
 
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. 
Aki bennem marad és én őbenne, 

az bő termést hoz.”         ( Jn 15, 5.) 
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ÚJ SEPRŰ JÓL SEPER 
 Fülöp Tamás az újmiséjén az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédről 
tanított minket. A mondanivalóban gazdag történetből most csak két dolgot emelek 
ki.  
 a) A pap és a levita miután elvégezte szolgálatát a jeruzsálemi templomban, 
hazafelé tart. Az útjába kerülő szerencsétlen emberen azonban egyikük sem segít. Az 
előírt istentiszteleti áldozatot teljesítették ugyan, de az Isten- és emberszeretet nem 
vált életté bennük. Nekem sem elég, ha az előírt istentiszteleti formaságokat 
betartom. Az igazi istentisztelet az, ha a szeretet tetteit teszem. 
 b) Az írástudó azt kérdezi: „Ki az én felebarátom?” De Jézus válaszából az 
derül ki, hogy nem az a lényeg, hogy ki az én felebarátom, azaz ki érdemli meg és ki  
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nem azt, hogy segítsek rajta. Jézus válasza az, hogy te legyél felebarátja minden 
rászorulónak, aki utadba kerül! 

MÉG EGY TANULSÁG 
 Milyen jó, hogy vannak olyan emberek, akik arra szentelik életüket, hogy az 
Írások értelmét megfejtsék, és közérthető módon elénk tárják! Ennek érdekében 
éveken át tanulnak (holtig), többek között a görög és a héber nyelvet is, a szent 
iratok eredeti nyelvét, hogy a fordítás minél pontosabb legyen.  
 Egy közönséges halandónak mikor jutna ideje arra munka és gyereknevelés 
mellett, hogy belemélyedjen az Írások értelmének keresésébe, és a minél pontosabb 
megértés érdekében megtanuljon 2 idegen nyelvet! Még jó, ha arra jut időm, hogy 
meghallgassam vagy elolvassam azt, amit a szakemberek megfejtenek az Írás igazi 
mondanivalójából! 
 Hála Istennek, hogy vannak még ilyen emberek, akik erre szánják életüket! 
Hálátlan lennék, ha nem figyelnék rájuk.  

A tatai PTT alelnöke az újmisén így köszöntötte Tamás atyát: „Az elmúlt 

hetek történései, a pappá szentelésed, újmiséid mind arról tanúskodnak, hogy 

ajándék vagy. Ajándék vagy azoknak, akik szeretnek téged: a családodnak, a 

barátaidnak, a közösségeidnek. De ajándékba ad téged Isten azoknak is, akikkel 

éppen együtt dolgozol, élsz vagy imádkozol.” 

 
MÉG EGY SZEMELVÉNY 

ahhoz, hogy a nyelvi ismeretek hogyan segítenek a pontos megértésben. 
Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban 

szeretsz engem, mint ezek?” „Igen, Uram – felelte –, tudod, hogy szeretlek.” Erre így 

szólt hozzá: „Legeltesd bárányaimat!” Aztán másodszor is megkérdezte tőle: „Simon, 

János fia, szeretsz engem?” „Igen, Uram – válaszolta –, tudod, hogy szeretlek.” Erre 

azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!” Majd harmadszor is megkérdezte tőle: 

„Simon, János fia, szeretsz?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: 

„Szeretsz engem?” S így válaszolt: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy 

szeretlek.” Jézus ismét azt mondta: „Legeltesd juhaimat!” „Bizony, bizony, mondom 

neked: Amikor fiatal voltál, felövezted magad, s oda mentél, ahova akartál. De ha 

majd megöregszel, kiterjeszted karod, s más fog felövezni, aztán oda visz, ahova nem 

akarod.” E szavakkal jelezte, hogy milyen halállal dicsőíti majd meg Istent. Majd 

hozzátette: „Kövess engem!” ( Jn.21,15-19) 

