-
tót. Támár ekkor hamut hintett a fejére, és megszaggatta 
a tarka ruhát, amely rajta volt. Kezét a fejére kulcsolta, 
és jajveszékelve járt-kelt. Akkor a bátyja, Absolon ezt 
mondta neki: Talán Amnón bátyád volt veled? Légy 
csendben most, húgom, mert a testvéred ő! Ne vedd a 
szívedre ezt a dolgot! Ezután Támár magára hagyatva 
lakott testvérének, Absolonnak a házában. Dávid király 
azonban meghallotta mindezeket, és nagyon meghara-
gudott. Absolon pedig nem szólt Amnónhoz sem jót, sem 
rosszat. De meggyűlölte Absolon Amnónt, mert erősza-
kot követett el a húgán, Támáron.” (2Sám 13,1–22)

Gyermekkoromban, ha rosszalkodtam, nagyapám gyakran mondogatta: meg-
állj, móresre tanítalak én. Ettől mindig megszeppentem. Ijesztően hangzott, már 
csak amiatt is, hogy fogalmam se volt: mi az a móres. Később megtudtam, hogy 
rendet vagy szabályt jelent (mores). A szabályokat pedig nem szeretjük. Se gye-
rekként, se felnőttként. Mi szabadok akarunk lenni. A magunk feje után menni. 
Nekünk senki ne mondja meg, hogy mit hogyan… Különben is, ki hozza a sza-
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bályokat? Milyen alapon, milyen jogon? A szabályokat, a rendet merényletnek 
érezzük. Merényletnek a boldogságunk ellen. Merényletnek a szabadságunk, az 
életünk ellen. Igazunk lenne?

Képzeljük el, hogy egy bálteremben vagyunk. A zenészek valami nagyon 
csörömpölős zenét játszanak, olyasmit, amire egy régi zenetanárom azt mondot-
ta: musica bona, vagyis zenebona. Mindenki összevissza ugrabugrál, rángatózik, 
rázza a fejét, járja, ahogy gondolja. A szám véget ér, a zenészek tangót vagy ke-
ringőt kezdenek el húzni. Azok többsége, akik eddig ugrabugráltak és rázták a 
fejüket, félrehúzódik, akik eddig ültek vagy álldogáltak, párba állanak, és elkez-
denek tangózni vagy keringőzni. Az ugrabugrának nincsenek szabályai, nincs 
semmiféle rendje, ki-ki járja, ahogy tudja, és mégis az egész valahogy nagyon 
egyforma: mintha mindenki egyformán járná. A tangónak vagy a keringőnek 
szabályai vannak, meg kell tanulni a lépéseket, nem lehet a magunk feje után jár-
ni, és mégis: noha mindenik pár tangózik vagy keringőzik, nincs két pár, aki tel-
jesen egyformán táncolná. Melyikben gyönyörködünk inkább, az ugrabugrában 
vagy a keringőben (tangóban)? Melyikről jut inkább eszünkbe a szabadság, a 
szárnyalás, az ugrabugráról vagy a keringőről (tangóról)?

Abban, gondolom, mindannyian egyetértünk, hogy szabályok és rend nél-
kül nincs tánc. Szabályok és mérték nélkül zene sincs. Szabályok nélkül nincs 
emberi beszéd, nincs játék, nincs közösségi élet. És az sincs, amiről a Szentírás 
első lapjain ezt olvassuk: megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten 
képmására teremtette, férfi vá és nővé teremtette őket. Szóval, szabályok és rend 
nélkül nemiség (vagy ha úgy tetszik: szex) sincs. Szabályok nélkül a táncból ug-
rabugrálás, a zenéből zenebona, a beszédből hablaty lesz. A nemiségből pedig 
bujaság. Valami nagyon beteges és kifejezetten rossz dolog.

Márpedig a nemiséget azért „találta ki” Isten, hogy az jó legyen. Férfi vá és 
nővé teremtette az embert, és látta, hogy ez igen jó. Látta Isten, hogy minden, 
amit alkotott – a nemiség is –, igen jó. Nem azért alkotott férfi akat és nőket, nem 
azért tervezte bele az emberbe a nemi vágyat, hogy az szenvedést, kínokat, szé-
gyent és zűrzavart okozzon nekünk, hanem azért, hogy az jó legyen az ember-
nek: egyformán jó legyen nőknek és férfi aknak. Amnónnak és Támárnak azon-
ban – ez derül ki tragikus történetükből – a nemiség csak kínokat, szégyent, 
szenvedést, érzelmi zűrzavart okozott. Egyiküknek sem volt jó. Nem volt jó elő-
ször is Támárnak, akin féltestvére erőszakot követett el, majd egyszerűen kido-
batta. További sorsáról csak annyit tudunk, hogy bátyjának, Absolonnak a házá-
ban élt, elhagyatva és magányosan. Senki sem törődött vele. A következő, 14. 
fejezetből még megtudunk annyit, hogy miután Absolon megnősült, született 
egy lánya, akit Támárnak nevezett el. Talán a húga emlékére. Könnyen lehet, 
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hogy Támár akkor már nem is élt. Belehalt a szégyenbe, a magányba, a részvét-
lenségbe. Szegény Támár. Igen, ő egy áldozat. De Amnónnak se volt jó a nemi-
ség. Neki sem származott belőle semmi jó, semmi örömteli. Őt Absolon bosszú-
ból a húgán esett gyalázatért, két évvel később meggyilkoltatta. De előbb még 
olvasunk róla egy szívfájdítóan szomorú mondatot: annyira meggyűlölte Amnón 
Támárt, hogy nagyobb lett a gyűlölete, amellyel gyűlölte annál a szerelemnél, 
amellyel szerette. Öt perccel korábban még szerette, a tenyeréből evett, öt perccel 
később már gyűlölte, és az ajtót is bezáratta utána. Ennek az embernek csatatér a 
szíve! Szegény Amnón. Másképpen, de ő is áldozat. Hol csúszik hát félre, hol 
megy mellé ez az egész nemiség, aminek eredeti célja az, hogy jó legyen az em-
bernek? Miért csúszik félre? Ha a sorok között (is) olvasunk, a választ megtalál-
juk Amnón és Támár szomorú történetében.

Dávid király udvarában furcsa állapotok uralkodnak. Mintha Támáron kí-
vül, aki megpróbál Amnón lelkére beszélni, senkinek nem lenne helyén az esze 
és a szíve. Miután Amnón megbecsteleníti Támárt, Absolon magához fogadja, de 
egyetlen vigasztaló szava sincs hozzá. Légy csendben, és ne vedd a szívedre a 
dolgot! Hát hallja ez az ember egyáltalán, hogy miket mond? Hogy lehet valaki 
ennyire tapló? Támár – így olvastuk – magára hagyottan él bátyja házában. Mint-
ha valamilyen tárgy lenne, amit gondatlanságból elrontottak: nem dobják ki, de 
odahajítják valamelyik félreeső zugba. Dávid ugyan haragszik az ügy miatt, de 
nem olvasunk arról, hogy meglátogatta volna a lányát, pedig nagyon úgy tűnik, 
hogy Támár volt az egyetlen lánya. Előbb még, mintha csak bátyjai szolgálója 
lenne, egyszerűen utasítja a lányt, hogy főzzön ételt Amnón szeme láttára, és 
etesse meg a saját tenyeréből. Pedig micsoda szeszélyes ötlet ez! Ugyan miféle 
betegségben szenvedhet az, aki jobban lenne attól, hogy a húga tenyeréből eszik? 
Mennyire átlátszó ez az egész! De Dávid nem látja vagy nem akarja látni. És mi-
lyen árulkodó maga a tanács is, amit Amnón jó barátja, végső soron unokatest-
vére ad, aki ilyenformán Támárnak is unokatestvére: intézd úgy, hogy kettesben 
maradj a húgoddal. Ha eddig a pillanatig esetleg Amnón nem lett volna is tisztá-
ban az érzéseivel, ekkor már pontosan tudja, hogy neki Támár csupán játékszer-
nek kell. És végül beszédes az is, ahogyan Amnón szolgái Támárral bánnak. 
Egyetlen szóra kikergetik a palotából. Dávid egyetlen lányát, egy hercegnőt! 
Mintha pontosan tudnák, hogy senki őket ezért felelősségre nem vonja. Igen, 
Támárnak Dávid udvarában nincs méltósága és nincs emberi rangja. Nem kell 
tiszteletben tartani, ha igent, és nem kell tiszteletben tartani, ha nemet mond va-
lamire. Nem kell odafi gyelni az igényeire.

