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Bevezetés
A  mai,  évközi  32.  vasárnap 

evangéliumában a szaddúceusok Jé-
zussal folytatott ironikus vitáját hall-
juk  majd.  Kitalált,  lehetetlen  tan-
meséjükkel érvelnek az örök élet el-
len.

Népünk mai szaddúceusai, ha-
sonló ateista elvekkel mossák ki né-
pünk tudatából a túlvilági élet hitét, 
és  kifinomult  módszereikkel  kény-
szerítik a hit nélküli életet népünkre.

Gondolkodtunk-e  már  azon, 
hogy ennek milyen következményei 
vannak szellemi, anyagi, erkölcsi és 
érzelmi vonalon? Közeli és távoli jö-
vőkép nélkül, céltalanul, a meg-sem-
misülés tudatával  élni? Mit  teszünk 
mi azért, hogy az ateista métely, ne 
mételyezzen  tovább  bennünket  sem 
egyénileg, sem közösségileg?

Kirie litánia
Urunk  Jézus!  Bocsásd  meg,  hogy 

oly ritkán gondolunk az örökéletre.  Uram 
irgalmazz!

Urunk  Jézus!  Bocsásd  meg,  az 
örökélet  hitében  való  ingadozásainkat. 
Krisztus kegyelmezz!

Urunk Jézus! Bocsásd meg az örök-
élet  elérését  veszélyeztető  vétkeinket! 
Uram irgalmazz!

Evangélium után
A szaddúceusok pártja igen je-

lentős szerepet játszott a Jézus kora-
beli társadalomban. Tagjai a befolyá-
sos papság és gazdag birtokosok kö-
réből  kerültek  ki,  és  meglehetősen 
negatív és ultrakonzervatív álláspon-
tot képviseltek.

Olyannyira ragaszkodtak a ré-
gi  hagyományokhoz,  hogy a  Szent-
írásból is csak Mózes öt könyvét fo-
gadták  el  sugalmazott  írásműnek. 
Mivel pedig ezekben nincs szó kife-
jezetten a túlvilági életről, a föltáma-
dásról,  a  szaddúceusok elutasították 
az örök életben való hitet. Nem hit-
tek a föltámadásban.

Mint  napjaink  hasonlószelle-
miségű  pártjának  tagjai,  úgy  ők  is, 
magasabbrendűségüket  éreztetve, 
öntelt fölényeskedéssel mondanak el 
Jézusnak  egy  élcelődő  történetet, 
amelynek problémája a zsidó hagyo-
mányban  gyökerezik.  Már  előre 
örülnek annak, ahogyan Jézus majd 
belebonyolódik a kérdésbe.

A  zsidóknál  érvényben  volt 
egy törvény, amely a sógort kötelezte 
egy adott esetben. Ha egy férj gyer-
mek nélkül halt meg, akkor a nőtlen 
testvérének,  az  volt  a  kötelessége, 
hogy  feleségül  vegye  az  özvegyet. 
Az első gyermeket,  aki ebből a há-
zasságból született, az elhunyt gyer-
mekének tekintették. Így akarták biz-
tosítani, hogy lehetőleg minden izra-
elita férfinak legyen utóda.

A szaddúceusok  által  elmon-
dott változatról azonban nincs szó a 
Törvényben.  Ez  arra  a  lehetőségre 
már nem gondolt, hogy több testvér 
hal meg egymás után. A kérdezők, - 
már akkor is értettek a cél érdekében 
történő  manipuláláshoz,  hamisítás-
hoz, - csak azért találják ki, hogy ne-
vetségessé tegyék az örökéletben va-
ló hitet, s magát a föltámadást. Már 
pedig  a  szaddúceusok  szerint  törté-
netüknek ilyen következményei len-
nének. Egy asszonynak hét  férfihez 
kellene tartoznia a túlvilági életben. 



Ez  pedig  lehetetlen.  Az  a  túlvilági 
örökélet,  amelyben  lehetetlen  dol-
goknak kellene megvalósulnia, önel-
lentmondás. Tehát lehetetlen.

