
Oktass, hogy éljek!
„Az egyház akkor tudott megszólító és 

naprakész lenni, ha kész volt az aktuálisan 
felmerülő, valós kérdésekre biblikus válaszokat 

megfogalmazni.”



Pantokrátor Krisztus – a mindenség ura Krisztus. Az egyik legősibb, a hatodik századból származó ke-
resztyén ikon, a sínai hegyi Szent Katalin kolostorból. A kép nem a fotográfia logikája szerint akarja 
ábrázolni Krisztust. A Megváltó két arcfele jelentősen különbözik: az egyik Jézust, az embert képviseli, 
a másik az Isten Fiát. A két arcfél azonban egységet alkot, ahogy Krisztus emberi és isteni természete is 
elegyítetlenül de elválaszthatatlanul kapcsolódott össze.
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A második kísértés a bizonyítás kényszerítésé-
vel a döntés szabadságától, az Istenhez vezető 
spirituális utazástól akar megfosztani. Azzal, 
hogy Jézus leugrik a templom párkányáról, 
minden kétséget kizáróan bizonyította volna, 
hogy Ő a Messiás. Természetes emberi igény, 
hogy kézzelfoghatóan megbizonyosodjunk Is-
ten létéről, szeretnénk tudni Istenről. Bármi-
lyen furcsa kimondani, de ez nem lehetséges. 
Mert a tudás (itt alapvetően a természettudo-
mányt értjük ezen) e fizikai világ megismeré-
sére adott eszköz. Megvannak a maga szabá-
lyai, amelyek alapján működik. Ha a hipotézis 
bizonyítást nyer, akkor onnantól kezdve nem 
képezi vita tárgyát. Nem lehet értelmes vitát 
folytatni arról, hogy a Földön létezik-e gravi-
táció vagy sem. Ám a tudás a teljesség egyik ré-
szének a megismerésére adatott, és Isten ugyan 
megjelenhet ebben a világban, de nem lehet 
Őt belekényszeríteni az általa megteremtett vi-
lág keretei közé. Nem lehet Őt a tudomány és 
a tudás eszközeivel megragadni. 

A kereszténység történetében mindig 
megvolt a törekvés Isten létének bizonyítására 
természettudományos vagy filozófiai eszkö-
zökkel, ám ez egy tévút, sohasem volt sikeres. 
Nem lehet Isten létét tudományosan bebi-
zonyítani (ahogy a nemlétét sem). Lehetnek 
bármilyen szépen felépített istenérveink, ezek 
Isten megismerése szempontjából nem sokat 
érnek. Nem jutnak hitetlen emberek általuk 
Istenhez közelebb, legfeljebb az addig is hívők-
nek adnak némileg nagyobb biztonságérzetet. 
Amint tudományos vizsgálat alá vetjük a vég-
telen és hatalmas Istent, Ő kibújik alóla. Ha ez 
valakinek túl szigorú és erős kijelentés lenne, 
azt hadd nyugtassam meg: nincs tudásunk Is-
tenről, de nincs is rá szükségünk, mert Ő spiri-
tuális úton ismerhető meg. Ahhoz, hogy hozzá 
közel kerüljünk, nem minden kétséget kizáró 
tudományos bizonyítékra van szükségünk, ha-
nem hitre. Elhisszük-e, hogy a be nem bizo-
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nyítható, most még remélt dolgok valóságosak, készek vagyunk-e elindulni, hogy a 
bennünk levő Isten iránti ősbizalom igazolását ennek során ismerjük fel? Elfogad-
juk-e, hogy a bizonyíték, a minden kétséget kizáró igazolás csak utunk legvégén vagy 
a végítéletkor lehet a miénk? 

A hit egy bátor döntés: elfogadjuk-e, hogy van Isten vagy nincs, bízunk-e benne 
vagy sem. Lássuk meg ebben Isten nagyvonalúságát: Ő nem kényszerít senkit. A hit 
nem kötelező, ostorral nem lehet senkit a templomba hajtani, vagy ha igen, annak 
nem sok eredménye van. Isten megadja a szabadságot, mi magunk dönthetünk arról, 
hogy akarunk-e számolni a létével, hatalmával, vagy inkább másra építjük az éle-
tünket. Ha Jézus leugrott volna a templom párkányáról, akkor a szemtanúknak már 
nem lett volna meg a választás szabadsága. Ha születne egy minden kétséget kizáró 
istenérv, akkor már nem lenne meg a hit szabadsága és döntése: ugyanúgy el kellene 
fogadnunk Isten létét, ahogyan a gravitáció létezésében sem kételkedhetünk. Egy kis 
képzavarral élve: Isten úriember, és nem tesz ilyet. Ahogy Pál mondja: hitben járunk, 
nem látásban. Ő nem a bizonyítékokból ismerhető meg, hanem a szabadításból.  
A saját életünkben vagy a történelemben megmutatkozó szabadítás révén szerezhe-
tünk elegendő hitbizonyítékot arra, hogy legyen erőnk végigmenni a keskeny úton. 
Ez nem a könnyebb út, de egyértelműen jobb. 

A racionális világmagyarázatokba megcsömörlött útkeresők részéről igényként 
is felmerül ez a fajta spirituális megismerés. Ha ezt az igényt az egyház a hagyo-
mányokra és a kialakult tanrendszerre hivatkozva kétkedve és gyanakvóan fogad-
ja, akkor egyrészt elveszíti ezen csoportok bizalmát, másrészt magukra hagyja őket 
útkeresésükben, így aztán könnyen belevesznek a karmahoroszkópos, lélekpillangós 
szinkretizmusba. Meg kell látnunk ebben a lehetőséget és a felelősséget. Ha képe-
sek vagyunk a bibliai üzenet tartalmához ragaszkodva lelki-szellemi kapaszkodókat 
kínálni az újabb fajta spiritualitást igénylő embereknek, akkor ez számunkra is meg-
újulást hozhat. Az egyház akkor tudott megszólító és naprakész lenni, ha kész volt az 
aktuálisan felmerülő, valós kérdésekre biblikus válaszokat megfogalmazni. Jézus nem 
ugrott le a párkányról. Szabadságot adott nekünk a hozzá vezető út megtalálásában.