Akkor hát hol is csúszik félre a nemiség ajándéka? Hol megy mellé ez a „vi-
lágot mozgató” vágy, amelyet Isten azért szerzett, hogy jó legyen az embernek? 
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Ott csúszik félre, hogy a másik embert, a férfi t vagy a nőt tárgynak, játékszernek 
tekintem. Ott csúszik félre, hogy nem tartom tiszteletben a másik méltóságát és 
emberi rangját. És ott csúszik félre, hogy magamat is tárgynak és játékszernek 
tekintem. A szenvedély tárgyának, a hormonok játékszerének. Akkor lesz a ne-
miség ajándékából átok, amikor úgy tekintek a másikra, hogy az csak egy test, 
sőt nem is test, csupán egy-két testrész. A teste kell, vagy pontosabban testének 
egy-két része kell, de a szuszogása, a könnyei, a horkolása nem kellenek. Pláne 
nem kellenek az érzései és gondolatai. Szegény Amnón – mondottam, ő is áldo-
zat! – azt hitte, hogy kettévághatja magát testre és lélekre. Azt hitte, hogy külön-
választhatja a hormonokat az érzésektől, a szexet a szerelemtől. De nem lehet. Ő, 
szerencsétlen csak a testét akarta volna ágyba vinni, de vitte a lelkét is. Csak 
Támár testét akarta volna megkapni, de megkapta a lelkét is: Támár félelmét, szé-
gyenét, szomorúságát. És megkapta Támár tiszta szívét és jóságát is. Megesik 
Támáron az egyik legnagyobb gyalázat, ami nőn csak megeshet, és lám, ez a fi atal 
nő nemcsak magáért aggódik, hanem Amnónért is: ne kövess el – mondja – még 
nagyobb gonoszságot azzal, hogy elküldesz, annál, amit már elkövettél. Amnón 
undorodik és dühöng. Támáron vezeti le, de legyünk biztosak abban, hogy ma-
gától is undorodik, magára is haragszik és saját magát is gyűlöli. Mert nem azt 
kapta, amit várt. Mert azt nem is lehet megkapni. Ő csak egy testet akart volna, 
de pusztán csak emberi testet nem lehet kapni! Nem adják azt kilóra. Nem lehet 
kettészelni az embert testre és lélekre. Meg lehet próbálni, de abból nagyon sok 
szenvedés és érzelmi zűrzavar fog származni. Nemcsak ebből a történetből, sok 
más történetből is kiderül, hogy a bujaságnak csak áldozatai vannak: áldozat 
Potifárné és áldozat József. Potifárné marad az életre szóló szégyennel, József 
börtönbe kerül. Áldozat Dávid, Betsabé és Uriás is. Dávid elteteti láb alól Uriást, 
Betsabé férjét, miután Betsabéval hál, de attól kezdve Uriás árnya ott kísért a há-
zasságukban. Ez a gátlástalan szexualitás, úgy tűnik, minta lett Dávid családjá-
ban: így vagy úgy, ezt másolják gyermekei is.

Azt mondtam, hogy miként nincs zene, beszéd, játék szabályok, rend és 
mérték nélkül, úgy szabályok és rend nélkül nemiség (vagy ha úgy tetszik: szex) 
sincs. Mik lennének a szabályok? Igazából csak egyetlen szabály van. Az, hogy 
kik házasodhatnak össze, koronként változik. Dávid korában, úgy tűnik, féltest-
vérek is összeházasodhattak. Az, hogy mikortól számít házasságnak a házasság, 
időről időre ugyancsak változik. Nem változik viszont az, hogy egy nőt vagy fér-
fi t testestül-lelkestül akarnunk kell. Holtomig és holtáig. Sőt örökre, akkor is, ha 
nem élünk örökké. Akkor is, ha a mennyek országában nincs már házasság. Isten 
a maga képmására teremtette az embert: férfi vá és nővé. Ez pedig azt jelenti, 
hogy mi leginkább akkor hasonlítunk Istenre, amikor férfi ként és nőként egyek 
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leszünk és egyek is maradunk. Ha nem akarok valakit mindenestül, a testét se 
akarjam. Láttuk, hogy csak a testét amúgy sem kaphatom meg. Kapom vele a lel-
két is. Ez a szabály. Az egyetlen szabály.

Mit mondhatnánk? Egyszer Jézus beszélt arról, hogy miután a férfi  és a nő 
egy testté lesznek, többé már nem két test ők, hanem egy. Ezért nem lehet őket 
semmiféle emberi törvénykezéssel elválasztani egymástól. Jaj – mondták erre a 
tanítványok –, ha ilyen a férfi  helyzete a nővel (és a nő helyzete a férfi val), nem jó 
megházasodni! Mi meg hozzátehetnénk: ha így áll a férfi  dolga a nővel és a nő 
dolga a férfi val, ha az egy testté tétel holtomig és holtáig szól, ha a másikat testes-
tül-lelkestül, szőröstül-bőröstül, mindenestül akarnunk kell, akkor ez egy unal-
mas, eseménytelen és ingerszegény dolog! Mondhatnánk: a bujaság izgalma-
sabb. Tudják, hogy a Szentírás hogyan nevezi a nemiséget, a szexet? Megismerés-
nek. És nem azért, mert fi nomkodni akar vagy kerülgetni a forró kását, hanem 
azért, mert a lényeget akarja elmondani. A lényeg pedig ez: adott egy férfi  és 
adott egy nő, és van rá egy élet, hogy megismerjük egymást. Én azt mondom: ez 
az igazi kaland, ez a valódi bravúr. Ez az igazán izgalmas. A bujaság olyan, mint 
az ugrabugra, olyan, mint a hablatyolás az értelmes emberi beszéd helyett. 
A lesznek ketten egy testté életre szóló kalandja pedig olyan, mint a keringő vagy 
a tangó.

Isten megteremtette az embert, férfi vá és nővé alkotta, azt mondta, hogy le-
gyenek ketten egy testté, és azt mondta, hogy ez igen jó. Izgalmas és gyönyörű-
séges. Mondhat ki, mit akar. Én Istennek hiszek.



Ledán M. István

A hét főbűn: irigység

„Hasonló a mennyek országa ahhoz a gazdához, aki ko-
rán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjé-
be.
Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, 
elküldte őket a szőlőjébe.
Amikor kiment kilenc óra tájban, látta, hogy mások is 
állnak a piacon tétlenül,
és ezt mondta nekik: Menjetek el ti is a szőlőmbe, és ami 
jogos, megadom nektek.
Azok pedig elmentek. Ismét kiment tizenkét óra körül és 
délután három óra tájban, és ugyanígy tett.
Amikor pedig délután öt óra tájban is kiment, talált 
újabb embereket, akik ott álldogáltak, és megkérdezte 
tőlük: Miért álltok itt egész nap tétlenül?
Azok pedig így válaszoltak: Mert senki sem fogadott fel 
bennünket. Erre ezt mondta nekik: Menjetek el ti is a 
szőlőmbe!
Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a 
munkások vezetőjének: Hívd ide a munkásokat, és fi -
zesd ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig.
Ekkor jöttek azok, akik öt óra tájban álltak munkába, és 
kaptak egy-egy dénárt.
Amikor az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kap-
nak, de egy-egy dénárt kaptak ők is.
Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen,
és ezt mondták: Ezek az utolsók egyetlen órát dolgoztak, 
és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét 
hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől.
Ő pedig egyiküknek így felelt: Barátom, nem bánok ve-
led igazságtalanul. Vajon nem egy dénárban egyeztél 
meg velem?
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Vedd, ami a tied, és menj! Én pedig az utolsónak is any-
nyit akarok adni, mint neked.
Hát nem tehetek azt a javaimmal, amit akarok? Vagy 
azért vagy irigy, mert én jó vagyok hozzájuk?
Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók.” 

(Mt 20,1–16)

Elgondolkoztunk azon, hogy vajon miért sárga az irigység? Miért sápadunk bele 
az irigységbe? Végül is az ember leginkább akkor szokott hirtelen elsápadni, ha 
megrémül valamitől. Vajon van-e köze a félelemnek az irigységhez? Miért szorul 
össze a gyomrunk az irigységtől? Miért ugrik fel a vérnyomásunk? Miért érezzük 
úgy magunkat, mintha arcul ütöttek volna? És vajon miért nem irigykedünk 
mondjuk a nemzeti bank elnökére, holott tudjuk, hogy nagyon ki van tömve 
pénzzel, és miért irigykedünk a szomszédra, rokonra, testvérre, akinek alig vala-
mivel nagyobb a fi zetése? Ennél is furcsább: miért irigykedünk a szomszédra, 
rokonra, testvérre akkor is, ha épp akkora a fi zetése, mint a miénk, sőt akkor is, 
ha valamivel, nem sokkal, kevesebb, mint a miénk? Föl lehetne tenni még jó pár 
izgalmas és elgondolkodtató kérdést, de a lényeg mégis az, hogy az irigység fáj. 
Nagyon fáj. És bele lehet betegedni.

Jézus ma nehéz sorsú napszámosokról mond el nekünk egy történetet. Ezek 
a napszámosok, azok is, akiket korán reggel fogadott fel a gazda, és azok is, akik 
szinte az utolsó órában álltak munkába, mind ugyanabban a csónakban eveztek. 
Minden reggel ki kellett állniuk a piacra, minden nap szembe kellett nézniük az-
zal a kilátással, hogy aznap nem kapnak munkát. Mindegyikük egydénáros nap-
számból kellett, hogy eltartsa magát és családját. Egy dénár pedig nem volt sok. 
Egy dénárért tíz kisebb cipót lehetett vásárolni. Mi volt az egy hat-hét tagú vagy 
még nagyobb családnak? Egy bárány négy dénárba került, egy ruha – olyan, 
amilyent rabszolgák viseltek – harminc dénárba. Mintha nekünk egy egész hó-
napot kellene dolgoznunk egy turkálós kabátért! Nem volt könnyű – miként az 
egyik napszámos mondja – elszenvedni egész nap a hőséget a szőlősben, de nem 
volt könnyű az sem, ha az ember a piactéren, munkára várva viselte el a nap hő-
ségét. Igazából nincsenek köztük elsők, és nincsenek köztük utolsók: nincs, mi-
ért felvágjon az egyik, és nincs, miért nyomorultul érezze magát a másik. Ezek a 
napszámosok eléggé egyforma körülmények között éltek.

