
2019.november                                                      KOINÓNIA                                                                  4227 

 
 

MIKLOVICZ LÁSZLÓ 

HOMÍLIA 
 

Három Istenképről: 

- Az amalekiták ellenküzdő Izraelt egy velük harcoló 

Isten segíti (2Móz17,8-13: Mózes kitárt karját 

tartva győznek a zsidó seregek); 

- Pál egy olyan Jézust mutat be, aki ítélkezik (2Tim 

3,14-4,2); 

- Jézus olyan Istenről beszél, aki megadja az 

embernek mindazt, amire szüksége van”. (Az 

erőszakos özvegy és a bíró, Lk18,1-8) 

 

A három szentírási rész és szinte azt mondhatnánk, 

hogy: három istenkép. Valójában az ember számára a 

legfontosabb kérdés az, hogy mit gondol az Istenről, 

milyen az Isten, melyek az Isten legfontosabb 

tulajdonságai? Ha ezekre a kérdésekre jó választ sikerül 

adni, akkor az ember rendeltetésszerűen tudja használni 

az életét. A hívő ember komolyan veszi Jézus azon 

felszólítását, hogy „Legyetek tökéletesek amint a ti 

mennyei Atyátok is tökéletes!” Az Isten tökéletes, nincs 

hiány benne, meg kell ismernünk az ő teljességét. Jó, jó, 

de miben áll a tökéletesség vagy az ember részéről a 

tökéletességre törekvés?  

Kell, hogy tudjak fogalmat alkotni az Istenről! Ha nem 

tudok, akkor csak tartalom nélküli szöveg számomra 

Jézus mondata. Ha pedig helytelen fogalmat alkotok az 

Istenről, akkor az életem is rossz irányt vesz, miközben 

azt gondolom, hogy jó úton járok. Mondhatnám: 

jóhiszeműen becsapom magam. 

Megismerhető-e az Isten és ha igen akkor hogyan? Azt 

hiszem kijelenthetjük, hogy megismerhető, hiszen 

rendkívül sok információ áll rendelkezésünkre Vele 

kapcsolatban. Ha ez nem így lenne, Jézus nem 

mondhatta volna, hogy olyanok legyünk mi is mint az 

Isten. Pál apostol (2Tim3,14-4,2) mintha megadná a 

választ a feltett kérdésünkre: „Gyermekkorod óta 

ismered a Szentírást: ez megadja neked az útmutatást 

ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hit által eljuss az 

üdvösségre.” Az üdvösségre eljutni egy és ugyanaz, 

mint Istenhez hasonlóvá válni, de mindenképpen erre a 

hasonlóságra törekedni.  

Tehát Isten megismerését szolgáló leggazdagabb 

forrásunk a Szentírás. Sajnos van egy kis probléma a 

szentírással kapcsolatban. Nem mindegy, hogy melyik 

részét olvassuk és azt hogyan értelmezzük. (Nem is 

beszélve a fordításokkal együtt járó értelmezési 

különbségekről.) Nézzük pl. a ma elhangzott részeket. 

Az ósz.-i olvasmány egy olyan Istent mutat be, aki a 

választott nép mellé áll a harcban és segít nekik: Józsue 

„kardélre hányta az amalekitákat és hadi népüket”.  

A teremtés könyvéből pedig tudjuk, hogy minden 

ember Isten gyermeke, tehát egymás testvérei vagyunk, 

de legalább felebarátai. Hogyan segíthet az Isten egyik 

gyermekének, hogy az legyilkolja a másikat? Még 

emberi viszonylatokban is abszurdum, hogy a szülő 

segítsen egyik fiának, hogy megölje a másik fiát…. 

Nem is beszélve arról, hogy a Jézus által bemutatott 

szeretet országában nemhogy a fizikai bántalmazásnak, 

gyilkosságnak nincs helye, de még a harag tartásnak 

sem. 

Tehát a mai ósz-i rész nem ad olyan támpontot, ami 

alapján megismerhetnénk az Isten legfontosabb 

tulajdonságait és igazodhatnánk ezekhez. Valójában a 

Mózes második könyvéből felolvasott rész végén azt 

kellene mondani, hogy „Ez a zsidó nép eredet-

története” és nem az Isten igéje. Azt viszont 

megállapíthatjuk, hogy a zsidó nép akkor és ott így 

gondolkodott az Istenről.  

Azt is megállapíthatjuk, hogy az ő istenképük is 

változott, fejlődött az évszázadok során. Sőt azt is 

hozzátehetjük, hogy a mi istenképünk is változik az idő 

tengelyén. Emlékezzünk csak vissza, hogy 

gyerekkorunkban miket gondoltunk az Istenről és most 

miket gondolunk. A kérdésünk tehát továbbra is kérdés: 

Milyen az Isten? 

Sajnos Pál apostol leveléből sem kapunk pontos választ, 

ugyanis Pál egy olyan Jézust mutat be, aki ítélkezik. 

Ellentétben a valódi Jézussal, aki nem ítélkezni, hanem 

megmenteni jött. Az Isten, mint Atya sem akarja 

elítélni, kárhozatra küldeni a rendetlen gyermekeit, 

hanem irgalmassága okán megmenteni akarja őket, 

kihúzni a bajból. Emlékezzünk csak vissza a tékozló fiú 

példázatára, vagy az elkóborolt bárány estére, vagy az 

elveszett drachma megkeresésére.  

