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„Valóban igazat beszéltek, ti hatalmasok, és pártatlanul ítélkeztek  
az emberek fölött? Hiszen álnokságon jár az eszetek, arra törekedtek, hogy 
az országban erőszakkal érvényesüljetek. Pártütők a bűnösök, már amikor 
a világra jönnek, tévelygők a hazugok, amint megszületnek. Mérgük olyan, 
mint a kígyóméreg, olyanok, mint a süket vipera, amelynek oly tompa a füle, 
hogy nem hallja a kígyóbűvölőt, a varázslásban jártas igézőt. Istenem, törd 
össze szájukban a fogakat! Zúzd össze, URam, az oroszlánok állkapcsát! 
Tűnjenek el, mint a szétfolyó víz! Ha lőni akarnak, nyilaik legyenek tompák! 
Járjanak úgy, mint a csiga, amely széjjelmállik, vagy mint az elvetélt mag-
zat, amely nem látott napvilágot. Mielőtt tüske nőne cserjéteken, ragadja 
el a forgószél, akár élő, akár elszáradt. Örül az igaz, ha látja a megtorlást, 
lába a bűnösök vérében fürdik. Az emberek pedig ezt mondják: Mégis van  
az igaznak jutalma! Mégis van Isten, aki igazságot tesz a földön!” 
                               Zsolt. 58, 2-12

Szeretett testvéreim 
az Úr Jézus Krisztusban!

Az imént felolvasott zsoltár nem éppen 
nagy népszerűségnek örvend – hiszen a 
katolikus egyház kizárta a saját liturgiá-
jából, sőt, azt mondhatjuk róla, hogy a 
keresztyének egyenesen megütköznek 
rajta vérszomjas és bosszúálló hangula-
ta miatt. Ráadásul éppen ez a szöveg és 
hozzá hasonlóak, ahhoz a régi bibliai te-

ológiai következtetéshez vezettek, hogy 
az Ószövetséget külön kell választani az 
Újtól, ha esetleg nem egyenesen elvetni. 
Véleményem szerint azonban ennek a 
tanításnak igenis helye van a Bibliában, 
annál inkább életünkben, és bizony szo-
ros kapcsolatban van Jézus tanításával.

I. Van helye és lehet helye a szívünk-
ben táplált haragnak
Először e zsoltár bosszúálló hangulatá-
ról szeretnék szólni. Sokszor az a vád 
illeti a keresztyéneket, hogy Jézusnak 
az emberi tökéletességről szóló tanítása 
éppen oda veti őket, amit Jézus legin-
kább kritizál – a farizeizmusba. Ma-
gunkba fojtjuk a haragot, a mérget és 
látszólag kedvesen és nyájasan bánunk 
azokkal, akiknek legszívesebben kiszúr-

nánk a szemét. Engedtessék meg nekem 
ez a kemény kifejezés, mivel a zsol-
tárban pikánsabb dolgokat olvasunk. 
Küszködünk a bennünk megszületett 
negatív érzésekkel, de nem merünk 
szabad utat adni nekik, hiszen micsoda 
megvetendő dolog ez a hívő keresztyé-
neknél! Sokszor halljuk testvéreinktől: 



2

„De hát nem szabad haragudni!“ Ez a 
zsoltár azonban, kedves testvéreim azt 
mondja: De. SZABAD haragudni. Sőt, 
egy bölcs mondást is hallottam: Aki 
nem tud haragudni a rosszra, az képte-
len szeretni a jót és szolgálni annak. A 
vigasztalás az, hogy Isten bizony helyet 
ad indulatainknak, megérti, ha kiboru-
lunk, hiszen teremtőnk Ő és nevelőnk, 
tudja mire számíthat az emberi szívvel 
kapcsolatosan, de!: csak egyetlen hely 
létezik, ahol ezt megtehetjük: az Ő szí-
ne előtt!! Ha máshol tesszük meg, abból 
semmi jó nem születik. Csakhogy ez a 
baja az embernek. Hirtelensége és meg-
gondolatlansága miatt legszívesebben 
saját maga tenne eleget a maga által vélt 
igazságnak. E zsoltárnak szinte evan-
géliumi, újszövetségi üzenete az, hogy 
minden haragunkat, bosszúságunkat 
ISTEN KEZÉBE lehet és KELL tenni. 
A zsoltáros nem arról szól, nem azzal 
dicsekedik, hogy kivégezte ellensége-
it, hanem alázatosan, bár indulatosan 
vallást tesz Istennek, hogy csakis az Ő 
hatalmában van az igazi, valódi igazság, 
csak Isten védheti meg őt, csak Isten mu-
tathatja meg igazságát. Olyan igazságot, 
amibol csakis a jó születik. Egybeesik 
ezzel a jól ismert történet a Lukács írása 
szerinti evangéliumból, amikor Jézust 
nem fogadják be egy samáriaiai faluban 
(Lk 9,51-56). A tanítványokból az 58. 
zsoltár írójának a vallomása szól. DE! 
ők is először JÉZUSTÓL kérik indula-
taik jóváhagyását. A történet végének a 
gondolatához később térünk vissza. Az 
elmondottak fényében összegezhetjük, 
testvéreim, a következőket: hogy bizony 
mindnyájan megtapasztaljuk a haragot, 