Azt ajánlom, hogy bújjunk most bele egy kicsit ezeknek a napszámosoknak 
a bőrébe. Először azoknak a napszámosoknak a bőrébe, akik kora reggeltől dol-
goztak, és akikkel egy dénárban egyezett meg a gazda. Bújjunk a hangadójuk bő-
rébe. Azt mondja: nem igazságos és nem méltányos, hogy egyforma bért kapunk 
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azokkal, akik egyetlen órát dolgoztak. Aki többet dolgozott, kapjon többet! De 
legalább kapjon kevesebbet az, aki kevesebbet dolgozott. Ez így igazságos! Hogy 
érezzük magunkat ennek a hangadónak a bőrében? Hát… fel vagyunk háborod-
va, minden porcikánk reszket a felháborodástól. Pontosan tudjuk, hogy igazunk 
van. Csalódottak vagyunk, és legszívesebben a gazda arcába vágnánk azt a dé-
nárt. Vagy azokéba, akik csak egy órát dolgoztak, és mégis ugyanannyit kaptak. 
Régen nem volt ennyire pocsék napunk. Most pedig bújjunk azok bőrébe, akik 
csupán egyetlen órát dolgoztak. Hogy érezzük magunkat? Hálásak és boldogok 
vagyunk. Ki remélte, hogy az utolsó órában valaki mégis felfogad? Ki mert volna 
akárcsak gondolni is arra, hogy megkapjuk a teljes napszámot? Hihetetlen! Úgy 
szorongatjuk azt a dénárt, mint valami nem várt ajándékot, mintha semmit, még 
egy órát sem dolgoztunk volna érte. Régen volt ennyire jó, ennyire nagyszerű 
napunk.

Hadd kérdezzem meg: kinek a bőrében éreztük jobban magunkat? A hábor-
gó, csalódott vagy a hálás napszámosok bőrében? Ha jobb volt hálát érezni, ak-
kor van egy jó hírem: közülünk senki nem akar belebetegedni az irigységbe. Sőt, 
még csak irigykedni sem akarunk soha többet, senkire. De akkor mégis miért 
irigykedünk?

Olvastuk a történetet a pusztában vándorló izraelitákról, akik azt mondják: 
emlékszünk, hogy Egyiptomban ingyen ettünk halat, uborkát, dinnyét. Most pe-
dig semmi egyebet nem látunk, csak a mannát. Másutt meg azt mondják: ezt a 
hitvány eledelt utálja a lelkünk. Igazuk van? Persze, ingyen ették Egyiptomban a 
halat, a dinnyét, az uborkát. De miért is nem került a hal és minden egyéb ínyenc-
ség pénzbe? Mert rabszolgák voltak, kincstári tulajdon, éppúgy nem fi zettek az 
eleségért, ahogy az igavonó állatoktól sem szoktak pénzt kérni. Mitől szépült 
meg hirtelen az egyiptomi kényszermunka? Igazuk volt abban, hogy unalmas, 
hitvány eledel a manna? Tegyük fel, hogy újdonsült feleségünk/férjünk megkér-
dezi, hogy mi a kedvenc ételünk, és attól kezdve reggel, délben, este azt főzi meg 
nekünk. Hány hét után mondanánk azt, amit az izraeliták mondtak: ezt az ételt 
úgy utálom, hogy ránézni sem bírok? Mi, mai olvasók hajlunk arra, hogy azt 
gondoljuk: teljesen rendjén van, hogy egy idő után besokalltak az izraeliták. Pe-
dig nincs rendjén. Ez a közösség a pusztában van, egy olyan helyzetben, olyan 
körülmények között, ahol tényleg csoda, hogy egyáltalán van manna és vannak 
fürjek. Mindig ugyanaz? Igen, de van! Lehet a pusztát Egyiptomhoz mérni? Ér-
demes? Ráadásul úgy, hogy meghamisítjuk, megszépítjük, idealizáljuk a múltat? 
És lehet a pusztát az ígéret földjéhez mérni? Egy olyan helyzethez, amikor ez a 
közösség le lesz telepedve és városokban fog lakni? Érdemes? Ráadásul úgy, hogy 
a jövőtől is indokolatlanul sokat várunk? Van egy erdélyi zsidó dalocska Mára-
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marosból, ahol nagyon szegény zsidó közösségek éltek, s ezt most legszívesebben 
elénekelném, de prédikáció közben ugye nem illik:

„Hétfőn krumpli, kedden krumpli,
Szerdán, csütörtökön krumpli,
Pénteken krumpli. Szombaton újdonság:
szintén krumpli.
Vasárnap is krumpli.”
Nagyon sok derű és humor van ebben a kedves kis dalban. Miről szól ez a 

dalocska? Arról, hogy mindig krumpli van az asztalon? Arról is. De sokkal in-
kább arról, hogy milyen jó, hogy legalább krumpli van. Mert a körülményekhez 
képest ez bizony nagy áldás. Ha nem akarunk belebetegedni az irigységbe, meg 
kell tanulnunk azt, hogy ne hasonlítgassuk össze pillanatnyi helyzetünket azzal, 
ami volt. Vagy azzal, ami lehetne. Meg kell tanulnunk hálával fogadni, nem várt 
és nem érdemelt ajándékként fogadni azt, amink éppen van. Hálával gondolni 
arra is, ami már csak volt. De egy ideig, valameddig a miénk volt, és örülhettünk 
neki. És hálával fogadni azt is, ami lesz vagy lehet. Gyakrabban kellene fi gyel-
meztetnünk magunkat: talán ma van az a nap, amire később aranynapként fogok 
visszaemlékezni! Figyeljük csak meg, mit mond a szentíró a mannáról: olyan íze 
volt, mint az olajos süteménynek. Mennyi nosztalgia van ebben a mondatban! 
Biztosak lehetünk abban, hogy később, amikor a letelepedett izraeliták vissza-
emlékeztek a mannára, azt mondták: ó, micsoda ingyencsemege is volt az! Mi-
csoda gazdag áldása Istennek! Ó, ha még mindig azt ehetnénk! Mert akkor már 
újra a hal, a dinnye, az uborka volt hitvány és unalmas.

Azt mondja a példázatbeli szőlősgazda a dohogó, méltatlankodó napszá-
mosnak: rossz a szemed. Irigy vagy – olvassuk az újabb fordítású Bibliákban. 
Irigy vagy, mert rossz a szemed. Természetesen az irigy embernek nem a szemé-
vel, a látásával van gondja, hanem a látás irányával. Az irigy ember rossz helyre 
néz. Mindig a másik zsebébe, a másik ugyancsak egy dénárt szorongató marká-
ba, a másik kertjébe, a másik fejébe. Miért kapott többet vagy ugyanannyit, vagy 
épp csak egy kicsivel kevesebbet anyagiakból, tehetségből, egészségből? Megér-
demelte? Rászolgált? Jár neki? És mi a válasz? Naná, hogy nem. Nézzük, mi tör-
ténik, ha a jó helyre nézek, ha a látásomnak jó az iránya. Akkor a saját zsebembe 
nézek. Akkor azt nézem, ami a saját kezemben van. Akkor a saját tálentumaimat 
számolom össze. Nem méricskélek és nem hasonlítgatok. És persze ugyanazt 
mondom, mint az irigyem, hogy mindazt, ami a zsebemben vagy a fejemben 
van, azt én nem érdemeltem, az nekem nem járt, arra én nem szolgáltam rá; csak 
én nem keserűen mondom, hanem vidáman, derűsen, felszabadultan és hálásan.
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Azt kérdeztük az igehirdetés elején, hogy vajon van-e köze a félelemnek az 
irigységhez. Nos, az irigységet valójában a félelem táplálja. Azért méricskélünk, 
hasonlítgatunk, azért rossz a látásunk iránya, mert félünk. Félünk attól, hogy a 
másiknak több jut pénzből, egészségből, sikerből, bármiből. És akkor nekünk 
kevesebb. És ha kevesebb pénzünk, tálentumunk, sikerünk van, mire gondo-
lunk? Arra, hogy akkor mi kevesebbet is érünk. Akkor nem vagyunk eléggé sze-
retetre méltóak. Akkor minket nem lehet becsülni, és nem lehet tisztelni. Akkor 
már magunkat sem becsülhetjük. Akkor mi vesztesek, lúzerek vagyunk. Hallgas-
suk, mit mond Jézus: nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fi llérért? És 
egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül! Néktek pedig még a 
fejetek hajszálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek azért; ti sok verebecs-
kénél drágábbak vagytok. Nem kell nekünk halmozni a pénzt, a tudást, a sikert 
azért, hogy méltóságunk, tisztességünk, rangunk legyen a világban. Mert már 
van. Eleve van. Sok verebecskénél drágábbak vagyunk! Nem kell nekünk hajtani 
azért, hogy elsők legyünk. És nem kell aggódnunk amiatt, hogy jaj, utolsók le-
szünk. Mert nézzük csak, mit is jelent valójában ez a mondás, hogy az utolsókból 
elsők és az elsőkből utolsók lesznek? Nem azt, hogy felcserélődnek a szerepek, 
hanem azt, hogy az utolsók olyanok, mint az elsők, és az elsők olyanok, mint az 
utolsók. Nincs különbség: mindenki azt az egy dénárt kapja. Miért? Mert mi Is-
ten szemében sok verebecskénél drágábbak vagyunk!

