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A Biblia és az emberi fül

Az ember teremtésének bibliai tudósítása nem 
keveredik bele anatómiai részletek közlésébe. 
Mégis a Bibliában mind az öt érzékszervünkkel 

kapcsolatos információról olvashatunk. Erre vonatko-
zóan szinte összefoglaló jelleggel bír az 1Jn 1,1 őszinte 
vallomása: „Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, 
amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit ke-
zünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjé-
ről.” három érzékszervet, illetve érzékelési módozatot 
sorol fel János apostol a személyes meggyőződés eszkö-
zeiként: hallás, látás, tapintás.

Nézzük meg közelebbről ezek közül az elsőt: a hal-
lást.

A HALLÁS

A fül a teremtés egyik csodája: képes a levegőnyomás 
apró eltéréseinek érzékelésére, ezek megkülönbözteté-
sére és információként való kezelésére. A részletekbe 
merülés veszélyét elkerülve annyit illik tudni, hogy 
bonyolult áttételek nyomán ebből a fizikai jelből a hal-
lóidegek által érzékelt és az agy számára továbbított, a 
külvilágból érkezett adat lesz. A teremtés tökéletessé-
gének jeleként vehetjük számításba, hogy az érzékelés 
közben az emberi fül a hang több jellemzőjét is képes 
megkülönböztetni: a hangerőt, a hangmagasságot és a 
hangszínt.

Képességeinek e sok csodája ellenére a fül több, mint 
hallószerv. A fül nem önmagáért van, hanem az embe-
rekkel és a közvetlen környezettel való kapcsolattartás 
fontos szerve. Bibliai vonatkozásban ennél is több: az 
Isten szavát érzékeli. Két rövid példa: „így beszélt Mó-
zeshez és Áronhoz az Úr: Meddig zúgolódik ellenem ez 
a gonosz közösség?” (4Móz 14,26–27; kiemelés tőlem) 

„Én a te beszédedre figyelve őrizkedtem az erőszakosok 
útjától.” (Zsolt 17,4; kiemelés tőlem)

Az információáramlás a 21. század kulcsszava lett. 
A jelen és még inkább a jövő lételeme az informá-
ció birtoklása. Sajnos a gépek által tárolt adatokkal 
nemcsak élni, de visszaélni is lehet – így azok akár a 
jövő fegyverévé is válhatnak.

A társadalmi kommunikáció korábbi szakasza-
iban az információ elsődleges (sőt kizárólagos) le-
hetősége a szó és az írás; eszköze a beszéd (hallás) 
és látás (olvasás) volt. Az információ ilyen direkt 
módon történő átadása személyes jegyekkel bírt; 
az adott/hallott szó hiteles volt.

Az embert el sem tudjuk képzelni másként, mint 
a külvilággal, illetve embertársával érzékszervein 
keresztül érintkező egyednek. Látás, hallás, tapin-
tás, ízlelés, szaglás – gyermekkortól ismert tételek, 
létünk meghatározó képességei.

A következő sorokban a létező öt közül az egyik 
érzékszervünkkel, a füllel kapcsolatos bibliai vo-
natkozásokat kívánom sorra venni.

BIBLIATANULMÁNY
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„A fül vérrel való megkenése az Isten igéje iránti 
érzékenység fontosságára emlékeztetett, a 
kéz és a láb megkenése pedig az Isten nevében 
másokat szolgáló életet volt hivatva kiábrázolni.”

az Isten nevében másokat szolgáló életet volt hivatva 
kiábrázolni.

Talán meglepő, hogy a leprából való tisztulás szer-
tartásának is hasonló mozzanatai vannak: „Vegyen a 
pap a jóvátételi áldozat véréből, és kenje meg azzal a 
pap a megtisztulni akaró jobb fülcimpáját, jobb hüvely-
kujját és jobb nagylábujját.” (3Móz 14,14) Ugyanilyen 
az eljárás a jóvátételi (vagy bűnért való) áldozat eseté-
ben is (3Móz 14,25). Ezek a rítusok – a fül, a kéz, a láb 
megkenése – a bűnre vezető eszközök megtisztításá-
nak jeleként értelmezhetőek.

