
Jer 20,10-13; Róm 5,12-15; Mt 10,26-33 

A Bibliában 365-ször benne van, hogy „Ne félj!”, „Ne féljetek!”. 

Ebből háromszor a mai evangéliumban bátorít és kér minket Jézus, hogy ne 

féljünk. A félelmeinknek sokféle oka és formája lehet, nagyon sok minden 

miatt tudunk félni, a félelem összes szinonimájával együtt: parázni, 

szorongani, izgulni, aggódni, nyugtalankodni, idegeskedni, 

türelmetlenkedni, görcsölni…  

Jézus az evangéliumban három helyzettel kapcsolatban bátorít, 

három főbb dologban akarja elvenni a félelmünket. Egyrészt, hogy ne 

féljünk az emberektől, hogy mit gondolnak, mint mondanak. Azután, hogy 

ne féljünk a testi haláltól és fenyegetettségtől, és végül, hogy ne féljünk a 

bizonytalanságtól. 

„Ne féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne 

derülne…!”  

Az első félelem, amitől Jézus óv minket az emberektől való félelem. 

Amikor nem merünk nyíltan beszélni, amikor inkább elkennénk vagy 

elhallgatnánk dolgokat, mert nem tudjuk mi lesz a többiek reakciója. Amikor 

nem merjük képviselni a valóságot, mert félünk, mit gondolnak majd rólunk. 

E mögött valamiképpen az van, hogy fontosabbnak tartjuk az emberek 

ítéletét, tekintetét, gondolatát, mint azt, ahogyan Isten lát minket és a 

dolgokat. Ilyenkor jobban mozgat minket az emberek véleménye, mint a 

lelkiismeretünk és Isten szeretetének tekintete.  

A kispapokkal a búcsú-délutánon a rossz idő miatt házi-mozis 

program volt és a hidegháborúban játszódó, „Kémek hídja” c. nagyon szép 

filmet néztük meg együtt. Ragyogó, ahogyan a főszereplő ügyvéd teljes 

nyugalommal helytáll és megmarad az igazság mellett akkor is, amikor 

mindenki utálattal néz rá, mert egy ellenséges kémet véd. A történet során 

egy nehéz helyzetbe került fiatalembert is, akiről azt gondolják biztosan 

államtitkokat árult el, a saját tapasztalatával bátorít: „Ne az érdekeljen, mit 

gondolnak mások, elég, ha te tudod, hogy nem árultál el semmit!” 

Mikor Jézus az emberektől való félelem ellen arra bíztatja a 

tanítványokat, hogy „amit fülbe súgva hallanak, azt a háztetőkön hirdessék, 

és amit sötétben hirdet nekik, azt adják tovább nappal”, természetesen nem 

pletykák kiteregetésére, vagy titkok elárulására buzdítja őket, hanem az 

evangélium hirdetésére, és békés, bátor áttetszőségre a szavaikban, 

tetteikben. Bizonyos, hogy az igazság nem minden részlete tartozik 

mindenkire, de félelemből sohasem szabadna elrejtenünk, meghamisítanunk 

az igazságot. 



„Ne féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne 

derülne…!”  

Jézus bátorításában az egyik fő érv az, hogy úgyis mindenre fény 

derül és úgyis minden kitudódik egyszer. Mindez egyaránt vonatkozik a 

negatív és pozitív dolgokra. Egyrészt tehát, amit mi rontottuk el, nem 

érdemes rejtegetnünk, vagy titkolnunk, hanem békésen, bátran 

felvállalhatjuk és bocsánatot kérhetünk érte. Másrészt pedig azt is tudhatjuk, 

hogy előbb-utóbb a jóban tett erőfeszítéseink gyümölcse is megmutatkozik. 

Amit jól tettünk, és amiben az igazság és a szeretet szerint jártunk el, 

beigazolódik és mindenki előtt nyilvánvaló lesz a jósága. Nem kell 

félelemből sem nem hallgatnunk, sem nem kiabálnunk vagy vagdalkoznunk 

az igazság mellett, hanem elég, ha kitartunk a szeretetben, az általunk 

fölismert igazságban, nem törődve túlzottan azzal, hogy mások hogyan 

vélekednek rólunk. 