Ha ezt képtelenek vagyunk elhinni, továbbra is félelemben fogunk élni. Ak-
kor folyton azon rugózunk, hogy elég értékesek vagyunk-e mások szemében. 
Akkor állandóan hasonlítgatni, méricskélni fogunk, és szemünk folyton a rossz 
irányba fog nézni; belebetegszünk az irigységbe. Márpedig, amikor belebújtunk 
a napszámosok bőrébe, azoknak a bőrében éreztük jól (vagy jobban) magunkat, 
akik az egyórányi munkáért is megkapták a dénárt. Akik örültek és megajándé-
kozottnak érezték magukat. Mondottam, ez azt jelenti, hogy mi nem akarunk 
belebetegedni az irigységbe. Sőt irigykedni sem akarunk. Soha többet. És sen-
kire.

Akkor hát örüljünk felszabadultan annak, hogy Istennek annyira értékesek 
vagyunk, Isten annyira szeretett minket, hogy… de hiszen pontosan tudjuk, 
hogy mennyire.



Ledán M. István

A hét főbűn: mohóság

„Ezek után a következő dolog történt: A jezréeli Nábótnak 
szőlője volt Jezréelben, Samária királyának, Ahábnak a 
palotája mellett. Egyszer Aháb így szólította meg Nábótot: 
Add nekem a szőlődet, hadd legyen az veteményesker-
tem, mert közel van a házamhoz! Adok helyette jobb sző-
lőt, vagy ha jónak látod, pénzben adom meg az árát. 
Nábót így felelt Ahábnak: Az ÚR őrizzen meg attól, hogy 
odaadjam neked atyai örökségemet! Aháb elkeseredve és 
haragosan ment haza a válasz miatt, amelyet a jezréeli 
Nábót adott neki, amikor ezt mondta: Nem adom neked 
atyai örökségemet. Lefeküdt az ágyára, a falnak fordult, 
és nem evett semmit. A felesége, Jezábel azonban oda-
ment hozzá, és így szólt: Min keseredett el úgy a lelked, 
hogy semmit sem eszel? Ő így válaszolt: Beszéltem a 
jezréeli Nábóttal. Kértem, hogy adja el nekem a szőlőjét, 
vagy ha úgy tetszik neki, szőlőt is adhatok helyette. De ő 
azt mondta, hogy nem adja nekem a szőlőjét. A felesége, 
Jezábel ezt mondta neki: Hát nem te uralkodsz most Izrá-
elben? Kelj föl, egyél, ne búslakodj! Majd én megszerzem 
neked a jezréeli Nábót szőlőjét. Ekkor leveleket írt Aháb 
nevében, lepecsételte annak gyűrűjével, és elküldte a leve-
leket azoknak a véneknek és nemeseknek, akik Nábóttal 
egy városban laktak. A levelekben ezt írta: Hirdessetek 
böjtöt, és ültessétek Nábótot a nép élére! Vele szembe pe-
dig ültessetek két hitvány embert, akik így tanúskodjanak 
ellene: Átkoztad Istent és a királyt! Azután vigyétek ki, és 
kövezzétek agyon! A város polgárai, a vének és a nemesek, 
akik abban a városban laktak, úgy is tettek, ahogyan 
Jezábel megüzente nekik, ahogyan a nekik küldött leve-
lekben írta. Böjtöt hirdettek, és Nábótot a nép élére ültet-
ték. Odajött a két hitvány ember is, leültek vele szemben, 
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és ezek a hitvány emberek így tanúskodtak Nábót ellen a 
nép előtt: Átkozta Nábót Istent és a királyt! Ezért kivitték 
őt a városból, és halálra kövezték. Azután megüzenték 
Jezábelnek: Halálra kövezték Nábótot. Amikor Jezábel 
meghallotta, hogy halálra kövezték Nábótot, így szólt 
Jezábel Ahábhoz: Kelj föl, vedd birtokba a jezréeli Nábót 
szőlőjét, amelyet nem akart eladni neked, mert nem él 
már Nábót, hanem meghalt. Amikor Aháb meghallotta, 
hogy Nábót meghalt, fölkelt Aháb, lement a jezréeli Nábót 
szőlőjébe, és birtokba vette azt.” 

(1Kir 21,1–16)

Gyermekkoromban, ha asztal mellett csuklani kezdtem, szüleim azt mondták: 
ne egyél olyan mohón, ne habzsolj, senki nem eszi el előled az ételt. Lám, a test 
fi gyelmeztet. Ha túl mohón eszünk, csuklani kezdünk. Degeszre eszem magam? 
Felfúvódom, moccanni se bírok, úgy járok, mint a marha, amelyik beszabadult a 
lucernásba. Túl sokat ittam? Fáj a fejem, émelygek, olyan fáradtnak, összetörtnek 
érzem magam, mintha valaki egész nap fát hasított volna a hátamon. Igen, a test 
jelez, ha mohók vagyunk.

De vajon kapunk-e jelzéseket akkor, ha nem tudjuk, hogy mennyi az elég 
hatalomból, hírnévből, anyagi javakból? Azt olvastuk, hogy Aháb király udvará-
nak szomszédságában van egy telek, egy szőlős, ami egy Nábót nevű emberé. Ezt 
a szőlőst Aháb többször látta már, ahogy látja az ember a szomszédja házát vagy 
kertjét, és meg se fordult a fejében, hogy megszerezze. Az embernek végül is van-
nak szomszédai, vannak határok, nem lehet minden a miénk. De egyszer csak 
szemet vet Aháb arra a telekre: kell nekem az a szőlős, szükségem van rá. Tesz 
Nábotnak egy szerinte visszautasíthatatlan ajánlatot: add nekem a telket, adok 
helyette egy sokkal jobb szőlőst, vagy ha úgy gondolod, kifi zetem neked. Azt 
mondhatnánk, hogy ez királyi ajánlat, ilyet épeszű ember nem utasít vissza. Mi-
csoda szerencséje van ennek a Nábótnak, hogy éppen a palota szomszédságában 
van a telke! Naná, hogy fog az alkalmon. Hogy is szalaszthatna el egy ilyen elő-
nyös üzleti ajánlatot? És mert kelet-európaiak vagyunk, s sok mindent láttunk 
már, még azt is mondhatnánk: Aháb megtehetné, hogy egyszerűen kisajátítja a 
telket, végül is királyoknak és a bolondoknak mindent szabad, mert királynak és 
bolondnak ugye születni kell. De Nábót szőlője nem eladó. Atyai örökség: apjá-
tól, nagyapjától örökölte, és szeretné továbbadni fi ainak, hogy aztán azok is to-
vábbadhassák fi aiknak. Nem a legjobb szőlő, lehet, hogy vannak sokkal jobb és 
értékesebb telkek, de Nábótnak pont ez jó, és így jó: becsüli és meg van elégedve 
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ezzel a szőlővel. Lám, vannak más szempontok is, mint egy jó üzlet, egy jobb te-
lek egy jobb helyen. Nábótnak szempont Isten törvénye. És ez a törvény úgy ren-
delkezett, hogy az atyai örökséget nem szabad eladni. Ez nem valami hepp, vala-
milyen isteni hóbort volt Isten részéről: arról szólt, hogy Izraelben ne 
alakulhasson ki a nagybirtok, vagyis ne történhessen meg az, hogy az egyik ol-
dalon ott van egy-két tucat dúsgazdag, a másik oldalon pedig ott vannak a lecsú-
szott tömegek, akik épp azon a földön kuliznak, mely korábban az övék volt. 
Nábót érti ezt, Nábótnak fontos Isten törvénye. Aháb nem érti, neki nem fontos 
Isten törvénye. Elképzelni sem tudja, hogy létezhet más szempont is, mint az 
anyagi előny vagy az, ami pillanatnyilag előnyösnek látszik. Figyeljük meg, hogy 
mennyire más rugóra jár az agyuk! Aháb azt gondolja: én most egy olyan ajánla-
tot teszek, amit nem lehet visszautasítani. A pénz beszél, s ezt a nyelvet egész biz-
tosan Nábót is ismeri. És mit gondol Nábót? Nagyon meglepődik, de nem az 
előnyös ajánlaton, hanem azon, hogy ilyesmi egyáltalán eszébe juthat a király-
nak. Hát ennyire nem ismeri Isten törvényét? Ennyire nem fontos Isten törvénye 
Izrael királyának. Az Isten őrizzen meg attól – mondja –, hogy odaadjam neked 
atyai örökségemet.

Aháb hazamegy, lefekszik, a falnak fordul, és még enni sincs kedve. Az 
imént azt kérdeztük: kapunk-e jelzéseket akkor, ha nem tudjuk, mennyi az elég 
hatalomból, hírnévből, anyagi javakból? Nos hát kapunk. Ha az ember nem tud-
ja, hogy mennyi az elég, hol van a határ, akkor szomorú, kedélytelen, zaklatott, 
nyugtalan és feszült lesz. És persze jelezni fog a szív, a gyomor, az idegrendszer 
is, hogy mohók lettünk. Csakhogy az ember könnyen félreérti ezeket a jelzése-
ket. Ahogy Aháb is félreértette. Azt gondolja, hogy azért kedélytelen, étvágyta-
lan, azért feszült és zaklatott, mert nem kapta meg azt, amire vágyott. Pedig nem 
ezért. Azért kedélytelen, azért feszült és zaklatott, mert nem tudja, mennyi az 
elég, nem tudja, hol a határ, nem tudja, hol kell megállni és azt mondani: eddig 
és nem tovább. Azért fekszik a falnak fordulva, étvágytalanul, mert mohó. Kell 
neki az a szőlő. Szüksége van rá? Nincs. Ki is vágatná a szőlőt és veteményesker-
tet csinálna belőle. Kell neki az a veteményeskert? Szeretne úri passzióból egy 
kicsit kapálgatni, gyomlálgatni? Dehogy! De akkor miért vetett szemet rá? Miért 
akarja megszerezni? Csakugyan: miért kell nekünk az, ami nem kell? Miért van 
szükségünk arra, amire nincs szükségünk? Hát miféle elmebaj ez? Milyen nyava-
lyája ez a léleknek? Nos, ezt nevezzük mohóságnak, ez a hét főbűn közül a má-
sodik, amivel foglalkozunk.