3. A fül szerepe a joggyakorlatban
Más fontos szerepet is hordozott a fül: a rabszolgatar-
tó társadalom sajátos héber változatában, amely nem 
engedte meg egy ember örökös szolgaságát, lehetőség 
nyílt az elkötelezettség önkéntes vállalására. Ennek 
jele volt a rabszolga fülének átszúrása, és föltételezhe-
tően egy, az önkéntes szolgaságát hirdető jel (fülbeva-
ló) behelyezése ebbe a nyílásba. „Ha a rabszolga hatá-
rozottan azt mondja, hogy szereti az urát, feleségét és 
gyermekeit, és nem akar felszabadulni, akkor vigye őt 
ura az Isten elé, állítsa az ajtóhoz vagy az ajtófélfához, 
és fúrja át az ura a fülét egy árral, és legyen örökre a 
rabszolgája.” (2Móz 21,6) Az eljárást gyakorlati szem-
pontból pontosítja az 5Móz 15,16–17 (kiemelés tőlem): 

„De ha azt mondja neked: Nem megyek el tőled! – mert 
megszeretett téged és házad népét, mert jó dolga volt ná-
lad –, akkor fogj egy árt, és szúrd a fülén keresztül az 
ajtófélfába, azután legyen örökös rabszolgád.”

Ez a sajátos elköteleződés egy életen át tartó hűséges 
szolgálatra Jézus személyére vonatkozóan is felfedez-
hető. Még csak halványan utal a Filippi-levél Krisz-
tus-himnuszának kitétele – „szolgai formát vett fel” 

1. A fül mint testrész
A 94. zsoltárban mégis találunk egy teremtésrészlete-
zést: „Tiporják, Uram, népedet, nyomorgatják öröksé-
gedet... Azt gondolják, nem látja az Úr, nem veszi észre 
Jákob Istene... Ti esztelenek, mikor jön meg az eszetek? 
Aki a fület alkotta, az ne hallana?” (Zsolt 94,5–9; ki-
emelés tőlem)

A fülről mint testrészről talán leghamarabb a főpap 
szolgájának, Málkusnak az esete jut eszünkbe. A fü-
let helyreállító jézusi tett a fentebb említett teremtői 
cselekményhez hasonlítható. „Egyikük oda is csapott 
a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. Jézus azon-
ban megszólalt és ezt mondta nekik: Hagyjátok abba! 
És megérintve a fülét meggyógyította őt.” (lk 22,50–51) 
A leírásból nem derül ki, hogy Jézus visszahelyezte a 
levágott fület, netán teremtő erővel hozott létre egy új 
testrészt, vagy valami más történt. érdekes, hogy ezt 
a mellékesnek tűnő epizódot mind a négy evangéli-
umi szerző feljegyzi (Mt 26,51; Mk 14,47; Jn 18,10–11), 
igaz, csak lukács (az orvos!) tesz említést a helyreállító 

„műtétről”.

2. A fül mint kultikus esemény eszköze
Az ószövetségi papi rendtartás fölszentelési mozzana-
tához tartozott a fülcimpa, a hüvelykujj és a nagylábujj 
vérrel történő megkenése. „Azután vágd le a kost, végy 
a véréből, és kend meg azzal Áron fülcimpáját, vala-
mint fiai jobb fülcimpáját, jobb hüvelykujját és a jobb 
nagylábujját!” (2Móz 29,19–20) Abból a tényből, hogy 
Árontól és fiaitól kezdve a papi élet indulásakor ilyen 
jelképes cselekedetnek kellett magát alávetnie minden 
jelöltnek, arra következtethetünk, hogy a fül vérrel 
való megkenése az Isten igéje iránti érzékenység fon-
tosságára emlékeztetett, a kéz és a láb megkenése pedig 
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„Érdekes a párhuzam a bálványok és a 
fülbevalók között: mindkettő egyféle 
szellemi ballasztnak volt tekinthető, 
amelyektől meg kellett szabadulni.”