Jézust  egyáltalán  nem  hozza 
zavarba ez a történet. Komolyan be-
szél.  Szavai  jelzik,  hogy  figyelmen 
kívül hagyja a beugratási szándékot. 
A szaddúceusok  az  imént  hallottak 
szerint  csak  olyan  túlvilági  életet 
tudnának  elfogadni,  amelyben  to-
vább  élvezhetnék  a  földi  élet  testi 
örömeit  és  gyönyöreit.  Jézus  azon-
ban  világosan,  egyértelműen  leszö-
gezi: Akik méltók lesznek arra, hogy 
eljussanak a jövendő világba, szelle-
mi  lényekhez,  angyalokhoz  lesznek 
hasonlók,  nem  nősülnek  és  nem 
mennek férjhez.  És olyan örömüket 
és  boldogságot  ígér  az  örökkévaló-
ságban hívőknek, amely Isten színről 
színre látásából fakad,  és amely fe-
lülmúl  minden  emberi  elképzelést. 
Írás  szavai  szerint  Szem nem látta, 
fül  nem hallotta,  emberi  szívbe  föl 
nem hatolt az a boldogság, amelyet 
Isten az őt szeretőknek készített. 

Régen  feloszlott  már  a  szad-
dúceusok pártja, de az örökélet és a 
feltámadás kérdése és kételye tovább 
él szellemi unokáikban. Az anyagel-
vűség és a pénz istenítésének korá-
ban  sokan  lemosolyogják  az  örök-
életről szóló keresztény tanítást.

Az újkori szaddúceusok is ha-
sonlóan gondolkodnak, mint a Jézus 
korabeliek.  Nekik  is  központi  kér-
déstik  a  nősülés,  mégpedig  a  több-
szöri nősülés, a házasságkötés előtti 
együttélés, vagy a házasságkötést ki-
iktató  puszta  együttélés,  földi  örö-
mök hajszolása, és ezzel párhuzamo-
san, szkeptikus,  s ironikus magatar-

tás  a  halálon  túli  élettel  szemben! 
Nem ok nélkül hirdeti meg az Egy-
ház a 2014-es évet a házasság és csa-
lád éveként. És ezért lesz a jövő év-
ben a Püspöki Szinódusnak is a köz-
ponti témája a házasság és a Család. 
Óh! Milyen áldás az ember és az em-
beriség számára, hogy van egy intéz-
mény,  egy  szervezet,  az  Egyház, 
amely foglalkozik az ember, s az em-
beriség sorsával!

A valóságot, a problémákat tu-
domásul kell venni és időben és gyö-
kereinél  kell  orvosolni.  A közvéle-
mény-kutatók igyekeznek kimutatni, 
hogy az emberek jelentős része, sőt a 
keresztények közül is sokan, - a mai 
modern  szaddúceusok,  -  nem  hisz-
nek az örökéletben.

Én ezek ellenére azt mondom, 
mert  azt  tapasztaltam,  tapasztalom, 
hogy az emberiség túlnyomó többsé-
ge hisz az örökkévalóságban. Meny-
nyi szentélyt láttam én, teli imádko-
zó  hívőkkel  Kínában,  Japánban, 
Ausztráliában,  Afrikában,  Brazíliá-
ban!  Nem  merném  azt  mondani, 
hogy  az  emberek  nem  hisznek  az 
örökkévalóságban.  Sőt  azt  tapaszta-
lom, hogy a  nem keresztény orszá-
gokban is nő a keresztény hit iránti 
érdeklődők  száma.  Mint  oly  sok 
másnak,  úgy  az  örökéletnek  a  léte 
sem  függ  attól,  hogy  a  manipulált 
közvélemény-kutatás hatására meny-
nyien hisznek még,  vagy mennyien 
nem hisznek már benne.

A mi hitünk sziklaszilárd alap-
ja  ugyanis  az  a  Jézus  Krisztus,  aki 
azt mondotta: "Én vagyok Feltáma-
dás és az Élet, aki bennem hisz nem 
hal meg örökre."  Amen.

F. F.