A mohó ember örökké kielégíthetetlen. Olyan ez, mintha nem tudnánk 
soha jóllakni. Mintha állandóan ennünk vagy innunk kellene. Régebben ha túl 
zsírosat vagy sósat vacsoráztam, azt álmodtam, hogy rettentően szomjas vagyok. 
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Álmomban felkelek, iszom egy nagy csupor vizet, de nem oltja a szomjam. Az-
tán még egyet és még egyet, de bármennyit iszom, egyre szomjasabb vagyok. 
Már akkora a hasam, mint egy kisebb hordó, de még mindig innom kell. Aztán 
felébredtem, valóban felébredtem, ittam egy nagy csupor vizet, és megszűnt a 
szomjúság. Fantasztikus érzés volt, hogy nem kell vödörszámra inni a vizet, nem 
kell inni kipukkadásig, egy-két pohár víz elég ahhoz, hogy a szomjamat oltsa. 
Nos, a vágyaink ugyan határtalanok lehetnek, de – ahogy a régiek mondták – a 
vágyaknak határt szab a természet. Az ember addig eszik, ameddig jóllakik, ad-
dig iszik, amíg a szomját oltja, annyira öltözik fel, hogy ne fázzon vagy hogy ne 
legyen melege. És milyen könnyű megkapni azt, amire csakugyan szükség van. 
Egy nem túlságosan nyomorúságos társadalomban a kenyér és a víz sohasem hi-
ányzik. Egy gazdag társadalomban – és a miénk az! – örökké hiányzik a pénz, 
örökké hiányzik a luxus. Mindig hiányzik valami.

Jóllaktam már? Annyi baj legyen, bekapok valamilyen gyógyszert vagy mint 
a régi római gazdagok: kihányom, hogy ehessek még. De miért kell nekünk na-
gyobb étvágy, mint amekkora a gyomrunk? Megittam egy-két üveg sört, több 
már nem esik jól. Semmi gond, eszem egy fél marék sós mogyorót, és akkor iha-
tok tovább, akkor lemegy a harmadik üveg is. Nincs kedvem házaséletet élni? 
Semmi baj, vannak olyan magazinok vagy fi lmek, amikkel az ember felpörgethe-
ti magát. De mire jó ez? Miért kell nekünk több étel, több ital, több szerelem an-
nál, mint amennyi jólesik? Miért kell több pénz annál, mint amit el tudunk köl-
teni anélkül, hogy agyalni kellene azon: akkor most mit is vásároljunk meg? Azt 
is kérdezhetném: miért kell nekünk a boldogtalanság? Miért kell az örömtelen-
ség? Mert ha engem nem lehet kielégíteni, ha én soha nem tudok megelégedni, 
nem tudom, mennyi az elég, és hol a határ, az mit jelent? Azt, hogy állandóan 
boldogtalan vagyok, hogy semminek nem tudok igazán örülni. Ugye, milyen 
nagy öröm és milyen nagy boldogság enni, ha éhesek vagyunk? De milyen nagy 
boldogság nem enni, ha már jóllaktunk! Miért akarnánk mi jóllakás után is za-
bálni? Ez nem betegség? S ha az, miért ragaszkodunk mi egy betegséghez?

Akkor most mondjuk ki: a mohóság nem normális dolog. Nézzük, mi törté-
nik, ha normálisnak, természetesnek és magától értetődőnek vesszük. Aháb ha-
zamegy, némi faggatózásra elmondja feleségének, hogy kell neki a Nábót szőlője, 
és mit mond Jezabel, a királyné? Azt mondja: hát te vagy a király! Azt várnánk, 
hogy azzal folytassa: te vagy a király… nincs neked elég birtokod, elég szőlőd, 
elég nagy veteményeskerted? Minek neked az a vacak szőlős? Te vagy a király… 
ne viselkedj úgy, mint egy elkényeztetett, hisztis gyermek! Tartsa meg az a Nábót 
a szőlőjét, van neked, mit aprítani a tejbe, semmi nem múlik azon a szőlőn. Te 
vagy a király... kelj fel, embereld meg magad, s örülj annak, amid/amink van. De 
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Jezabel azt mondja: te vagy a király… teljesen normális az, hogy akarod azt a tel-
ket, te vagy a király…teljesen természetes, ha bármi módon meg akarod szerez-
ni. Ne búslakodj, majd én intézkedem. Nagy a baj, ha a családban férj és feleség, 
szülők és gyermekek adott esetben nem fékezik, hanem még hergelik is egymást. 
Lovat adnak egymás mohósága alá.

De más is kiderül ebből a történetből. Figyeljük meg, hogy mennyire meg-
fertőzi a társadalmi életet is, ha normálisnak, természetesnek vesszük a mohósá-
got. Jezabel leveleket ír – ma így mondanánk – a városi tanács tagjainak, abba a 
városba, ahol Nábót él, hogy készítsenek elő ellene egy kirakatpert, adjanak az 
egésznek egy kis vallásos színezetet, hirdessenek böjtöt, s vádolják meg istenká-
romlással és felség-/hazaárulással. Senki nem akad abban a városi tanácsban, aki 
legalább felkapná egy kicsit a fejét. Normálisnak, természetesnek veszik Aháb 
mohóságát. Úgy gondolják: Ahábnak jár az a szőlő, mert ő a király. És mert nyil-
ván nem ingyen kérte Jezabel, amit kért, nekik is jár némi anyagi juttatás, némi 
pénzmag. Mert ők a város elöljárói.

Nagyon veszélyes, ha egy társadalomban normális dolog lesz a mohóság. 
Ott nem lesznek fékek, ott túllépnek minden határt, ott átgázolnak mindenen és 
mindenkin. Ha beleegyezünk a mohóságba, bele fogunk egyezni a korrupcióba, 
a csalásba, aljasságokba. Előbb utóbb a gyilkosságokba, a jellem-, tisztesség-, és 
becsületgyilkosságokba is. Vagy legalább is szemet hunyunk felettük. Ezt akar-
juk? Ilyen családokat, ilyen közösségeket, ilyen társadalmat? Biztos vagyok ab-
ban, hogy nem. Inkább az lehet a helyzet a mohósággal is, mint az egyéb beteg-
ségekkel: ameddig lappang, ameddig nincsenek egyértelmű tünetek, addig nem 
is tudjuk, hogy betegek vagyunk. De ha már kapjuk a jelzéseket, ha már nyilván-
valóak a tünetek, ha azt látjuk, hogy egy intézmény, párt, akármi vagy akárki 
nem tudja, hogy mennyi az elég a hatalomból, az anyagi javakból, mindenre rá 
akar telepedni, mindent kontrollálni akar, ha vannak jelei annak, hogy sok go-
nosz és mocskos dologtól sem riadnak már vissza, akkor kötelességünk így vagy 
úgy az orrukra koppintani. Ahogy Nábót koppintott udvariasan és tisztelettudó-
an az Aháb orrára. És persze kötelességünk a magunk orrára is koppintani, ha 
szívünk, idegrendszerünk vagy éppen Isten igéje jelzi, hogy mohók lettünk.

A mohóságnak a mértékletesség a gyógyszere. Azt mondja a Szentírás: való-
ban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel. Nem arról van szó, hogy ne 
vágyjál ételre, italra, ruhára, egyéb javakra. Már hogyne vágynál! De tudjad, hol 
a határ. Tudjad, mennyi az elég. Zabolázd meg, tartsd kordában, fogd vissza a 
vágyaidat. Legyen benned belátás és józanság. Legyen benned jóérzés. Legalább 
a gyomrodtól tanulj, ha Istentől nem akarsz: tanuld meg a gyomrodtól, hogy 
nem kell neki több annál, mint amennyivel jóllakik. De miért ne tanulnánk Is-
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tentől is? Mert végül is, tudjuk-e mi a tét? A tét az, hogy vesztesek vagyunk vagy 
nyertesek.

Ha mohó vagy, ha egyre többet és többet akarsz, örökké kielégítetlen ma-
radsz. Nem tudsz örülni. Elpusztítod magadban az örömre való képességet. Bol-
dogtalan leszel. Vesztes. Lúzer. Mint Aháb. Mert nem az a történet vége, hogy 
szépen birtokba vette a felségárulásért elítélt Nábót szőlőjét. Soha nem ez a vége 
az ilyen történeteknek. Csak el kell olvasni a folytatást itt a 21., aztán a 22. feje-
zetben. Szóval az egyik opció az, hogy maradsz mohó, de boldogtalanul, öröm-
telenül és vesztesen.

A másik opció, hogy megelégedett vagy. És ha megelégedett vagy, akkor 
örülni tudsz annak, amid van, s amid még lesz. Sőt annak is, amid csak volt. Ak-
kor nyertes vagy! Most újra megkérdezem: vesztesek vagy nyertesek akarunk 
lenni? Én valamiért azt gondolom, hogy nyertesek.