az igazságtalanságot, valamint a tehe-
tetlenséget harcolni ez ellen. Szeretetre 
vagyunk küldve, mégis olykor elural-
kodik rajtunk az indulat, mégis érezzük, 
hogy keresztyéni jóságunkkal visszaél-
nek az emberek. És nemcsak személyes 
életünkben láthatjuk ezt. Az egész világ 
tele van igazságtalansággal, például ha 
látjuk Szomáliát, ahol kisgyermekek 
halnak meg, mert a segélyeket a hadse-
reg ellopja előlük, a politikában, ahol a 
kormány csak szedi tőlünk a pénzt, pe-
dig a virágzó korrupció és nem transz-
parens utak révén tűnik el a pénzünk 
a fekete lyukban. Haragszunk, hogy a 
légitársaságok hibái, hanyagsága miatt 
repülők zuhannak le családfőkkel, gyer-
mekekkel. Haragszunk, ha nőket, gyer-
mekeket kínoznak, ölnek meg, és fel-
tesszük a kérdést, hogy ugyan hol van a 
megfelelő igazságszolgáltatás?! Sajnos 
napokig sorolhatnánk ezeket az esete-
ket. Ezekről szól elsősorban a zsoltáros, 
amikor a hatalmasakhoz intézi az első 
versben a vádat. Haragszik, hogy a ha-
talmasok romlott természete miatt szen-
vednünk kell, nekik van kiszolgáltatva 
a közönséges halandó. Ha mindehhez 
hozzászámolom a mindennapi kapcso-
latainkban, munkahelyen, családunkban 
átélt személyes sérelmeinket, nem ne-
héz elképzelni, hogy mindenki legszí-
vesebben a maga kezébe venné a dolgot 
és radikális visszafizetésre készülne. Az 
első üzenet azonban így szól: ha nem is 
vagyunk, sőt nem is szabad közömbös-
nek lennünk a gonoszság iránt, mégis!: 
először felfelé tekintsünk, oda tegyük le 
a dolgot, ott öntsük ki a szívünket. Az az 
igazságosságnak a kezdete, nem pedig a 



3

közönséges indulatos bosszúállásnak.

II. Önkritika
A következő pozitív dolog az, hogy ha 
ilyen esetekben először Istenhez for-
dulunk, azáltal kényszerítve vagyunk 
önkritikát és önkontrollt gyakorolni. Hi-
szen ha mindenki csak a saját vélt igaz-
sága szerint és elhamarkodott indulata 
szerint cselekedne, kiesne az egészből 
a legfontosabb pillanat: az átgondo-
lás. Tudniillik a kérdés: valóban az én 
oldalamon áll az igazság? Jól értem az 
egész probléma összefüggéseit? Vajon 
egészen tiszta a „kezem“ , a lelkiismere-
tem az egész ügyben? Ha bosszúálló, de 
mégis őszinte párbeszédet folytatunk Is-
tennel, lehetséges, sőt biztos, hogy lelki 
válasza tágabbra nyitja szemünket, más 
megvilágítást kapunk az egészre.

III. A kemény szavak a zsoltárban  
vigasztalást nyújtanak
A következő dolog, amelyet csak meg-
említeni szeretnék, a kérdés, vajon 
tényleg szükséges volt-e a zsoltárosnak 
ilyen kemény szavakat és hasonlatokat 
használnia? A jobb megértés miatt el 
kell mondani, hogy ezek a hasonlatok 
nem átkok, hanem mitológiai képek.  
A kígyó az ősellenségnek a képe. Hogy 
csigává kell válnia, azzal a zsoltáros azt 
a kívánságot fejezi ki, hogy Isten tegye 
tehetetlenné a gonoszt, hiúsítsa meg a 
gonoszság minden fegyverét: a fogakat, 
a kígyó fogát, a nyilakat, az állkapcsot, 
amelyben az oroszlán ereje van. A zsol-
táros demitologizálja a gonosz erejét, és 
beülteti az ember szívébe a hitet, hogy 
Isten kezében van az erő mindannak a 

meghiúsításához, ami minket veszé-
lyeztet, ami miatt félelmet, tehetetlen-
séget, nyomasztó feszültséget érzünk. 
A zsoltáros Isten igazsága mellett kiált a 
gonosz ellen ugyanúgy, ahogy nekünk is 
kell. Harcolni kell az Isten igazságáért, 
szomjazni kell az Isten igazsága után, 
ahogy Jézus mondja: „Boldogok, akik 
éheznek és szomjaznak az igazságra, 
mert ők megelégíttetnek.“ (Mt 5,6)

