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fogott, és elvetett a kertjében, és az 
felnőtt... – Mihez hasonlítsam Isten 
országát? Úgy áll vele a dolog, mint 
a kovásszal, amelyet egy asszony 
fogott, elrejtett három mércényi  
lisztbe, míg végül az egész átková-
szosodott.” 

A pásztorkodás a férfiak dolga, a 
ház kisöprése jobbára a nőké, bár ez 
esetben nem házimunkáról van szó 
– annál izgalmasabb, hogy Jézus 
mégsem feledkezik meg arról, hogy 
női képpel is szemléltesse mondani-
valóját (Lk 15,4-10): „El tudjátok 
képzelni, hogy ha közületek egy 
embernek száz juha van, és elveszít 
közülük egyet, nem hagyja ott a 
kilencvenkilencet a pusztában, és 
nem megy az elveszett után, amíg 
meg nem találja? És ha megtalálta, 
örvendezve a vállára veszi, és ha-
zamenvén, összehívja barátait és 
szomszédait, és azt mondja nekik: 
»Örüljetek együtt velem, mert meg-
találtam az elveszett juhomat!« 
Mondom nektek, a mennyben 
ugyanígy nagyobb öröm lesz eg y  
megtérő  bűnös miatt, mint kilenc-
venkilenc »igaz« miatt, akiknek 
nincs szükségük megtérésre. – Vagy 
ki az az asszony, akinek ha tíz 
drachmája van, és elveszít egy 
drachmát, nem gyújt mécsest , nem 
söpri ki a házat , és nem keresi gon-
dosan, amíg meg nem találja? És ha 
megtalálta, összehívja barátnőit és 
szomszédasszonyait, és azt mondja: 
»Örüljetek együtt velem, mert meg-
találtam az elveszett drachmát!« 
Mondom nektek, ugyanígy örülnek 
majd  Isten angyalai  eg y  megtérő 
bűnösnek.” 

A következő két példázat össze-
tartozó volta nem szokott feltűnni, 
mivel egymástól elég távol állnak 
Lukács evangéliumában (11,5-8 és 
18,2-5). Noha az evangélista mind-
kettőt az állhatatos imádságra buzdí-

tásként közli, eredeti mondanivaló-
juk más: Ha már az ember barátja 
sem habozik, hogy kisegítse rászo-
ruló szomszédját, ill. már a tisztes-
ségtelen bíró is igazságot szolgáltat 
egy kiszolgáltatott özvegyasszony-
nak, akkor mennyivel inkább meg-
adja Isten az embernek azt, amire 
(ténylegesen) szüksége van: „El 
tudjátok képzelni, hogy ha valakinek 
közületek van egy barátja, és el-
megy hozzá az éjszaka közepén, és 
azt mondja neki: »Barátom, adj 
kölcsön nekem három kenyeret, 
mivel beállított hozzám egy úton 
lévő barátom, és nincs mit elébe 
tennem!«, akkor az majd így felel: 
»Ne fárassz! Már rég bereteszeltük 
az ajtót, és gyermekeim itt vannak 
velem a fekhelyen: Nem tudok fel-
kelni , hogy odaadjam neked.«? 
Mondom nektek: Ha nem fog is 
felkelni, hogy odaadja neki azért, 
mert a barátja, hát azért, nehogy 
szégyenben maradjon, feláll, hogy 
odaadja, amire szüksége van.” – 
„Volt egy városban egy bíró, aki 
Istent nem félte, emberrel nem törő-
dött. Volt pedig abban a városban 
egy özvegyasszony is, aki ismételten 
elment hozzá, és azt mondta: »Szol-
gáltass nekem igazságot ellenfe-
lemmel szemben!« A bíró egy ideig 
vonakodott , de azután ezt mondta 
magában: »Ha Istent nem félem és 
emberrel nem törődöm is, hát azért , 
mivel fáraszt engem ez az özvegy-
asszony itt, igazságot szolgáltatok 
neki, nehogy állandó jövetelével 
lassanként teljesen kimerítsen.«” 

