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„Hát ti kinek mondotok engem?” (Mt 16, 15)

Mindenki szembetalálja magát egyszer ezzel a kérdéssel.
Valamiképpen adódnak az életben olyan helyzetek, amikor meg
kell vallanunk, kicsoda számunkra Jézus Krisztus? Van úgy, hogy
nyíltan, sokaság előtt, mint amikor a virágvasárnapi bevonuláskor
kérdezgették: „Ki ez?”(Mt 21, 10-11), s van úgy, hogy az imádság
csendes belső szobájában kell tisztáznom ezt a kérdést. 

Miért teszi fel ezt a kérdést az Úr Jézus? Mit törődik Ő azzal,
mit beszélnek Róla? Ő nagyon jól tudja, hogy kicsoda. Nem szorul
rá az emberek igazolására.

Vajon Ő, Aki a szívek vizsgálója, gondolatok ismerője, ne tudná,
mit gondolnak az emberek, és mit gondolok én? Már hogyne
tudná!  Hiszen „még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan
tudod, Uram” (Zsolt 139,4). A Jn 2, 25-ben ezt olvassuk: „Ő tudta,
hogy mi lakik az emberben”.  

Nos, akkor miért teszi fel ezt a kérdést Jézus? Azért, mert nekem/
nekünk szükséges megfogalmazni, hogy kicsoda az én számomra,
a mi számunkra Jézus Krisztus – a hétköznapokban? Nehéznek
tűnik-e felelni erre a kérdésre: „Hát ti kinek mondotok engem?”

Ki számomra Jézus? Csupán a betlehemi jászolban született kisded,
akinek születése minden esztendőben jó alkalmat ad karácsonyt
ünnepelni? Esetleg „csak” egy régen élt próféta a galileai
Názáretből – amint azt az első virágvasárnapon mondták? Vagy
kisegítő, ha kisebb vagy nagyobb bajban vagyok?  Mit várok Tőle?
Egész életünk döntő kérdése ez: a magunk elképzeléséhez
igazítjuk-e Jézust, vagy mi igazodunk Őhozzá?

„Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte
tanítványait: Kinek mondják az emberek az Emberfiát? Ők így
válaszoltak: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek,
megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának”
(Mt 16, 13-14). Kérdésére különböző feleleteket kap. Már akkor is
bővölködtek az emberek a sokféle válaszban. Abban azonban
mindegyik megegyezik, hogy Jézusról hamis képük van. A világ-
nak ma is megvan a Jézusról alkotott képe. Hiszen még a hitetlen
ember is valamiképpen állást kell foglaljon Vele szemben. Ma is
jelennek meg könyvek, különböző írások, melyekben külön-
bözőképpen mondják el az emberek a Róla szóló gondolataikat,
véleményüket. Sokkal többet ér, ha mi magunk tudunk számot
adni a saját hitbeli meggyőződésünkről. Mert akkor már nem
pusztán szemlélődünk, hanem személyesen állást foglalunk. Ekkor
már nem az a kérdés, hogy mit hallottam vagy tanultam Jézusról,
hanem az, hogy kicsoda Ő az én életemben?

Jézus csendesen tudomásul veszi a Tőle távol állók véleményét,
nem reagál rá. Aztán tanítványaihoz fordulva nekik teszi fel a
kérdést: „Hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt,

és így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia” (Mt 16, 15-16).

Mintha azt mondaná: Te vagy a Megváltó, Akiben maga az élő
Isten hajolt hozzánk közel. Honnan veszi ezt? Jézus mindjárt 
megmagyarázza: „Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és
vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám” (17.v.). Van
olyan igazság, amelynek meglátására csak maga Isten nyithatja
meg szemeinket. Hogy az alázatos és megvetett Jézusban valóban
az Isten Egyszülött Fia jelent meg, ezt „test és vér”, vagyis emberi
értelem nem értetheti meg senkivel. De boldog, akit  Isten 
megajándékozott ezzel a felismeréssel.

Abban az időben a zsidó nép politikai Messiásra várt, aki majd
kisegíti őket a római elnyomás alól. Még Keresztelő János is
mindig harcos Messiásról szólt, aki „fejsze” (Mt 3,10). „Én ugyan
vízzel keresztelek, de Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel
titeket”- mondja János (Lk 3, 16), és valódi harci tűzre gondol.
Még Keresztelő János szívében is ott lehetett – hiszen ízig-vérig
népe fia volt -, az a Messiás-kép, amely az egész népet eltöltötte.
Miután azonban találkozott Jézussal, Aki szelíd és alázatos szívű
(Mt 11, 29), már így mutatja be Őt a népnek: „Íme, az Isten
Báránya, aki hordozza a világ bűnét!” (Jn 1,29). 

Virágvasárnap nem hadvezérként lovagol be a fővárosba
pompás paripán, hanem alázatosan, szamárháton, mint aki békét
hoz, hiszen Ő a Békesség Fejedelme (Ézs 9, 5).  A sokaságból a
szamárcsikó lábai elé terítik ruháikat és lengetik a pálmaágakat,
mert úgy vélik: végre jön a (politikai értelemben) felszabadító
Messiás. Pedig Ő nem felszabadító, Ő megszabadító: új életformát
kínál, a szolgáló szeretet életformáját.

Nos, hiszem-e, vallom-e, hogy Ő az én Szabadítóm és
Megváltóm? Hiszem-e, vallom-e, hogy Ő az Isten Báránya, Agnus
Dei, Aki belém halt, a bűneimbe, helyettem, érettem, miattam?
Kész vagyok-e halálomat látni az Ő halálában a kereszten? Vagy
még mindig csak egy ilyen besegítő, kisegítő, bajainkból kirángató
Jézust várunk? Mert Ő ezt nem vállalja, ennél többet akar adni.
Egész életünket akarja a sarkaiból kiforgatni és helyére tenni! Ő új
embert akar belőlünk formálni. Hogy emberek lehessünk, minden
embertelenség ellenére mégis derűs, mégis szerető emberek. 

Gondolom, bátran bevallhatjuk mindannyian, hogy sokszor
csak az remeg a szívünkben, az formálódik meg imában is, hogy
Jézus, segíts ki abból a nyomorúságból, bajból, betegségből,
amiben vagyok! – És amikor megteszi, sokszor el is felejtjük az
egészet... Olykor azt szeretnénk, hogy Jézus egyszerűen „cserélje
ki” a környezetünket, és akkor minden megváltozik! Jézus pedig
csak ennyit mond: „Kövess engem!” – ott, ahol éppen vagyunk,
mert csak attól fog változni az életünk.

Adja meg mindnyájunknak a minden kegyelem Istene, hogy
„az Urat, a Krisztust tartsuk szentnek szívünkben, és legyünk
készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri
tőlünk a bennünk lévő reménységet”(1Pét 3, 15), s tudjuk – miként
Péter - őszintén megvallani: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia”,
az én Szabadítóm.                                                             Sz-S.G. 