Pár fejezettel később, az aranyborjú okozta káosz 
után, normalizálódik a választott nép és Istenének vi-
szonya. Ekkor már a szent sátor céljaira történő adako-
zásból értesülünk, hogy a fülbevalók még nem fogytak 
el: „Eljöttek a férfiak és az asszonyok, mindenki, akit a 
szíve arra ösztönzött, és hoztak kapcsokat, fülbevalókat, 
gyűrűket, nyakláncokat és mindenféle arany ékszert.” 
(2Móz 35,22) Ezt a példás önzetlenséget énekli meg 
példabeszédeiben a bölcs király: „Mint az aranyalma 
ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige. Mint az 
arany[fülön]függő és a színarany ékszer, olyan a bölcs 
feddés a szófogadó fülnek.” (Péld 25,11–12)

Az öncélú vagy éppen pogány vallási eszközként 
(amulett, talizmán, szelleműző varázsszer) viselt ék-
szerek a későbbiekben kivívják Isten ellenérzését és 
ítéletét. Nemcsak fülben viselt, hanem egy egész ar-
zenálra való ékszert említ meg ézsaiás: „Azon a na-
pon eltávolítja ékszereiket az Úr: a lábpereceket, a na-
pocskákat és holdacskákat, a függőket, karpereceket és 
fátylakat, a fejdíszeket, lábláncokat, díszes öveket, az 
illatszeres szelencéket és a talizmánokat, a gyűrűket és 
orrpereceket, a díszruhákat, köpenyeket, sálakat és tar-
solyokat, a tükröket, az alsóruhákat, a turbánokat és a 
vállkendőket.” (ézs 3,18–23; kiemelés tőlem)

ha nem is szó szerint említi a fülben hordott ékszert, 
de az Újszövetség egyetlen idevágó igeverse mérséklet-
re és önuralomra biztat ezen a területen is: „az asszo-
nyok is tisztességes öltözetben, szemérmesen és mérték-
letesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, 
gyöngyökkel vagy drága ruhával...” (1Tim 2,9)

5. A hibás fül
Az emberi fül anomáliája, ha a levegő rezgéseit nem ké-
pes az idegpályák „nyelvére” lefordítani. Ekkor az agy 

– az ézsaiási Úr szolgája képére, de a 40. zsoltár 7. versé-
nek szavai a törvény által meghatározott örökös elkö-
teleződés formai tartalmát vetítik elénk: „nyitott fület 
adtál nekem.” (értelmezési lehetőségként más nyelvű 
fordítások a „kiszúrt, átszúrt” jelentést is figyelembe 
veszik.) Talán megerősíti ezt az irányt – ezáltal a pró-
fétailag értelmezett teljes jézusi odaszánást – a zsoltár 
9. verse: „Abban telik kedvem, Istenem, hogy akarato-
dat teljesítsem.” Vagy ahogy maga Jézus mondja: „Az 
én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki el-
küldött engem, és bevégezzem az ő munkáját.” (Jn 4,34) 
Mintha egy végleg elkötelezett és urát teljes odaadással 
szolgálni kívánó (rab)szolgát hallanánk.

4. A fül mint ékszerhordozó
A Teremtő adta természetes szépséget kevesellve az 
Istentől elszakadt ember mindig szerette önmagát dí-
szíteni különböző ékszerekkel. Különösen a természeti 
népeknél érhető ez tetten, de a különböző kultúrák is 
kitermelték a maguk testdíszítő elemeit. hogy ez mi-
lyen hatással volt az Isten által kiválasztott ábrahámi 
utódokra, csak sejteti velünk Jákob Bételbe költözési 
történetének kezdete. Mielőtt Isten szavának engedel-
meskedve elindul, határozott parancsot ad: „Távolít-
sátok el az idegen isteneket, amelyek nálatok vannak!... 
Átadták azért Jákobnak a náluk levő idegen isteneket 
mind, meg a fülbevalóikat is; Jákob pedig elásta azokat 
a sikemi cserfa alá.” (1Móz 35,2.4) érdekes a párhuzam 
a bálványok és a fülbevalók között: mindkettő egyféle 
szellemi ballasztnak volt tekinthető, amelyektől meg 
kellett szabadulni.