És hogy csodálkozásunk teljes 
legyen: amikor Jézus az ember alatti 
világból vesz képet egyik üzeneté-
hez, akkor sem feledkezik meg a 
nőiségről (Lk 12,24-28)! A madarak 
az arám nyelvben hímneműek (így a 
hollókkal kapcsolatban a vetés és 
aratás férfiak által végzett munkáját 

említi), a virágok viszont nőneműek 
(velük kapcsolatban a fonás és szö-
vés nők által végzett munkája kerül 
szóba): „Figyeljétek meg a hollókat! 
Sem nem vetnek, sem nem aratnak, 
sem kamrájuk, sem csűrjük nincsen, 
Isten mégis táplálja őket. Mennyivel 
többet értek ti a madaraknál! – 
Figyeljétek meg a liliomokat! Sem 
nem fonnak, sem nem szőnek! De 
azt mondom nektek: Salamon min-
den pompájában sem volt úgy felöl-
tözve, mint egy ezek közül. Ám ha 
Isten ilyen előkelően öltözteti a 
füvet, amely ma a mezőn áll, holnap 
meg kemencébe vetik, mennyivel 
inkább titeket, csekély bizalmúak!” 

 
És az utókor? 

A fentiek alapján aligha kétsé-
ges, hogy Jézus valóban visszaadta 
a nőknek emberi méltóságukat. 

Kortárs és későbbi tanítványai 
levonhatták volna mindebből a kö-
vetkeztetéseket, de nem tették meg. 
Jézus jó példája ellenére közvetlen 
tanítványai is a férfiakra jellemző, 
indulatos ellenségességgel viszo-
nyultak a nőkhöz, még a legszűkebb 
tanítványi körbe tartozókhoz is (vö. 
Mk 10,13; 14,4-5; Mt 15,23; Jn 4,27 
– Lk 24,11; Tamás-ev. 21, ill. 114: 
„Simon Péter így szólt Jézushoz: 
Mária menjen el tőlünk! Mert a nők 
nem érdemesek az életre...”), Pál és 
követői pedig csaknem kétezer évre 
megpecsételték a sorsukat. (Noha 
Pál tudta, hogy „Krisztusban nincs 
sem férfi, sem nő”: Gal 3,28; vö. 
még Ef 5,25-26 – egyszerűen ki-
hagyta a nőket Jézus „feltámadásá-
nak” tanúi közül: 1Kor 15,3-8; ld. 
még 1Kor 11,1-16; 15,34-35!; Ef 
5,22-24; 1Tim 2,11-15.) 

És ma? 
Gromon András 

 

Egy asszony 
 

Éjszaka leesik az ágyról. Kiáltani gyenge. Csen-
desen sírva elalszik a földön. A kanál szélén lecsu-
rog a leves, a villát elbírni nincs ereje. A újságot, ha 
kezébe adják is, nem érdekli a világ. Óráját még 
gyakran előszedi, ránéz, visszacsukja a fedelét, 
nincs hová mennie. Nem vár őreá senki. Néha meg-
kérdezi: Mi van a gyerekekkel? Tudatáig nem jut el 
a válasz, unokája csak „valaki”, aki körülötte él. 
Milyen nap van ma? Mindegy. Akár kedd vagy pén-
tek, egyforma a szoba. A hamut az abroszra veri, de 
szégyellve a foltot, szépíteni akar: jobban eldörgöli. 
A kórházban magányosan fekszik. Nincsen benne 
semmi buliban. Paplan alá nem dug cigarettát, és két 
deci borért nincs, akit elküldjön. Sorsa ellen lázad: 
nem vesz már be gyógyszert, gyógyulni nincs miért, 

ott marad az ebéd. Megszidják, mert makacs, miért 
fázik, amikor 20 fok van, s elpusztul itt éhen. (Hülye 
öreg!) Nem oszt borravalót, a pénzét eltették, „még 
elveszti” – mondják, „és rajtunk keresi”. Nincstelen 
maradt. Szánakozva nézik, ahogyan kicsoszog, ere-
jét próbálja, de csak a székig jut. „Ennek is már 
vége” – mondják az asszonyok, szívesek, epések, 
asztmások. Mindenhol útban van, mindig rossz he-
lyen ül. Látogatót, ha vár, az későn érkezik. Hoz 
neki két almát, esetleg körtét is, „fogam sincs, hát 
minek”, gondolja, s szótlanul zsebre tesz mindent. 
Ember volt pedig, almába harapó, olyan mint mi 
most, pénzzel, étvággyal, haraggal és dühvel, szere-
lemmel bíró. KEGYELMEZZETEK NEKI! 

Tóth Ákos 