Akkor hát engedjük, hogy mennyei Atyánk az ő jól bevált gyógyszereivel, az 
istenfélelemmel, a megelégedéssel, a mértékletességgel kigyógyítson minket a 
mohóság betegségéből.



Ledán M. István

A hét főbűn: harag

„Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az 
eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és meg-
öletett Betlehemben és annak egész környékén minden 
kétesztendős és ennél fi atalabb fi úgyermeket ahhoz az 
időhöz mérten, melyet a bölcsektől megtudott.
Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált:
»Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Rá-
hel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, 
hogy már nincsenek.«” (Mt 2,16–18)

Van a Szentírásban egy különös mondat, amellyel a bibliafordítók úgy bánnak, 
mint a hímes tojással. Nagyon óvatosan szokás fordítani, s ez az óvatosság érthe-
tő is, mert ebben a mondatban egy olyan indulatról van szó, amely képes fene-
kestül felforgatni az életünket. Sőt, az egész világot is. Ez az indulat a harag. A 
mondat pedig így szól: „haragudhattok, de ne vétkezzetek…” (Ef 4,26, a Magyar 
Bibliatársulat 2014. évi új fordítása alapján)! Vagy így: ám haragudjatok, de ne 
vétkezzetek (Károli)! Csakhogy ez az igevers valójában egy felszólítás, és úgy 
hangzik, mintha parancs volna: haragudjatok és ne vétkezzetek! Nem csupán ar-
ról van szó, hogy a keresztény embernek olykor lehet haragudni, hanem arról, 
hogy olykor egyenesen kell haragudnia. Magyarán felszólítást kapunk a haragra, 
ahogy felszólítást kapunk a szeretetre is, arra, hogy szeressük felebarátainkat. 
Akkor ezek szerint a harag nem is bűn?

Olvastuk ezt a vérfagyasztó történetet Heródes haragjáról, és láttuk, hogy 
milyen tragédiához vezetett ez a harag. De hadd meséljek el ehhez egy másik tör-
ténetet, ami ugyancsak a haragról szól. A haragvó Jézusról. Miután Jézus bevo-
nul Jeruzsálembe, felmegy a templomba és azt látja, hogy a templom udvarán – 
mintha adventi vagy karácsonyi vásár lenne – állatkereskedők és pénzváltók 
bódéi sorakoznak egymás mellett. Ekkor kötélből ostort fon, és elzavarja a keres-
kedőket állataikkal együtt, a pénzváltók asztalait pedig felborítja, pénzüket ki-
szórja. János evangélista azt mondja, mindezt azért tette Jézus, mert az Isten háza 
iránti féltő szeretet emésztette.
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Mi derül ki ebből a két történetből? Először is az, hogy a harag hatalmas erő. 
Nem lehet feltartóztatni. Nem lehet az útjába állni. Nem lehet megállítani. Sem a 
Heródes iszonyú haragját, sem azt az irtózatos haragot, ami ostort ad Jézus kezé-
be. A harag kiárad és lecsapódik. Ó, ha ezt a hatalmas erőt irányítani lehetne! Ha 
valami jóra és nemesre lehetne felhasználni! Ha nem ölne, hanem, mondjuk, 
tisztítana! De hát a Jézus haragja éppen ezt teszi, tisztít és rendet rak. Helyükre 
teszi a dolgokat. És a Heródes haragja? Heródes haragja épp ellenkezőleg, pusztít 
és szenvedést okoz. Hogyan lehetséges ez? Más volna a Heródes haragja és más 
a Jézusé? Nem. A harag ugyanaz, talán még az erőssége, a heve is ugyanolyan, de 
másért haragszik Heródes és megint másért Jézus. Heródes és Jézus nem ugyan-
azért haragszanak. Miért haragszik Heródes? Azért, mert úgy látja, hogy a böl-
csek csúfot űztek belőle, kijátszották, átverték. Dühös, mert ő akarta volna kiját-
szani, átverni, felhasználni ezeket a tudósokat, akik szerinte aznap léptek le a 
falvédőről. Akaratuk ellenére kémkedésre használta volna őket: menjetek el, tud-
jatok meg mindent, aztán gyertek vissza, és számoljatok be nekem, én is hódolni 
szeretnék a messiás előtt. A gonosz terv dugába dőlt, Heródest pedig majd szét-
veti a düh. De dühös azért is, mert muszáj arra gondolnia, hogy egyáltalán nem 
olyan ravasz és dörzsölt fi ckó, mint amilyennek hiszi magát: a bölcseket nem si-
került átejtenie. Valamit rosszul csinálhatott, mert átláttak a szitán. Még előbb 
haragszik azért, mert Jézusban trónkövetelőt lát, ezért aztán félti a hatalmát. És 
miért haragszik Jézus? Azért, mert a templom az imádság házából kufárok ta-
nyája lett. Azért, mert azok, akik ünnepelni jönnek, nem értik, hogy Isten szol-
gálata nem adsza-nesze cserekereskedelem; azért haragszik Jézus, mert Isten 
szolgái nem értik, hogy Istent szolgálni annyit tesz, hogy szeretem őt és szeretem 
felebarátomat. Tehát a haragom (amiért haragszom) megmutatja, hogy mi a fon-
tos számomra. Nem véletlen, hogy János azt mondja Jézusról, hogy az Isten háza 
iránti féltő szeretet emésztette. Együtt van ebben a mondatban a féltés, a szeretet 
és a harag, ami Jézust emésztette. A haragom megmutatja, hogy mi az, amit fél-
tek, mi az, amit igazán szeretek. A haragom megmutatja, hogy hol van a szívem.

Tegyük fel, hogy elindítok egy vállalkozást, de ez a vállalkozás, ha nem is 
éppen veszteséges, nem túl nyereséges. Messze nem annyira, ahogy elterveztem. 
Nekem meg muszáj szembenéznem azzal, hogy nem vagyok annyira okos, any-
nyira talpraesett, annyira életrevaló, mint amennyire gondoltam. Vagy amennyi-
re mások gondolták rólam. Nagyot estem a magam szemében. És nagyot estem 
mások szemében is. Elkezdek haragudni. Mindenre és mindenkire haragszom. 
Olyan düh van bennem, hogy legszívesebben mindenkit megfojtanék. Mit jelez 
ez? Azt, hogy nekem fontos a nyereség, fontos a siker, fontos, hogy feljebb és fel-
jebb lépjek a társadalmi létrán. Fontos, hogy okosnak tűnjek a magam és a má-
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sok szemében. Tudom, hogy meg kellene őriznem lelki nyugalmamat. Tudom, 
hogy nem kellene felháborodni, nem kellene haragudni. Csakhogy a gond az, 
hogy nem tudok nem haragudni, nem tudok nem felháborodni. Miért? Mert 
nyereség, siker, elismertség nélkül nem tudok élni.

Most pedig tegyük fel, hogy valakivel, velem vagy mással igazságtalanul 
bánnak. Ha én erre felháborodom, ha én emiatt haragszom, az mit jelent? Azt 
jelenti, hogy nekem fontos az igazság. Valakit, engem vagy mást megaláznak, 
méltóságában, emberségében megtipornak, valakit levegőnek néznek. Ha én 
emiatt haragszom, az azt jelenti, hogy nekem fontos az ember méltósága. Valaki 
káromolja az Istent, durván, „jó magyarosan” gyalázza. Ha én haragszom emiatt, 
az azt jelenti, hogy nekem fontos Isten, és bánt, ha csúnyán beszélnek róla. És ha 
nem háborodom fel, ha nem haragszom? Ha mindez hidegen hagy engem? Az 
azt jelzi, hogy nekem nem fontos az igazság. Nem fontos az ember méltósága. És 
nem fontos Isten. Elvagyok én igazság, méltóság és Isten nélkül is. Pedig az igaz-
ságtalanság, a mások megalázása vagy Isten gyalázása miatt nemcsak hogy lehet, 
de kell is haragudni. Ha égbekiáltó igazságtalanságot látsz, nem őrizheted meg, 
nem pátyolgathatod a lelki nyugalmadat. Akkor fel kell háborodni. Akkor hara-
gudni kell. Igen, a haragom mutatja, hogy hol van a szívem. Hogy mit szeretek és 
mihez ragaszkodom. Hogy mi a fontos nekem.

Ha kezelni akarjuk a haragot, akkor először is olyan dolgokat kell fontosnak 
tartanunk, olyan dolgokat kell szeretnünk, amelyek valóban értékesek, amelye-
kért, ha veszélyben vannak, csakugyan érdemes haragudni. Ez nagyon lényeges. 
De hadd hívjam fel a fi gyelmet egy másik lényeges dologra is. Azt mondtam, 
hogy a harag hatalmas erő: kiárad és valahol muszáj lecsapódnia, muszáj leveze-
tődnie. A harag utat keres magának. Heródes Jézusra, aztán a bölcsekre harag-
szik. És mert sem Jézuson, sem a bölcseken nem töltheti ki, betlehemi csecsemő-
kön és kisgyermeken csapódik le a haragja. Jézus is haragszik, amiért kufárok 
tanyája lett a templom, de az ő haragja nem embereken vezetődik le. Asztalokat 
borít fel (nem összetör, felborít!), pénzt szór szét, ostort suhogtat, de sehol nem 
olvassuk, hogy bárkit is megütött volna azzal az ostorral. Haragudni csak vala-
miért és valamire szabad. Valami valóban értékes dolog miatt, ha az veszélyben 
van, vagy valamire, ha az rossz, gonosz és kártékony dolog. Amikor a Szentírás 
felszólít minket arra, hogy szeressünk, mindig megmondja, hogy kit szeressünk: 
Istent, felebarátainkat, az ellenséget, a jövevényt. Amikor arra szólít fel, hogy ha-
ragudjunk, nem mondja azt, hogy kikre kell vagy kikre lehet haragudnunk. Ez 
pedig azt jelenti, hogy mindig csak a gonoszságra kell haragudnunk, és nem a 
gonosz emberre. Mindig csak az igazságtalanságra kell haragudnunk, és nem az 
igazságtalan emberre. Ha az emberre haragszom, bármilyen nemesek is legye-
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nek egyébként a céljaim és szándékaim, az embert fogom tönkretenni, az embert 
fogom elpusztítani; és akkor így vagy úgy Heródes leszek. Ha az igazságtalanság-
ra, a rosszra haragszom, akkor a harag hatalmas indulatát arra fogom használni, 
hogy kijavítsam, megszüntessem vagy legalább enyhítsem a rosszat, ami miatt 
haragszom. Ha kezelni akarjuk a haragot, akkor nemcsak a valóban értékes dol-
gokat kell fontosnak tartanunk, hanem a harag irtózatos erejét valamilyen pozi-
tív erővé kell változtatnunk. Erről elmondok egy ismerős történetet.