Az egyiptomi rabszolgai elnyomás ellenére úgy tű-
nik, a héberek is viseltek ékszereket. Bár a tizedik csa-
pás nyomorúsága utáni elindulásnál a feljegyzés (lXX) 
szerint Mózes utasítására ezüst- és arany- „eszközöket 
és felszerelést” kértek az egyiptomiaktól, ezt a magyar 
fordítások edénynek (Károli), illetve ékszernek (rÚF 
2014) nevezik. hogy ebből az esetből maradt fenn, vagy 
egyébként is birtokoltak, illetve viseltek ékszereket 

„Izrael leányai”, nem derül ki, de az ároni aranyborjú 
kiöntéséhez szükséges alapanyagban szerepel a fülbe-
valók felajánlása: „Szedjétek ki az arany fülbevalókat 
feleségeitek, fiaitok és leányaitok füléből, és hozzátok 
ide hozzám! Kiszedte hát az egész nép az arany fülbe-
valókat a füléből, és odavitte Áronhoz.” (2Móz 32,2) Itt 
már saját tulajdonként adományozzák a közös cél ér-
dekében addig fülüket díszítő ékszereiket.
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„A Biblia fogalmai szerint a siketség lehet 
szellemi eredetű, amolyan „szelektív siketség”, 
ami csak az Úr szavát nem képes meghallani.”

kisülés előkészü-
letét látnánk: a 
két pólus a fülbe 
dugott, illetve a 
nyelvre tett jézu-
si ujj. Mintha a 
belőle származó 
erővel készülne 
szétrombolni az 
agyban található, 
beszédet akadá-
lyozó gátat. és 
valóban, a má-
sodik fázis már 
transzcendentá-
lis magasságokba 
emeli figyelmün-
ket. Mondhatni 
szokásához híven (lásd ötezrek jóltartása, lázár feltá-
masztásának előkészületei) Jézus az égre emeli tekin-
tetét. Mintha egy végtelen energiamezőből készülne 
kiszívni a csodatételhez szükséges erőket. A szóra: 

„Effata!”, a rendszer működésbe lépett, és a hallást-be-
szédet gátló tényezők térdre kényszerültek az isteni 
hatalom előtt. A „Nyílj meg!” imperatívusza „kísérte-
tiesen” hasonlít a teremtés „legyen!”-jéhez. és nincs is 
talán különbség közöttük, hiszen „aki a fület alkotta”, 
ne tudná megjavítani azt?

Az egykor süketnéma reakciójának leírása sokat 
sejtet: „nyelvének bilincse is azonnal megoldódott.” A 
sokaság reakciója pedig: mintha az események ködén 
át felsejlene a messiási érkezés valósága. „...szerfölött 
álmélkodtak, és ezt mondták: Milyen jó mindaz, amit 
tesz! Képes azt is megtenni, hogy a süketek halljanak, és 
a némák beszéljenek!” (Mk 7,37)

Alig két fejezettel később a második siketnéma-
ság-feloldási csoda következik. Ezt már a másik két 
szinoptikus is közli. Megkerülhetetlen, hiszen a so-
katmondó megdicsőüléshegyi eseményeket lezáró tör-
ténet van itt, ami ismét alkalmas arra, hogy kiemelje 
Jézus isteni küldetését, isteni voltát.

„Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma 
lélek van... [Jézus] ráparancsolt a tisztátalan lélekre 
ezt mondva neki: Te néma és süket lélek, én parancso-
lom neked: menj ki belőle, és ne menj bele többé!” (Mk 
9,17.25)

A siketnémaság jelen esetben félreérthetetlenül dé-

nem kap információt. Ilyen esetben – köznapi értelem-
ben – siketségről beszélünk.