IV. Isten igazsága győz
És ez az összekötő kapocs a teológi-
ai nyelvezettel élve átok-zsoltároknak 
mondott zsoltárok és az evangélium 
között. Hogy szabad reménykednünk és 
szabad hinnünk Isten végső győzelmé-
ben akkor is, amikor még el sem tudjuk 
képzelni, miként fog Isten cselekedni. A 
zsoltáros utolsó mondataiból világos hit 
és győzelmes ének cseng. Hogy minden 
szenvedésben, haragban, sérelemérzet-
ben szabad majd felkiáltanunk a zsol-
tár utolsó mondatával: „MÉGIS van az 
igaznak jutalma! MÉGIS van Isten, aki 
igazságot tesz a földön!“ (Zsolt 58,12)
De Isten győzelmes igazságának sokszor 
meglepő formái vannak. Ezek közül a 
legfurcsább az, amely Isten kegyelmes 
szándékában rejlik: „Hiszen nem kívá-
nom én a bűnös ember halálát - így szól 
az én Uram, az Úr -, hanem azt, hogy 
megtérjen útjáról, és éljen.“ (Ez 18,23) 
Jézus akaratának a bonyolult titkában 
valóban mindkettő összekapcsolódik: a 
harag, a bosszúvágy, de ott van a helye 
a könyörületnek és a megjavulásnak is. 
Amikor Jézus tökéletességre tanított, 
hogy bocsássunk meg ellenségeinknek, 
áldjuk azokat, akik minket gyűlölnek, 
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nem mondta, hogy ne menjünk keresztül 
akár ezen az első lépésen is: az Isten előtt 
„kiborult“, háborgó szíven keresztül. 
Jézus csak az érett keresztyén szabadsá-
gára mutat, hogy van szabadságunk, hit-
ből született erőnk így gondolkodni és 
cselekedni. Ezt nevezi tökéletességnek, 
de minden bizonnyal érti, hogy ehhez 
is hosszú út, belső küszködés és harc 
vezet. Érdemes itt megemlíteni a zsol-
tárban elhangzott igeverset: „…lába a 
bűnös vérében fürdik“. Bár itt a gonosz-
ság feletti legvégső győzelemnek örül a 
zsoltáros, nem árt visszamlékezni, hogy 
az elsők, akik ellen Isten igazsága szól, 
mi vagyunk. Mi bűnösök, akiknek talán 
először nem arra kell gondolni, kinek a 
vérében fürdik meg a lábunk, hanem ki-
nek a vérében kell nekünk magunknak 
megfürödnünk teljesen, ami paradox 
módon nem a mi győzelmünkre mu-
tat, hanem Jézus Krisztus győzelmére. 
Ő volt mint bűnös keresztre feszítve, 
hogy mi, az Ő vére árán megtisztulva 
élhessünk és reménykedhessünk Isten 
mellettünk álló igazságában. Jóllehet a 
teljes bibliai kijelentés tele van ellenté-
tekkel és paradoxonokkal, azokat össze-
vetve és megvizsgálva mégis csak EGY 
KRISZTUSI üzenethez jutunk. 

A legvégén pedig nem árt megemlíteni 
még egy paradoxont: Jézus teljes hara-
got érezhetett az igazságtalan hatalma-
sokkal szemben, akik Őt igazságtalanul, 
irigységből keresztre feszítették. Teljes 
joggal kiálthatott volna Istenhez a meg-
torlásukért, de Ő egyetlen mondattal 
viszonozta az egészet: „Atyám, bocsáss 
meg nekik, mert nem tudják, mit cse-
lekszenek!“ (Lk 23,34) Így csak való-
ban tökéletes lény tud kiáltani, valóban 
csak olyan ember, aki kiélezett hely-
zetben is látja a végén Isten győzelmét, 
és ezért szabad arra, hogy nagylelkűen 
megbocsátást kínál. Jézus saját példá-
jában ugyanezt a szabadságot kínálja 
nekünk, amikor a felolvasott lekcióban 
(Mt 5,38-48 – szerk.megj.) a keresztyén 
hozzállásnak egy érettebb aspektusát 
tanítja, de mindezek ellenére nem teszi 
érvénytelenné az 58. zsoltár üzenetét. 
Ha pedig az Ő halálában és feltámadá-
sában jelent meg leginkább Isten igaz-
sága, hogy van reménysége a bűnösnek, 
tehát nekünk is, kiálthatunk mi is bátran 
a zsoltárossal együtt: „Mégis van Isten, 
aki igazságot tesz a földön!“

Ámen!
(Elhangzott 2011. szeptember 18-án.
Az Igét Šindelářová Alena hirdette.)