Azután Jézus a testi haláltól és fenyegetettségtől való félelmünket 

szeretné elvenni: „Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem 

tudják megölni!”  

Valószínűleg közvetlenül nem kapunk halálos fenyegetéseket, és a 

testi haláltól való félelem inkább a betegségek, járványok oldaláról érinthet 

minket. Az biztos, hogy Jézus fontosnak tartja a testi egészségünket. Éppen 

azért lett emberré, hogy testestül-lelkestül megváltson minket és örök életet 

ajándékozzon nekünk. Jézus mégis bátran halálra adta önmagát értünk és 

engedte, hogy keresztre feszítsék, mert hitte, hogy feltámasztja Őt az Atya.  

Talán gondolhatnánk úgy, hogy Jézus, mint Isten Fia könnyen beszél 

és könnyű úgy bátorítani valakit, hogy mi nem vagyunk benne az ő 

nyomorúságába. Könnyű biztonságos helyről másoknak azt mondogatni „ne 

félj”. Jézus azonban nem így van. Ő pontosan tudja miről beszél, mert a 

Getszemáni kertben emberségében átélte értünk a halálfélelmet és kísértést. 

A bátorsága nem abban állt, hogy nem kellett megküzdenie emberként a 

félelemmel és a reménytelenséggel, hanem abban, hogy egészen átadta 

Istennek, a Mennyei Atyának az irányítást.  

Jézus a haláltól, testi bajoktól való félelem kapcsán úgy bátorít 

minket, hogy egy másik félelmet állít be fontosabbnak. „Ne féljetek azoktól, 

akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni! Inkább attól féljetek, 

aki a lelket is, a testet is pokolba taszíthatja!” 

Elsőre talán csekély vígasz, azzal bátorítani, hogy van rosszabb is, 

inkább attól féljünk, de talán többről, másról van itt szó. Az egyik félelem 

ugyanis hiábavaló, a másik azonban nagyon hasznos. Jézus szeretné helyre 

tenni a félelmeinket. Hogy ott féljünk, ahol kell és ne ott, ahol nem kell.  



A testi fájdalomban, és a halálban már nem vagyunk egyedül. Ezeket 

Jézus már magára vette és életté alakította, ezekben már mindig Ő közeledik 

hozzánk és nem kell félnünk, mert Ő a teljes életre vezet bennünket. Sőt, 

éppen a szenvedéseket is azért engedi meg, úgymond arra használja fel, hogy 

egészen megtisztítson és megmentsen minket az igazi életre.  

A kísértő ellenben azon mesterkedik, hogy összekeverje a dolgokat. 

Az ördög azt akarja elérni, hogy attól féljünk, amitől nem kéne és attól ne 

féljünk, amitől kellene. Olyan ez, mintha a mesében azon mesterkedne, hogy 

a nagymama Piroskával szemben legyen bizalmatlan, tőle féljen, jól zárja be 

előtte az ajtót, a farkast azonban bátran, bizalommal engedje be, lássa 

vendégül. 

Az ellenségnek, a sátánnak az a célja, hogy testestül-lelkestül 

romlásba taszítson minket. Mindezt azonban olyan alattomosan teszi, hogy 

eleinte egyáltalán nem mutatkozik félelmetesnek. A kísértés taktikája az, 

hogy egészen finoman, egészen jelentéktelennek tűnő dolgokkal kezdi. 

Olyan, mint a kismalac és a farkasban a farkas. Neki elég, ha csak egy kicsit, 

egy kicsi résnyire kinyitjuk az ajtót, akkor szép finoman beteszi a lábát és ha 

már bent van, egyre nehezebb kirakni. Jézus azt kéri, hogy ettől féljünk. 