A Biblia fogalmai szerint a siketség lehet szellemi 
eredetű, amolyan „szelektív siketség”, ami csak az Úr 
szavát nem képes meghallani. Ennek az Istent inger-
lő, bosszantó helyzetnek egyszer vége szakad. ézsaiás 
próféciái ezt kétségtelenné teszik. Az Izrael népe elleni 
panasz szól: „Sokáig hallgattam, némán türtőztettem 
magam.” (ézs 42,14) Azután robban a számonkérés: 

„Ti süketek, halljatok! Ti vakok, nézzetek föl, és lássa-
tok! Van-e olyan vak, mint az én szolgám, és olyan süket, 
mint követem, akit küldök?” (ézs 42,18–19) Egyetlen 

„szelektív siketség” hasznos, az, amit dávid megvall: 
(az ellenem tőrt vetőket) „én meg sem hallom, mintha 
süket volnék; olyan vagyok, mint egy néma, aki nem 
nyitja ki száját. Olyan vagyok, mint aki nem hall, és 
szájában nincs ellenvetés. Mert benned reménykedem, 
Uram, te majd megfelelsz nekik, Uram, Istenem!” (Zsolt 
38,14–16)

Visszatérve ézsaiás „távolba látására”, így festi meg 
a jövőt: „Akkor majd kinyílnak a vakok szemei, és meg-
nyílnak a süketek fülei.” (ézs 5,25) „Azon a napon a sü-
ketek is meghallják az Írás szavait, a vakok szemei pedig 
látni fognak a homály és sötétség után.” (ézs 29,18)

Ez az „akkor, azon a napon” a messiási korszakra 
utaló prófécia. Ezért jelent különös fontosságot Jézus 
küldetésének igazolásában a vakon született meggyó-
gyítása, illetve a siketség-némaság megszüntetésének 
ténye, mert ezek messianisztikus küldetésének igazoló 
pecsétjei.

Talán meglepő, hogy az egyetlen, egyértelműen si-
ketségben szenvedő ember csodálatos gyógyítása csak 
Márknál van feljegyezve: „egy süketnémát vittek hozzá 
[Jézushoz], és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félre-
vonta őt a sokaságtól, ujját a süket fülébe dugta, majd 
ujjára köpve megérintette a nyelvét; azután az égre 
tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá: Effata, azaz: 
Nyílj meg! És megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azon-
nal megoldódott, úgyhogy rendesen tudott beszélni.” 
(Mk 7,32–35)

A helyreállítás két fázisát találjuk itt. Elsőként a fi-
zikai közbelépés sajátos, a kor orvoslásának rudimen-
tális voltát igazoló cselekmény. hasonló módon csele-
kedett Jézus a vakon született meggyógyításánál is („a 
földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a 
vakon született ember szemeire” [Jn 9,6]). Itt is a „hibás” 
testrészeket érinti. Mintha egy irányított elektromos 



11BIBlIATANUlMÁNy

„E transzcendentális információ érzékeléséhez és értékeléséhez 
nem elég „hallani”, ebben az esetben „meghallani” kell a 
mennyei üzenetet. Ez pedig nem annyira „jó fület”, mint inkább 
nyitottságot, engedelmességet, befogadókészséget kíván.”

A fentebbi két példa az angyaltól közvetlenül, illet-
ve angyaltól embereken át közölt hírről szól. hogy Is-
ten szava, üzenete emberi közvetítőkön keresztül (is) 
érkezhet, Jézusnak egy állítást kiegészítő, helyesbítő 
mondata is igazolja: „A sokaságból egy asszony han-
gosan így szólt hozzá: Boldog az anyaméh, amely téged 
hordozott, és boldog az emlő, amely téged táplált! Erre 
ő így felelt: De még boldogabbak azok, akik hallgatják 
az Isten beszédét, és megtartják.” (lk 11,27–28) érzé-
keny különbséget érzékelhetünk a „hallani”, hallgatni” 
és „meghallgatni” igék között. A „hallani” a közvetlen 
a forrástól eredő üzenet érzékelése. „hallgatni” – az 
üzenet felkelti az érdeklődést, odafigyelésre késztet. A 

„meghallgatni” magában hordozza a hallottak iránti 
elköteleződést, a felhívás megcselekvésének ígéretét. 
Vida Sándor Újszövetség-fordításában a fenti igever-
set a „boldogok, akik hall(gat)ják az Isten szavát, és 
megőrzik” formájában magyarítja, teret adva a hallás, 
hallgatás és megőrzés = meghallgatás fokozatai teljes 
skálájának.