„Az emberek pedig ezt mondják: 
Mégis van az igaznak jutalma! Mégis 

van Isten, aki igazságot tesz a földön!”
Zsolt. 58,12



OROSZ ISTVÁN GRAFIKÁINAK KIÁLLÍTÁSA
a „LIS(Z)TENING TO HUNGARY“ 

programsorozat keretén belül
Orosz István

festő, grafikus, rajzfilmrendező
(Kecskemét, 1951. október 24.–)

1970-1975: Magyar Iparművészeti Főiskola. 1977: a Zágrábi Ani-
mációs Világfesztivál legjobb első filmje (Csönd);1981: a Krakkói 
Rövidfilmfesztivál díja (Álomfejtő); 1986: V. Országos Alk./Terv. 
Grafikai Biennálé fődíja, Békéscsaba; az Oberhauseni Filmfesztivál 
Nemzetközi Filmklubok díja (Ah,Amerika!); Derkovits-ösztöndíj; 
1988: a tuzlai Portrétriennálé díja; 1990: a 14. Grafikai Biennálé 
aranyérme, Brno; 1991: Balázs Béla-díj; a 9. Lahti Nemzetközi 
Plakátbiennálé I. díja; a Győri Médiawave Nemzetközi Film- és 

Videofesztivál fődí-
ja (Vigyázat, lépcső!); 
az Art Directors Klub 
(New York) kiállításá-
nak kitüntető okleve-
le; Master’s Eye Prize, 
Trnava; 1992: a VIII. 
Alk./Terv. Grafikai 
Biennálé fődíja, Bé-
késcsaba fődíja; 1993: 
Munkácsy-díj; 1994: az 
5. Chaumont-i Plakátki-
állítás ICOGRADA díja; 
2005: érdemes művész. 
2011: Kossuth-díj...

A kiállítást 
Karel Míšek 
nyitja meg.

A Magyar Intézet pincegalériája
Kiállítás-megnyitó

2011. szeptember 27. kedd 18:00
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Alkalmak

Istentisztelet (IT): 
Vasárnap 17.00 órától. (Prága 1, Kli-
mentská 18, 3. em. gyülekezeti terem.) 
Az IT idejére gyermekmegőrzést vál-
lalunk (ugyanebben az épületben). Az 
igény bejelentése szombat estig a  +420-
723-960913 telefonszámon lehetséges.
Úrvacsora: Lapunk következő számai-
ban pontosítjuk.
Bibliaóra: Havonta egyszer istentisz-
telet helyett; a következő bibliaóra idő-
pontját és témáját lapunk következő 
számaiban pontosítjuk.  
Konfirmációi felkészítés: érdeklődni a 
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Házi  IT, házi  úrvacsora, lelkigondozói 
beszélgetés: a gyülekezet lelkészével 
egyeztetendő. 
A lelkész elérhetőségei: Éles György, 
cím: Třeboradická 45, Prága 8 – 
Kobylisy, telefon: +420-776-387179, 
e-mail: eles.gyorgy@gmail.com.
Énekkari próbák: kedden 18.30-tól, 
Nemzetiségek Háza, magyar kisebbség 
irodája, (Prága 2, Vocelova 3)
Pilzen: A következő istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.  
Brünn: A következő istentisztelet hely-
színe és időpontja egyelőre ismeretlen.

Egyéb információ:  www.reformata.cz

Egyházunk és 
Gyülekezetünk 
életéből

– A Szlovákiai Reformá-
tus Keresztyén Egyház szeptember 
19-22. között, „Kapcsolataink” cím-
mel összegyházi lelkésztovábbképzőt 
tartott a magyarországi Berekfür-
dőn. A rendezvényről, amelyen kilenc 
egyhézmegye száznyolcvan lelkipász-
tora vett részt, hetilapunk következő 
számában számolunk be.
– Az ifjúsági missziós szolgálat ha-
tékonyságának növelése érdekében 
szeptember elsejével, egy teljes állású 
munkaerő alkalmazásával ifjúsági iro-
dát nyitott Komáromban a FIRESZ. 
Az iroda fő célja többek között a regi-
onális szintű ifjúsági missziós szolgálat 
rendszerességének és hatékonyságának 
biztosítása, az éves alkalmak jobb és 
átláthatóbb koordinációja, valamint 
a szükséges adminisztratív ügyek lebo-
nyolítása.

Vasárnapi
Iskola

Az aktuális és kö-
vetkező foglalko-
zások témái:

Október 9:
Noé bárkája (1Mózes 6-9)
Október 16:
Bábel tornya (1Mózes 10-11)