 
Szokásos megközelítése ennek az evangéliumi résznek, hogy mivel Péter 

háromszor tagadta meg Jézust, teljesen helyénvaló, „kiszámítható” és „rendes 
dolog”, hogy háromszori hitvallással hozza helyre a malőrt. De ennél sokkal MÉLYEBB 
igazságokat is felnyit Jézus. 
 (A görög nyelvben több szó is van a szeretet kifejezésére. Pl.: filia = baráti 
szeretet, erósz = férfi és nő szeretete, agapé = isteni szeretet) 
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A történet MÉLYEBB RÉTEGE csak az eredeti, a görög szöveg alapján érthető 

meg. Jézus így szólítja meg Simont: „Agapász me?” – „A tőlem tanult, a tőlem telhető 
szeretettel szeretsz-e?” Mire Simon igen szerényen kétszer is így válaszol: „Igen 
Uram, te tudod (Te csak igazán tudhatod!), hogy szeretlek téged – fil sze. Ha valaki 
tudja, Te tudod, hogy szeretlek, a TŐLEM TELHETŐ szeretettel. Azt nem merem már 
állítani, hogy a Tőled telhetővel, agapéval, még csak azt sem, hogy a Tőled tanulttal. 
Úgy szeretlek, ahogy TŐLEM TELIK, ahogy egy olyan embertől telik, mint én vagyok”. 
A harmadik kérdésnél Jézus a maga végtelen agapéjával és kimondhatatlan, jézusi 
tapintatával átveszi Simon Péter válaszát. Harmadszor már nem így kérdezi: Agapász 
me? – hanem úgy, ahogy Simon Péter válaszolgatott: Fileisz me? – Azaz: „Nos, jól 
van, értelek, nem kívánok többet tőled, mint amiről magad is úgy hiszed s tudod, 
hogy telik tőled. Most már csak azt kérdezem, hogy a TŐLED TELHETŐ szeretettel 
szeretsz-e engem?” Jól figyeljük meg a választ: az ön- és én-állító Simon Péter itt is az 
ÉN helyett háromszor TE-t mond: „Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek 
téged”. Ez a mélyebb mondanivaló: Jézus elfogadja azt, ami tőlünk telik. Nem 
követel, nem kér, nem akar tőlünk többet, mint amire mi képesnek tartjuk magunkat. 
Fontos, hogy mielőtt szeretettel fordulunk az emberek felé, nekünk is kell érezni, 
hogy SZERETETTEK VAGYUNK Jézus által. Így tudjuk csak azt a másiknak átadni, Ebből 
a jézusi szeretetből. (R. Karcsi nyomán, 2022. 06. 03.) 
 

MENTEGETŐZÉS 
 Én gyakran széttárom kezemet, és azt mondom, sajnos ennyi telik tőlem. 
Holott ifjú koromban azt tanultam Kaszap István életrajzából, hogy „Több Telik 
Tőlem.” (TTT) Ez volt az ő jelmondata. Mi kell ahhoz, hogy többre is képes legyek? 
 A papszentelés alkalmával, amikor a jelölt megígéri, hogy hűséges és 
engedelmes lesz, a végén hozzáfűzi: „Isten segítségével.” Azt gondolom, hogy tőlem 
is telhetne több, ha kérném és elfogadnám Isten segítségét. 
 

ELVÁRÁSAIM 
 Ha valakivel szemben elvárásaim vannak, gyakran kell csalódnom. Ha nem 
támasztanék magas elvárásokat másokkal szemben, hanem elfogadnám, hogy „ennyi 
telik tőle”, akkor kevesebb csalódás érne. Annyit esetleg még megtehetek, hogy 
szelíden biztatom: „több telik tőled!” 
 