Az isteni üzenet továbbadásának ószövetségi letéte-
ményesei a próféták voltak. Az ő szavukra nem hall-
gatni olyan volt, mintha Isten szavát vetnék meg. A fül-
nek ez a csökönyössége komoly következményeket von 
maga után: „ha valaki nem hallgat igéimre, amelyeket 
az én nevemben hirdet [a próféta], azt majd én felelős-
ségre vonom.” (5Móz 18,19) A próféták szavának ilyen 
közvetítő jellegét erősíti meg Jeremiás könyvének egy 
felhívása: „Ezt a parancsot kapta Jeremiás az Úrtól: Állj 
ki az Úr házának kapujába, és így hirdesd ott az igét: 
Halljátok az Úr igéjét, ti júdaiak mind, akik bementek 
ezeken a kapukon...” (Jer 7,2–3a)

hogy mennyire szükségesek voltak az ilyen jellegű 
figyelmeztetések, kiderül abból, ahogyan a nép többsé-

moni eredetű. A fiatal gyermek életét gyötrő „némaság 
szelleme” közvetlen jézusi parancsot kap a távozásra. 
Megfigyelésre érdemes, hogy az előző esettel szemben 
itt nincs személyes kontaktus a beteggel – hasonlóan 
a gadarai megszállott helyreállításához. Meglepő, ma 
már érthetetlen és értelmezhetetlen helyzet.

A prófétai jövendölés valósággá lett. A hallás vissza-
nyerésének messiási üzenetét a kétségeskedő Bemerítő 
számára adott válaszában is megemlíti Jézus: „mondjá-
tok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok: vakok látnak, 
és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek 
hallanak...” (Mt 11,4–5)

Az idő teljessége elérkezett.

6. „Halljad, Izrael!”
Végezetül a fülnek arról a speciális feladatáról kí-

vánok szólni, amit „pneumatikus kommunikációnak” 
nevezhetünk, azaz a hírek, tudnivalók, feladatok, di-
cséretek vagy ítéletek közvetlenül a menny Urától ér-
kező, szellemi síkon történő továbbítása. Ehhez nem 
az anatómiailag ismert hallószervre, hanem valami 
megfoghatatlan és körülírhatatlan szellemi készségre 
és nyitottságra van szükség.

„Amit fülbe súgva mondtatok a belső szobában, azt a 
háztetőkről fogják hirdetni” – mondta Jézus a tanítvá-
nyainak (lk 12,2). Vagyis minden rejtett dolog lelep-
leződik, és minden titok kitudódik. Valahogy hason-
lóan „fülbe súgva” történik az addig rejtett (értsd: le 
nem leplezett) dolgok és titkok közlése Isten részéről 
az ember számára. E transzcendentális információ ér-
zékeléséhez és értékeléséhez nem elég „hallani”, ebben 
az esetben „meghallani” kell a mennyei üzenetet. Ez 
pedig nem annyira „jó fület”, mint inkább nyitottságot, 
engedelmességet, befogadókészséget kíván.

A karácsonyi történet lukács által leírt színes be-
számolójának kezdetén az angyali jelenés Máriára tett 
hatása így összegződik: „Mária ezt mondta: Íme, az Úr 
szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint! És 
eltávozott tőle az angyal.” (lk 1,38) A testet öltés tudó-
sításának mintegy összefoglalójaként pedig a pásztori 
küldöttség angyaloktól kapott mennyei üzenetének el-
mondása után olvashatjuk a frissen anyává lett Mária 
reakcióját: „Mária pedig mindezeket a beszédeket meg-
jegyezte, és szívében forgatta.” (lk 2,19) Ezt a nyitottsá-
got, komolyan vételt, megfontolásra való hajlamot fel-
tételezi a mennyei üzenet meghallásának mindenkori 
csodája.
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„Senki sem születik azzal a képességgel, hogy meghallja, megértse 
az Úr szavát. Az őszinte szívű, ártatlan gyermeki lelkületű 
Sámuel is átment azon az iskolán, amely kiképezi az ember fülét 
Isten szavának és az emberi szónak a megkülönböztetésére. ”

lektív sajátosságával: nem a fontosat, hanem a tetsze-
tőset hallják meg. Pál azért biztatja lelki fiát, Timóteust, 
hogy (a számára) „alkalmas és alkalmatlan” időben 
hirdesse az igét, mert „lesz idő, amikor az egészséges 
tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint 
gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az 
igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz oda-
fordulnak.” (2Tim 4,3–4) Mindezekre igaz az ítélő szó: 