Nem görcsös aggódásra, és aggályos félelmere hív ezzel, hanem arra, hogy 

legyünk résen és kicsit se hallgassunk az ellenség csábító hangjára, ne 

engedjük be a szívünkbe, a házunkba, hanem rögtön, határozottan utasítsuk 

el. Tudatosítsuk, hogy a kísértésben semmi sem jelentéktelen. „Inkább attól 

féljetek, aki a lelket is, a testet is pokolba taszíthatja!” A félelem, amire Jézus 

hív, azt az állandó éberséget, figyelmet jelenti, hogy egészen kicsinek tűnő 

dolgokban sem engedünk az ellenségnek. A legkisebb dologban is szembe 

kell fordulnunk az egónkkal, a bennünk lévő „régi emberrel”.  

Végül ott van az az előbbiekkel összefüggő általános félelem, amit 

Jézus ugyancsak el akar venni: a félelem a jövőtől és minden 

bizonytalanságtól, hogy mi lesz velünk.  

„Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél”, pedig „nem 

hull a földre közülük egy se Atyátok tudta nélkül!” 

Minden félelmünk ellen a Mennyei Atya gondoskodó szeretetébe 

vetett bizalom az, ami leginkább segít. Az, hogy valóban semmi sem történik 

Atyánk tudta nélkül, aki minden szál hajunkat számon tartja, mindenben 

vigyáz ránk és mindent elrendez, ami számunkra lehetetlennek tűnik. 

Amikor valamely nehézséget, fájdalmat kell megélnünk, bizalommal 

gondolhatunk Jézus szavára, hogy „ez sem történik Atyánk tudta nélkül”. 

 



 Amikor előttünk álló feladatokkal, gondokkal, szerveznivalókkal 

kapcsolatban kezdünk aggódni, akkor is eszünkbe juthatna, hogy semmi sem 

történik az Ő tudta nélkül, mindent Ő rendez el: vírusveszélyt, programokat, 

tábort, szállást, építkezést, időjárást… 

Így a nyár elején és a kispapok tanévének végén, nagyon sok 

mindenben tapasztaltam, hogy Isten mennyire gondoskodik a dolgokról. 

Még az előző héten pénteken vettem észre, hogy valamely számítógépes 

probléma miatt nem ment el néhány fontos, sürgős e-mailem, amit még a 

hétfőn írtam. Nem mondom, hogy sikerült teljes békével fogadnom a 

felfedezést, de utána ragyogó volt megtapasztalni, ahogyan Isten mindent 

elrendezett és minden éppen időben úgy alakult, ahogy kellett.  

Volt a héten egy másik ilyen erős tapasztalatom, amikor a verőcei 

templomtorony, harang és mobil-átjátszó régóta megoldásra váró ügyében, 

egyszer csak felhívott valaki és éppen abban kínált segítséget és megoldást, 

amiben gondban voltunk.  

Valóban tapasztalhatjuk, hogy Isten, ha átengedjük neki a 

gondjainkat, nap, mint nap elénk jön, gondviselő szeretetével.  

„Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél”, pedig „nem 

hull a földre közülük egy se Atyátok tudta nélkül!” 

 Mikor Jézus azt kéri, hogy ne féljünk, nem kívülről, a pálya széléről 

bátorít, hanem azt akarja a szívünkbe írni, hogy nem vagyunk egyedül. Isten 

ott van velünk. Ott volt régen is, az Ószövetségben, ahogy Isten népe is 

gyakran, és személyesen Jeremiás is megtapasztalta: „Az Úr mint hős harcos 

mellettem áll.” És ott van még teljesebben velünk Jézusban, aki megígérte, 

hogy velünk van minden nap a világ végéig és aki bőségesen ajándékozza 

nekünk a Szentlelket. 

 Kérjük a Szentlélek erejét, hogy szeretetünkkel bátran megvalljuk 

Jézust az emberek előtt, ne féljünk attól, hogy mit gondolnak rólunk, ne 

féljünk a testi szenvedéstől vagy haláltól és egyre inkább higgyük és 

megtapasztaljuk, hogy „semmi sem történik Atyánk tudta nélkül”, aki 

számára végtelenül értékesek vagyunk.  

 


