
Bibliaolvasás: Lukács 16, 19–31

Elolvasva a megjelölt bibliai 
szakaszt, azonnal érzékeljük, 
hogy ebben a példázatban – 

több bibliai szakaszhoz hasonlóan 

– Jézus a halál utáni állapotba enged 
bepillantást nekünk, s arra a kérdés
re válaszol, hogy mi történik a halál 
után.

Az idézett ige gondolatmenetét 
három pontban foglalhatjuk össze:

1. A halál után szétválnak az utak. 
Jézus két embert mutat be nekünk: a 
gazdagot és Lázárt, a koldust. Mind
ketten meghalnak, mindkettő szá
mára elérkezik a vég. De ezzel nem ér 
véget az elbeszélés, Jézus nem áll meg 
mondanivalója kifejtésében, hanem a 
halál utáni eseményekre is kitér. Lá
zár az angyaloktól az Ábrahám kebe
lébe vitetik, vagyis a mennyei ország
ba, a Krisztus közösségébe, a gazdag 
ember viszont a pokolban nyitja ki a 

szemét. Ezzel Jézus először azt hozza 
tudomásunkra, hogy van folytatás tá
volról sem igaz, hogy a halállal min
den befejeződik, mindennek vége. 
Viszont az sem igaz, hogy mindenki 
üdvözülni fog, és mindenki – hité
től és cselekedeteitől függetlenül – a 
boldogságba jut. Van folytatás, de 
nem mindegy, hogy hol! A menny az 
Istennel való közösség állapota, a po
kol ennek a hiánya. Aki földi életében 
vele volt, halála után is vele lesz, aki 
nélküle volt, az nélküle is marad.

2. A szétválasztás végleges állapot, 
azon már nem lehet változtatni. A 
gazdag a pokolban könyörög Ábra
hámhoz, hogy engedje meg Lázárnak, 
hogy a kezét vízben megmártva, eny

hítse gyötrelmét. Ábrahám válaszából 
egyértelműen kiderül, hogy nem úgy 
van ám az, hogy sétálgatunk egyik ál
lapotból a másikba, mert a két állapot 
között „közbevetés” van, s az egyikből 
a másikba átmenni nem lehet. A halál 
utáni sorsunk itt a földön dől el, csak 
itt lehet ezen változtatni; ott már az 
állapotok változtathatatlanok és végle
gesek lesznek. Ez azt jelenti, hogy mi, 
földön élő emberek, nem tudjuk befo
lyásolni elhunyt szeretteink halál utá
ni állapotát. Sem rendszeres imádság
gal, sem bizonyos idő elteltével végzett 
szertartásokkal a halottak sorsát meg 
nem változtathatjuk. Ezért mi refor
mátusok nem is gyakoroljuk ezeket. 
Halottainkat az Úrnak adjuk át.

3. Élők és halottak között is köz
bevetés van. Látva, hogy neki már 
nincs esélye, a gazdag öt élő testvé
rére gondol, s arra kéri Ábrahámot, 
hogy a halottak közül menjen vissza 
valaki hozzájuk, hogy figyelmeztes
se őket, hogy ők is ide ne kerüljenek. 
Lehet, hogy vele együtt sokan ezt 
nagyszerű gondolatnak tartanák, de 
végső soron ez pokolban született 
gondolat. Tudomásul kell vennünk, 
hogy erre sincs lehetőség, mert nem
csak a halottak között van „közbeve
tés”, de az élők és a halottak között is. 
Ebből levonhatjuk a következtetést, 
hogy a halottak nem járnak vissza, 
nem kísértenek, nem hozhatnak üze
netet, mert ezt a megoldást Isten nem 
engedélyezte. Aki szellemidézés segít
ségével kíván a titkok mögé tekinteni, 
az nem szeretteivel, hanem a gonosz
szal találkozik, aki a világosság angya
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l972ben, amikor először jártam a 
Szentföldön, felfigyeltem görög 
népviseletben járó öreg zarándo

kokra, akik egyegy görög pap ve
zetésével járták végig Megváltónk 
szenvedésének és megdicsőülésének 
földi helyszínét. Megtudtam, hogy 
ezeknek a ciprusi görögöknek – akik 
egész életükön át gürcöltek, sok gyer
meket felneveltek – a megtakarított 
kis pénzükből a legolcsóbb zarándok
lat befizetésére futotta, s ez nagyon 
meghatott. Hagyományuk szerint 
ugyanis csak az a ciprusi görögkeleti 
hívő halhat meg nyugodtan, aki éle
tében egyszer elzarándokolt Üdvözí
tőnk szülőföldjére.

Ezt a zarándoklatot mindegyi
künk megteheti az imádság szárnyán, 
ha odaállunk lélekben a jeruzsálemi 
Szent Sírbazilika üres sírja elé… Itt 

nyugodott nagypéntek délutántól 
Üdvözítőnk Szent Teste, hogy har
madnapra, húsvétvasárnap hajnalban 
feltámadjon. Azóta az örömhír (gö
rögül: Evangélium) bejárta a világot: 
„Aki hisz bennem, annak örök élete 
van, és én feltámasztom őt az utolsó 
napon.” (Jn 6,40) A Mennybeme
netel óta visszavárjuk a megdicsőült 
Üdvözítőt. Adventi lelkekként Úrjö
vetelt várunk, a másodikat.