Egy ízben Salamon király előtt megjelent két prostituált. Ezek a nők közös 
házban laktak, és nagyjából egy időben szültek. Az egyik nő éjszaka ráfeküdt a 
gyermekére és agyonnyomta. Ekkor fogta a halott gyermeket, a másik nő mellé 
fektette, az élő gyermeket pedig maga mellé vette az ágyba. Reggelre kiderült a 
gyermekcsere, a két nő a király elé került igazságtételre, ahol mindketten ugyan-
azt mondták: mialatt aludtam, a másik elvette a fi amat, és a maga halott gyerme-
két tette mellém. Mindkét nőben hatalmas harag van. Az álanya haragszik a bal-
eset miatt, haragszik, amiért nem sikerült az átverés, és haragszik a társára is, 
amiért az ő gyermeke még mindig él. Ő valamiért mindenáron anya akar lenni. 
Neki valamiért mindenáron kell az a gyermek. És haragszik a valódi anya is. 
Mert ő is anya akar lenni, és neki is kell az a gyermek. Haragszik, mert a társa 
meg akarja fosztani az anyaságtól. A király kardot hozat, és azt mondja: vágják 
ketté a gyermeket, az egyik fele legyen az egyiké, a másik fele a másiké. Az ál-
anya, aki csak birtokolni akarja a gyermeket, azt mondja: jól van, ne legyen egyi-
künké sem. Az ő haragja el akarja pusztítani a gyermeket. Ha nem lehet az övé, 
ne is éljen. Az igazi anya viszont azt mondja, hogy legyen inkább a másiké, csak 
maradjon életben. Az ő haragja, ez a hatalmas indulat, emberfeletti szeretetté 
lesz: igaz, a gyermek nem lehet az enyém, nem én látom felnőni, máshoz fog ra-
gaszkodni, azt a nőt szólítja majd anyának, aki ellopta tőlem – de mégis éljen. 
Akkor is éljen, ha nem lehet az enyém. Éljen, mert nekem fontos ez a gyermek. 
Éljen, mert én szeretem ezt a gyermeket. És akkor éljen az álanya is, mert neki 
kell felnevelni a gyermeket. Hát valami ilyesmit jelent, hogy a harag irtózatos 
erejét valamilyen pozitív erővé változtatjuk.

Csakhogy – mondhatnánk – éppen ez nem megy nekünk. Nem megy a ha-
ragnak ez a pozitív erővé való változtatása. Nem megy, hogy különválasszuk a 
rosszat az embertől, és csak a rosszra haragudjunk. Nem megy az sem, hogy va-
lóban értékes dolgokat tartsunk fontosnak. Mi segít rajtunk? Heródes, ez a hét-
próbás gazember, bármennyire furcsa, tudta és ki is mondta a megoldást. Nem 
vette komolyan egy percig se, de kimondta: el akarok én is menni, hogy hódoljak 
Jézus előtt. És jól sejtette Heródes azt is, hogy Jézus valóban trónkövetelő. Le 
akar taszítani a trónról mindent, amit mi imádunk: a büszkeséget, az önzést, az 
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anyagiasságot, a hatalomvágyat, a versengést. Azt akarja, hogy mi ezek előtt ne 
hódoljunk többé. Azt akarja, hogy mi ezeket ne imádjuk. És ha ezeket már nem 
imádjuk, akkor már a haragot is kezelni tudjuk.

Igen, ez a megoldás: megyünk és hódolunk Jézus előtt. Csak előtte hódo-
lunk.



Ledán M. István

A hét főbűn: tunyaság

„Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékel-
ni, és sírt a nép egész éjjel.
Izráel fi ai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. 
Ezt mondta nekik az egész közösség: Bárcsak meghaltunk 
volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában!
Miért akar bevinni minket az ÚR arra a földre? Azért, 
hogy fegyvertől hulljunk el, asszonyaink és gyermekeink 
pedig prédára jussanak? Nem volna jobb visszatérnünk 
Egyiptomba?
Majd ezt mondták egymásnak: Válasszunk vezetőt, és 
térjünk vissza Egyiptomba!
Ekkor Mózes és Áron arcra borult Izráel közösségének 
egész gyülekezete előtt.
De Józsué, Nún fi a és Káléb, Jefunne fi a, akik az országba 
küldött kémek között voltak, megszaggatták ruhájukat,
és ezt mondták Izráel fi ai egész közösségének: A föld, 
amelyet bejártunk, hogy kikémleljük, igen-igen jó föld.
Ha az ÚR kedvel bennünket, akkor bevisz bennünket 
arra a földre, és nekünk adja azt a tejjel és mézzel folyó 
földet.
Csak az ÚR ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népé-
től, mert a fél fogunkra sem elegek! Tőlük eltávozott oltal-
muk, de velünk van az ÚR! Ne féljetek tőlük!” 

(4Móz 14,1–9)

Izrael fi ai Kánaán kapujában állnak, egy lépésre attól a földtől, amelyet Isten 
megígért nekik, és sírnak. Ha csak annyit ismernénk ebből a történetből, hogy az 
izraeliták sírnak Kánaán kapujában, és persze ismernénk az előzményeket, az 
egyiptomi rabszolgaság századait, a kalandos pusztai vándorlást, arra gondol-
hatnánk – minden normális ember arra gondolna –, hogy ezek örömkönnyek. 
Mi sem természetesebb, hogy az ember sír a megrendüléstől, sír a meghatottság-
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tól, ha végre elérhető közelben van az, amire egész életében várt. Csakhogy Izra-
el fi ai nem örömükben sírnak. Kétségbe vannak esve, le vannak taglózva, össze 
vannak zavarodva. Mégis mi történhetett?

Ma egy olyan bűnről beszélünk, amelyet nagyon nehéz megfogni. A hét fő-
bűn listáján általában úgy szerepel, mint lustaság, restség. De nem arról van szó, 
hogy egy helyett nem ugrik az ember kettőt, vagy úgy áll hozzá a munkához, 
hogy más is odaférjen. Szóval ne a naplopásra, a lógásra, a trehányságra gondol-
junk most elsősorban. Inkább tompaságról, ernyedtségről, lelki aluszékonyság-
ról, nagyon mély szomorúságról van szó. Vagy a kishitűségről. Ez igazából nem 
is bűn, vagy nem úgy bűn, mint a kevélység vagy a mohóság, sokkal inkább egy 
állapot: az ernyedt, a lelkileg aluszékony, a kishitű ember távol van Istentől. S 
mert távol van, akarja, nem akarja, a sötétség, a rossz szolgálatába szegődik. Azt 
hiszem, ez az értelme annak a mondásnak, hogy a restség az ördög párnája.

Visszatér a tizenkét kiküldött kém, és a többségük úgy látja, hogy nem lehet 
bemenni arra a tejjel és mézzel folyó földre. Lehetetlen. Különben sem tejjel és 
mézzel folyik, olyan föld az, amely megemészti lakóit. A tizenkettőből tíz azt 
mondja, hogy azt a földet hatalmas és erős nép lakja, s ők hozzájuk képest sáská-
nak érezték magukat. Csak két férfi  akad, aki azt mondja, hogy be lehet lépni az 
ígéret földjére. Mi úgy láttuk – mondják –, hogy azoknak az embereknek nincs 
oltalmuk, valójában gyengék, akármilyen szálas, tagbaszakadt emberek is legye-
nek egyébként. A fél fogunkra sem elegek. Hogy lehet ugyanazt a dolgot ennyire 
másként látni? Hogyan lehet ugyanarról a dologról ennyire különbözőképpen 
beszélni? Mintha a tíz kém egy egészen másik országban járt volna! Kiknek van 
igazuk, kik láttak jól, kik mérték fel helyesen a realitásokat? A tíz, az abszolút 
többség vagy Józsué és Káleb, akik kisebbségbe szorultak?