Pál apostol leveléből azonban két tanácsot 

megfogadhatunk, amelyek közvetve a tökéletesség felé 

segítenek bennünket. Az egyik, amit már említettünk is: 

a szentírás tanulmányozását ajánlja a figyelmünkbe, 

mondván, hogy az: „jól használható a tanításra, az 

érvelésre, a feddésre s az igaz életre való nevelésre, 

hogy az Isten embere tökéletes és minden jóra kész 

legyen.” A másik pedig: Jézussal összhangban arra 

buzdítja az olvasót, hogy „hirdesd az igét, állj vele elő, 

akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, ints, buzdíts 

nagy türelemmel és hozzáértéssel!” Tekintsük ezeket a 

páli biztatásokat házi feladatnak a jövő hétre! Vegyük 

elő mindennap a szentírást és olvassunk el belőle pl.  

egy evangéliumi részt és kíséreljük meg elmondani 

valakinek!  

Tehát az elmélkedésünk elején megfogalmazott 

kérdésünkre: ti. „Milyen az Isten?”, most sem kaptunk 

kielégítő választ. 

Akkor most nézzük meg az evangéliumot, hátha kapunk 

valami támpontot a kérdésünk megválaszolásához! 

Először is néhány megállapítást kell tennünk az ev. 

részletről. Első hallásra úgy tűnhet, mintha a helyes 

imádságról szólna, mint ahogyan az a rész, amely az 

éjszaka idején barátját háborgató és vendégeinek 
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kenyeret kérő emberről szólt. A mai példázat 

ugyanannak az „életképnek” a női változatát 

tartalmazza, mint amelynek férfi változatát a 

felzörgetett barát példázata.   A példázat megszokott 

értelmezése: „Az állhatatos imát Isten meghallgatja!”  

Ha most eltekintünk a részletes elemzéstől, a példázat 

mondanivalóját így fogalmazhatjuk meg: „Ha már egy 

ilyen tisztességtelen bíró is végül igazságot szolgáltat 

az özvegyasszonynak, mennyivel inkább megadja Isten 

az embernek azt, amire szüksége van”. Tegyük azonban 

hozzá, hogy nem az ember „állhatatos imádkozásának” 

hatására – hiszen az effajta szekálásra csak igaztalan 

bíróknak és az éjszaka közepén felzörgetett barátoknak 

van szükségük.  

Hanem „eleve”, „önmagától”, egyszerűen azért adja 

meg, mert ő mindenkinek jó Atyja – ahogyan a napfényt 

és az esőt sem „kitartó imádkozás” hatására adja 

igazaknak és bűnösöknek egyaránt. Tehát a példázat 

mondanivalója nem az, hogy „Isten még inkább 

igazságot szolgáltat választottainak, mint az igaztalan 

bíró az özvegynek”, hanem az, hogy Isten megadja az 

embernek a valóban szükségeset.  Azért tegyük gyorsan 

mondanivalónkhoz, hogy a kitartó, a rendszeres 

imádságnak bizony komoly hatása van, de nem olyan 

értelemben, hogy a szerető Atyát befolyásolhatjuk vele, 

hanem saját magunk viselkedését formálhatjuk Istennek 

tetszőbbé.  

Milyen az Isten? Egy válaszkísérlet: Olyan, aki feltétel 

nélkül, erőszakoskodásunk nélkül is szeret bennünket 

és ingyen megbocsát. Ez jellemzi az Ő országát is, 

amelyet a személyválogatást és kiváltságot nem ismerő 

ajándékozó szeretet életterének nevezhetünk. Nekünk is 

ilyen tulajdonságok kimunkálására kell törekednünk és 

ha ebben kérjük a segítségét bízhatunk benne, hogy meg 

is kapjuk… 

 
(2019.okt.20. évk. 29. vasárnap) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRATULÁLUNK!!! 
A KOPP-SKRABSKI-DÍJ SZAVAZÁS 

VÉGEREDMÉNYE 2019-BEN 

 

A házaspároknak adható közönségdíjat Orbán Péter és 

Lévai Zsuzsa gyógypedagógus, tanár – orvos 

vehették át. 
 

A házaspár öt gyermek felnevelése mellett több 

példaértékű társadalmi innovációval foglalkozik. 35 

éve házasok. Zsuzsa 1983-ban a SOTE harmadéves 

medikájaként megtagadta a honvédelmi ismeretek 

tantárgy lőgyakorlatát: „Gyógyítani szeretnék, nem 

lőni!” 1984 őszén a gyógypedagógus Péter sorkatonai 

behívót kapott, s polgári szolgálatot kért. Két hónapja 

voltak házasok, amikor 1985. februárban 34 hónapra 

bebörtönözték. Tudták, hogy vállalásukat csak életük 

hátralévő évtizedei hitelesíthetik! Péter megszervezte a 

Fecskepalota üdülőt a Vértesben: 26 év, 35.000 

fogyatékos, egészségkárosodott ember közösségi 

rekreációja. Emellett három évtizede hiánypótló 

nonprofit szolgáltatások a rekreáció, lakhatás, 

foglalkoztatáspolitika területein. Egy amerikai (Ashoka 

Found, USA 1995) és egy európai (Világgazdasági 

Fórum, Davos 2007) díj a sikeres társadalmi 

innovációkért. Zsuzsa bátorítása: „Csináld, hisz az 

ÉLET aközben múlik el, míg készülünk rá…”. Ma 

Zsuzsa Magyarország legfiatalosabb rezidense: 

háziorvosi szakvizsgára készül, hogy amíg csak teheti, 

orvosként is szolgálhassa a betegek gyógyulását. 
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