Mint mindig, korunkban is mi 
keresztények vagyunk a Feltámadás 
tanúi. Közismert, hogy az Úr Jézus a 
világ végével kapcsolatban előjelekről 
beszélt: „Jelek lesznek a Napban, a 
Holdban és a csillagokban, a földön 
pedig kétségbeesett rettegés a népek 
között a tenger zúgása és a hullámok 
háborgása miatt.” (Lk 21,25) Ma
napság percenként katasztrófákról 
szól a hír, a modern tömegtájékoz
tatási eszközök révén szinte együtt 
éljük át a természeti csapásokat a 
szenvedőkkel. Száz évvel ezelőtt még 
az öregbetűs családi naptárok más 
földrészek tíz évvel azelőtti kataszt
rófáiról számoltak be. Érthető, hogy 
az a benyomásunk, hogy napjaink
ban megsokszorozódtak a termé
szeti katasztrófák, de valójában csak 
a híradás gyorsult fel. Az Úr Jézus 
adta jelek mindig megvannak, és az 
a szerepük, hogy figyelmeztessenek: 

bármikor beállhat a vég. „Legyetek 
hát éberek, mert nem tudjátok sem 
a napot, sem az órát.” (Mt 25,13) 
Ezért olyan fontos Isten Tízparan
csolatának és az Anyaszentegyház 
Ötparancsolatának a betartása. 
Ez utóbbiak közül most csak a 
harmzadikat idézem: 3. Évente gyón-
jál és legalább húsvéti időben áldozzál! 
Más szóval: csak az ünnepelheti őszin
te szívvel a húsvétot, aki kiengesztelő
dött Istennel és embertársaival a jó 
szentgyónásban és szentáldozásban. 
Testvér, ha még nem tetted meg, még 
mindig elvégezheted! Ne feledd, ez 
csak a minimum, a legkevesebb, hogy 
lelkileg éhenszomjan ne halj a mai 
gyakorlati materialista világban.

Feltámadt Üdvözítőnk tanúja
ként utalni szeretnék Jézus Krisztus
nak arra a kérésére, amelyet az Utolsó 
Vacsorán így fogalmazott meg: „Le
gyenek mindnyájan egyek. Amint te 
Atyám bennem vagy és én tebenned, 
így legyenek ők is mibennünk, és 
így elhiggye a világ, hogy te küldtél 
engem.” (Jn 17,21–22) Ennek szelle
mében tartjuk főegyházmegyénkben 
a Kommunió Évét, mely arra hivatott, 
hogy erősítse a vallási és nemzeti ösz
szefogást. Az Úr Jézus csak egy Egy
házat alapított, azt pedig Péterre, a 
„sziklára” alapozta. (Mt 16,18) De a 
mai szerteágazott kereszténységben is 

megélhetjük – és meg is kell élnünk – 
„az egységet a sokszerűségben”.

Erről jut eszembe egy régi vers 
(Vittorio Dall’Acqua, Reveno, in: 
Espero Katolika, Roma 1980,7). A 
jeruzsálemi Szent Sírbazilika ajta
ján ott függ a program, melyik rítus 
mikor tartja a maga istentiszteletét. 
Amikor az őr észreveszi, hogy egy za
rándok elgondolkodva nézegeti a hir
detőtáblát, készségesen segíteni akar, 
és megkérdi: Ön melyik egyházhoz 
tartozik? A zarándok válaszol: Én va
gyok Jézus Krisztus! Tudom, sokan 
úgy értelmezik ezt a kritikus verset, 
hogy a mai sokszerűség nem adhatja 
vissza a krisztusi egységet. Mintha az 
Úr Jézus nem ismerne Egyházára – 
egyetlen mai keresztény egyházban 
sem!… És mégis tetszik nekem ez a 
vers: kifejezi azt, hogy továbbra is 
keresnünk kell az egységet keresztény 
testvéreinkkel, mert az egységben 
rejlik a kereszténység közös tanúság
tételének az ereje. Ezért az egységért 
imádkozott Üdvözítőnk is az Utolsó 
Vacsorán. Ha nem lennék meggyő
ződve a kegyelem segítségével szent 
hitem alapján, hogy Egyházamat 
Krisztus alapította, azonnal elhagy
nám. Egységtörekvésem célja az, hogy 
minden keresztény rátaláljon arra az 
egységre, amelyért Krisztus az Utolsó 
Vacsorán imádkozott. A missziónak 

is ez az alapja: ha megtaláltam életem 
célját, boldogságát kereszténységem-
ben, akkor a felebaráti szeretet diktál-
ja, hogy másokkal is ismertessem meg 
a földi boldogság egyetlen lehetőségét: 
keresztény életemmel készülök fel az 
örök boldogságra.

Ennek az egységnek meg kellene 
mutatkoznia a polgári életben is…
Közvetlenül a ’89es változások 
után eufórikus egységben éltünk, 
de aztán szomorúan kellett megta
pasztalnunk az egység széthullását. 
Kisebbségi helyzetünkben tegyünk 
félre tehát minden személyeskedést, 
személyi ambíciót, és a közös jó érde
kében fogjunk össze. Jó polgár csak a 
jó keresztény lehet. És fordítva: a jó ke-
resztény mindig jó hazafi is. Minden 
kereszténynek joga van szent hitét 
nemzeti kultúrájában megélni. Az 
örök változatlan Evangélium – a Fel
támadás, a Megváltás örömhíre min
den történelmi korszakban új kön
tösben jelenik meg, a kor nyelvén szól 
ugyan, de tartalma örök, változatlan, 
mert az – akit hirdetünk – Krisztus 
a Megfeszített, a Feltámadott, igaz 
Isten és igaz Ember.

Ezekkel a gondolatokkal kívá
nok kegyelemteljes húsvéti ünnepe
ket minden kedves Testvéremnek 
és minden jóakaratú embernek! 
Gyulafehérvár, 2011. április 24én, 
Urunk Feltámadásának főünnepén,
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