Ez a történet arról szól, hogy mit tesz az emberrel a félelem. Hogy mennyire 
felnagyítja és eltorzítja a dolgokat. És persze arról is szól, hogy mivé lesz a kishi-
tű ember. Mivé leszünk, ha levesszük szemünket Istenről. Azt mondja a kémek 
többsége, hogy óriások lakják azt a földet. Lám, ezt teszi a félelem: sáskának lát-
ják magukat Kánaán lakói mellett, és mindjárt elkezdenek képzelődni is: nem 
csak mi éreztük magunkat sáskának, ők, Kánaán lakói is úgy néztek ránk, mint 
valami sáskákra. Rémeket látnak. Nem ismerős ez nekünk? Mennyire fel tud na-
gyítani a félelem egy kis betegséget, egy kis anyagi kudarcot, egy kis érzelmi csa-
lódást! Mennyire kétségbe tudunk esni, mennyire össze tudunk zavarodni. 
Mennyire kedvetlenek, csüggedtek és bénultak leszünk. Pedig a valóság ritkán 
olyan ijesztő, mint ahogy félelmünkben kiszínezzük. Gondolom, mindannyian 
jártunk már úgy, hogy késett a férjünk, feleségünk vagy gyermekünk, a mobilt 
nem vette fel, mi meg bepánikoltunk, és félelmünkben a legborzalmasabb dol-
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gokra gondoltunk. Már láttuk is őket, elevenebben annál, mintha a saját két sze-
münkkel láttuk volna, láttuk őket balesetet szenvedve, megerőszakolva, elrabol-
va. Aztán a valóság mindig más volt. És nem tanulunk: újra meg újra levesszük 
szemünket Istenről, és hagyjuk, hogy a félelem halálra gyötörjön.

Ezeket a férfi akat hírekért küldte Mózes Kánaánba, ám a többségük rémhí-
reket hoz. Pedig nem voltak ezek a férfi ak akárkik. Nem voltak gyávák. Ezek az 
emberek végigcsinálták Mózessel a pusztai vándorlást: nem ijedtek meg csak 
úgy, a saját árnyékuktól. Izrael színe-javáról, kipróbált férfi akról beszélünk. És 
mégis legyűri őket a saját félelmük és kishitűségük. Mert erről is szó van, a kishi-
tűségről. És arról, hogy mennyire veszélyes is a kishitűség. A kishitű ember min-
dent rosszabbnak, silányabbnak, nehezebbnek lát, mint amilyen az valójában. Ez 
a tíz kém is látja, hogy micsoda gyümölcsöket terem az a föld, rúdon viszik a 
szőlőfürtöt, és mégis azt mondják, hogy terméketlen föld az, megemészti a lako-
sait. Ez egészen megdöbbentő: látják a föld gyümölcseit, ők maguk hozzák a saját 
kezükben, és teszik a nép elé, mégis azt mondják: nemcsak hogy nem lehet be-
menni arra a földre, de nem is érdemes: rossz föld az. De veszélyes a kishitűség 
azért is, mert ragályos. A nép végül nem a híreknek hisz, még csak nem is a saját 
szemének, hanem a rémhíreknek. Elkezdenek sírni, jajveszékelni, és már képze-
lődnek is: már látják is, ahogy azok az óriások kardélre hányják asszonyaikat és 
gyermekeiket. Újra csak rólunk van szó. Az, hogy az emberek többségének sem-
mi nem elég jó, semmi nem elég izgalmas, az, hogy egy csomó embert könnyen 
manipulálni lehet, az, hogy az emberek elvesztik a fejüket, ha valami nem egé-
szen úgy történik, ahogy elképzelték, az nincs rendjén, de mégis természetes. 
Nagy baj akkor van, amikor mi, hívő emberek is folyton fanyalgunk, ha mi is 
elveszítjük a fejünket. Nem szívesen vallja be a világ, de jó, ha tudjuk, a szemük 
rajtunk van: mit teszünk mi, ha válság van? Mit teszünk betegségben, gyászban, 
balsorsban? Az az igazi tragédia, ha azt kell látniuk, hogy mi is elveszítjük a fe-
jünket, mi is kétségbe esünk, mi is megbénulunk.

Benne van ebben a történetben az is, hogy a tunya, a lelkileg tengődő ember 
hajlamos a többség után menni, a többségi véleményt elfogadni, szóval hajlamos 
együtt bégetni a nyájjal. Pedig hát, és ez is kiderül a történetből, nem mindig a 
többségnek van igaza. Nem mindig az az igaz, amit sokan szajkóznak. Nem min-
dig az a helyes és az a jó, amit állandóan a fülünkbe harsognak. Nem mindig a 
rémhírek beszélnek a valóságról, sőt általában nem a rémhírek beszélnek. Az 
igazságról és arról, hogy mi a helyes és mi a helytelen, mi Istennek tetsző és mi 
nem az, nem szavazással szokás dönteni. Ez a rémhíreknek felülő nép végül odá-
ig jut, hogy meg akarja kövezni Mózest, Józsuét és Kálebet. Soha ilyen helyzet-
ben nem látjuk Mózest. Volt már nagyon dühös, volt már nagyon elege a népből 
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és saját pozíciójából, de itt most arcra borul, Józsuéról pedig azt olvassuk, hogy 
megszaggatja a ruháit; ahogyan gyászában tette az ókori ember. Nem a haláltól 
félnek, a népharagtól, hatalmuk elveszítésétől – kínjukban, fájdalmukban teszik 
azt, amit tesznek. Egyszerűen nem értik, hogy mindazok után, amit ez a közös-
ség átélt, hogy lehet ennyire kishitű, ennyire megvezethető, ennyire manipulál-
ható. Hogyan feledkezhet meg ennyire Istenéről?

Mondok egy példát arra nézve, hogy mennyire gondolkodás nélkül csatla-
koznak emberek a többségi véleményhez. Egyre többen mondják ma Európá-
ban, hogy nem normális, egyenesen kötöznivaló bolond az, aki fi atalságát gyer-
meknevelésre áldozza. Aztán telik-múlik az idő, és az ember későn, talán túl 
későn is, ráébred arra, hogy a rossz oldalra állt. Izrael fi ai is későn, túl későn döb-
bentek rá, hogy nem a többségnek, nem a tíznek kellett volna igazat adni. Ez a 
kishitű, tunya, manipulálható közösség lemarad a honfoglalás élményéről. A 
honfoglalás, a belépés az Ígéret földjére a következő nemzedék ajándéka és élmé-
nye lesz. Senki közülük, Józsuén és Káleben kívül, nem léphet be az Ígéret föld-
jére.

Végül ez a történet elmond még egy nagyon fontos dolgot a tunya, kishitű, a 
lelkileg aluszékony emberről és a tunya, kishitű, a lelkileg aluszékony közösség-
ről. Ez a nép vissza akar menni Egyiptomba. Vissza akar menni abba a mélység-
be, ahonnan Isten sok csodával kiemelte. Mit jelent ez? Azt, hogy nemet monda-
nak mindarra, amit a pusztában végigéltek és megtapasztaltak. Hiábavalóvá 
teszik Isten kegyelmét és azt a sok áldást, amiben részük volt. Ez azt jelenti, hogy 
visszautasítják Isten ajándékát, az újat és az izgalmasat, és épp az ígéret földjének 
a kapujában utasítják vissza. Azt mondják: rossz az a föld, nem lehet, de nem is 
érdemes bemenni oda, nem érdemes a kisujjunkat sem mozdítani érte. Azt 
mondják: jobb volt Egyiptomban. Igaz, vertek és kizsigereltek, na de ott voltak a 
húsosfazekak, és milyen jó is volt azok mellet üldögélni. Igaz, hébereknek, se-
honnaiaknak neveztek, de mégis jobb volt senkiházinak, rabszolgának lenni, 
mint szabad embernek, Isten gyermekének. Mit is mondanak valójában? Azt, 
hogy jobb a rossz. Tiszta agyrém!

A többséggel szemben csupán két férfi  akad, aki elmondja a valóságot, és ki-
mondja az igazat. Miért és mitől látták ők másnak Kánaánt? Nyilván ők is látták 
a realitásokat, látták a megerősített városokat, látták a kánaáni népek haderejét, 
pontosan tudták, hogy harc nélkül nem lehet hont foglalni, de ők mást is láttak. 
Mivel egy pillanatra sem vették le szemüket Istenről, tehát nem féltek (vagy in-
kább: nem lett rajtuk úrrá a félelem), képesek voltak felmérni, hogy ők, az izrae-
liták a pusztából jöttek, edzett, megpróbáltatásokhoz szokott emberek, ha egy 
kicsit is összeszedik magukat, meg se kottyannak nekik a kánaániták. Józsué 
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egész pontosan így fogalmaz: a fél fogunkra sem elegek. És még látott valamit ez 
a két férfi : látták, hogy a kánaánitáknak ugyan megerősített városaik vannak, 
számottevő hadseregük, talán harcosoknak sem utolsók, de – hogyan is mondja 
Józsué? – nincs oltalmuk. Látták azt, amit később az zsoltárszerző így fogalmaz 
meg: hiába őrzik az őrzők a várost, ha az Úr nem őrzi azt. Ezért aztán a földet is 
egészen másnak látják, termékeny és igen-igen jó földnek.

Ugye látjuk már, hogy miért is veszélyes a tunyaság, a kishitűség, a lelki tes-
pedés? Persze lehet továbbra is félni, kishitűsködni, és lehet a többség után men-
ni. Lehet folyton nyavalyogni, hogy jobb volt Egyiptomban, menjünk vissza 
Egyiptomba, s ha ott vagyunk, megint csak sopánkodni, hogy jobb volt a pusz-
tában... ez is egy lehetőség. A másik lehetőség az, hogy Istenre nézünk, nem fé-
lünk, nem óbégatunk; nem tespedünk el, összekapjuk magunkat, és készek va-
gyunk mozdulni abba az irányba, mindig abba az irányba, amerre Isten hív.