RÉSZLET DR. SZÉKELY JÁNOS PÜSPÖK PRÉDIKÁCIÓJÁBÓL (2022. 05. 17.) 
A Biblia legelején ott van a jó és a rossz tudásának a fája, nagyon fájdalmas 

történet, az emberiség óriási hatású döntése Isten ellen. Ez a sötét háttér csak azért 
van a Biblia legelején, hogy még jobban fölragyogjon egy másik fa: a Kereszt fája, az 
Élet fája. Ebből a sötét háttérből ragyog föl Krisztus fénye. Elsőre, hogyha ezt a 
történetet megközelítjük, akkor az ember talán azt gondolja, hogy amit a Biblia 
elmond, az igazságtalan, logikátlan, hihetetlen.  
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Ha elképzeljük, hogy az első emberek egy apró kicsi csínytevést elkövettek, 

egy kertből egy almát elloptak, és ennek döbbenetes következménye lett, a világ 
végéig minden ember emiatt kell, hogy meghaljon, emiatt támadt a Földön annyi 
szörnyűség és annyi rossz, jogosan merül föl a kérdés: Milyen az Isten! Van ebben 
logika? Nem aránytalan ez a büntetés? Vagyis sokszor talán nem értjük helyesen a 
Biblia üzenetét. Sokszor talán felmerül az a kérdés is, hogy jó-e, hogy az Úristen 
ekkora szabadságot adott az embernek, hogy dönthetett, és emiatt elindulhatott 
ezen a sok-sok fájdalmat és szenvedést hozó úton. 

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a kinyilatkoztatás egyszerre isteni 
mű, de ugyanakkor emberek szava is. A Biblia Isten szava, de embereken keresztül. És 
az ember nem csak egy szócső volt az Isten kezében, nem egy eszköz. Isten soha nem 
használja az embert, mint egy ilyen tárgyszerű eszközt, hanem társának tekint, 
személynek, barátjának fogad. És a szentírókat is ilyen módon töltötte el a Szentlélek. 
Nem szűnt meg az egyéniségük, a gondolataik, a kultúrájuk. Ezeken keresztül szólalt 
meg az Isten. 

Egészen tiszta az üzenet csak Krisztusban lett, akiben az „Ige testté lett” (Jn 
1,14a), Isten egész önmagát kimondta. Éppen ezért mi keresztények a Bibliát Jézus 
fényében olvassuk. A Biblia teljes megértésének a kritériuma: Jézus. Mindaz, ami Őrá 
mutat, ami Vele egybevág, az a Biblia isteni üzenete. És mindaz, ami Őtőle idegen, az 
csak a Bibliának a gyarló emberi ruhája. Ilyen módon lehet helyesen érteni a Bibliát, 
Jézus fényében. Kezdettől fogva a Biblia Jézusra irányult, a Messiásra. Ez a Biblia 
természetes beteljesedése.  

Próbáljuk megközelíteni az áteredő bűn tanításának a mélyebb üzenetét, a 
hiteles üzenetét. Sok filozófus azt gondolta, hogy elfogadhatatlan, érthetetlen. 
Riquier például azt mondta, hogy „ez egy teljesen abszurd keresztény tanítás, egy jogi 

felelősségnek biológiai úton való átadása. Azt hirdeti a kereszténység, hogy az első 

ember mindenki nevében döntött, az egész emberiség nevében, és valami biológiai 

úton ezt a jogi felelősséget továbbadja, sújtja az egész emberiséget.” 

Érdekes, ahogy Pascal hozzááll ehhez a kérdéshez, azt mondja: „Semmi sincs 

a kereszténységben, ami érthetetlenebb, és ami az emberi méltóságot jobban 

sértené, vagy az ember önérzetét, mint az áteredő bűnről szóló tanítás, vagyis az, 

hogy sebzett az egész emberiség a kezdetektől fogva.” Ugyanakkor, mondja Riquier: 
„Semmi sincs, ami jobban, hitelesebben és reálisabban megmagyarázná azt, hogy 

milyen az ember.” Ugyanis minden pillanatban, a történelem minden korszakában, az 
életünk minden dimenziójában érezzük, tapasztaljuk ezt a megsebzettséget. 
Bármennyire is tiltakozik ellene az emberi értelem, nincs semmi, ami reálisabban, 
hitelesebben szólna az emberről, mint pontosan ez a keresztény hitigazság az emberi 
természet gyökeres sebzettségéről. 

Két törvény küzd az emberben, két titokzatos erő. A Biblia döbbenetes 
őszinteséggel, idealizálás nélkül, felszínes optimizmus nélkül vall az emberről. 

 