„oktalan és esztelen nép, amelynek van szeme, de nem 
lát, van füle, de nem hall!” (Jer 5,21)

A fülnek ezen a betegségén csak Isten tud segíteni 
azzal, hogy megnyitja az ember fülét. Ebed-Jahve, aki 
az Emberfia is, így vall erről: „Az én Uram, az Úr meg-
tanított engem mint tanítványát beszélni, hogy tudjam 
szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt 
engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az 
Úr megnyitotta fülemet.” (ézs 50,4–5) Jób barátja, Elíhú 
is ezen a véleményen van: „Megnyitja fülüket az inte-
lemre, és meghagyja, hogy térjenek meg a gonoszságból. 
Ha hallgatnak rá, és szolgálják őt, napjaikat jólétben ki-
töltik, és éveiket boldogságban.” (Jób 36,10–11)

Senki sem születik azzal a képességgel, hogy meg-
hallja, megértse az Úr szavát. Az őszinte szívű, ártatlan 
gyermeki lelkületű Sámuel is átment azon az iskolán, 
amely kiképezi az ember fülét Isten szavának és az em-
beri szónak a megkülönböztetésére. A szentíró meg is 
jegyzi: „Sámuel még nem ismerte az Urat, mert az Úr 
még nem jelentette ki igéjét neki.” (1Sám 3,7) Mekkora 
boldogság felnőni oda, hogy valaki őszintén kimond-
hassa: „Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!” (1Sám 
3,10)

Már egyre kevesebb idő van hátra addig, hogy a „sü-
ket fülek” hallani kezdjenek. „Azon a napon a süketek 
is meghallják az Írás szavait, a vakok szemei pedig látni 
fognak a homály és sötétség után.” (ézs 29,18)

Addig is napról napra szól a felhívás: „Ez az én Fiam, 
őt hallgassátok!” (lk 9,35)

és a „nyitott fülűek” őt hallják, őrá hallgatnak és őt 
meghallgatják!

Mert Jézus az Isten országa evangéliumával célba 
veszi a füleket, ezért mondja gyakran a Biblia:

„Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a 
gyülekezeteknek!”

ge viszonyult Isten szavához: „Kinek mondjam el, kinek 
bizonygassam, hogy végre meg is hallják? Körülmetélet-
len a fülük, nem tudnak figyelni. Gyalázzák az Úr igé-
jét, nem lelik kedvüket benne.” (Jer 6,10) Az Újszövet-
ség lapjain István védőbeszédében ez a gondolat ismét 
felbukkan: „Ti keménynyakú, körülmetéletlen szívű és 
fülű emberek, mindig ellene szegültök a Szentléleknek 
atyáitokhoz hasonlóan ti is. A próféták közül kit nem 
üldöztek a ti atyáitok? Meg is ölték azokat, akik meg-
jövendölték az Igaznak eljövetelét.” (ApCsel 7,51–52) A 
jellegzetesen keleties szóhasználat a „körülmetéletlen 
fülön” az értetlenség, megátalkodottság, taníthatatlan-
ság fogalmát érti.

A szellemi értelemben vett „körülmetéletlen fül” bár 
más szóhasználatban, Jézust is ítélkezésre hívja: „Miért 
nem értitek az én beszédemet? Mert hallani sem bírtátok 
az én igémet... Aki Istentől van, hallja Isten beszédeit; ti 
azért nem halljátok, mert nem Istentől valók vagytok.” 
(Jn 8,43.47) A „meghallást”, vagyis a korábban említett 
nyitottságot, engedelmességet, befogadókészséget hiá-
nyolja tehát Jézus.

A harmadik nagy bibliai korszak is, az egyház kor-
szaka szembesülni kényszerül az emberi hallás e sze-


