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„Kinek  tartják  az  emberek  az  Emberfiát?”;  „Ti  kinek  tartotok

engem?”
Jézus kérdésére bennünk is kérdések merülhetnek föl:  először is,

hogy miért  olyan fontos Jézusnak, hogy kinek tartják Őt? Azután,  hogy
miért is olyan nehéz Jézust annak tartani, aki Ő valójában? És végül, mi az,
ami segít, amit gyakorolnunk kell, ahhoz, hogy mi is az Élő Isten Fiának
ismerjük Őt.

Jézusnak  biztosan  nem  azért  fontos  a  kérdés,  mert  mindenféle
önértékelési zavarral küzd és állandó megfelelni akarás van benne. Ő nem
is olyan mint egy hataloméhes uralkodó, aki folyton ellenőrzi, és kérdőre
vonja alattvalóit, hogy istennek tartják-e. Jézus pontosan tudta, hogy ki Ő,
az Örök Atyának szeretett fia. Ha kérdezi, hogy kinek tartják Őt, az csak
miattunk van, miattunk fontos. 

Emberi kapcsolatainkból is tudjuk, hogy mindenkire úgy figyelünk,
ki-ki  szavának,  tettének  aszerint  tulajdonítunk  jelentőséget,  hogy  kinek
tartjuk  őt.  Ha  a  szüleinket,  szüleinkként  tiszteljük  és  szeretjük,  akkor
igyekszünk  nekik  szót  fogadni,  amíg  gyerekek  vagyunk  és  ha  néha
szemtelenül viselkedünk, akkor ők segítenek tudatosítani, hogy a szüleink,
akikhez  nem  szólhatunk  akárhogyan.  Ha  a  tanárunkat  a  tanárunknak
tartjuk,  akkor  nyitott,  tanulékony  szívvel  figyelünk  rá.  Ha  valakit  a
barátunknak  tartunk,  akkor  barátként  számít  a  véleménye.  Ha  az
elöljárónkat elöljárónknak tartjuk, akkor azzal a bizonyossággal figyelünk
rá  és  engedelmeskedünk  kéréseinek,  hogy  általa  Isten  az  Ő  akaratát,
szeretetének tervét közvetíti számunkra. Ha Jézust csak egy embernek, egy
régen  élt  prófétának  tartjuk,  akkor  csak,  mint  egy  régen  élt  próféta
bölcsességére figyelünk az Ő szavaira és tetteire… Ez esetben viszont nem
tudjuk  egészen  befogadni  általa  az  Élő  Isten  szeretetének  ajándékait  és
jelenlétét. 

Emlékszünk,  ezt  történt  Názáretben  is,  ahol  csak  az  ács  fiának
tartották és nem tudott sok csodát tenni, hitetlenségük miatt. 

Azért annyira fontos fölismerni Őt, annak, aki Ő valójában, mert
csak így tudja átadni azt, amiért jött, az Atyával és az egymással való teljes
egységet a Szentlélekben. Csak így, ezzel a hittel teli fölismeréssel lehet
befogadni  Isten végtelen szeretetét,  csak így tudja megnyitni  számunkra
Jézus a mennyek országát. Csak, ha hisszük, hogy Ő az Élő Isten Fia, csak
akkor tud minket is testvéreivé, Isten gyermekeivé fogadni.



Ahhoz  tehát,  hogy  tudjunk  a  mennyország  szerint  élni  és
beléphessünk  Isten  szeretetének  teljességébe,  a  Vele  való  igazi
kapcsolatba, elengedhetetlen, hogy fölismerjük Jézust és higgyünk benne. 

Ezért  minden  ember  és  magunk  számára  is  életünk  egyik
legfontosabb  kérdése  az,  amit  Jézus  a  tanítványoknak  föltesz:  „Kinek
tartják az emberek az Emberfiát?”; „Ti kinek tartotok engem?”

Úgy általánosságban mi is hisszük és valljuk Jézusról, hogy Ő az
Élő  Isten  Fia,  de  konkrétan  az  életünkben  mégsem  olyan  könnyű
fölismerünk Őt. Ez a második kérdés, amin elgondolkodhatunk, hogy miért
is nehéz Jézus kérdésére a magunk erejéből mindig helyes választ adnunk?

Többek között azért, mert amikor Isten úgy döntött, hogy emberré
lesz,  a megtestesüléssel  egyszerre föltárta  szeretetét,  megmutatta nekünk
önmagát,  ugyanakkor  el  is  rejtőzködött  az  által,  hogy  egészen  emberi
módon közeledett  hozzánk.  Mikor  itt  a  földön járt  sem volt  könnyű Őt
mindig fölismerni, hiszen már eleve egy rongyos istállóban született azután
meg  egyszerű  halászokkal  járt-kelt  Judea  és  Galielea  poros  útjain.
Mindenben annyira emberi volt, hogy aki nem figyelt, elmehetett mellette
anélkül,  hogy  tudta  volna  ki  is  Ő.  Könnyen  le  lehetett  ragadni  az
emberségénél, meg lehetett torpanni ott, hogy Ő csupán a názáreti ács fia.
Ez azóta is így van. Jézus mindig valamiféle emberi közvetítésen keresztül
közeledik hozzánk, ezért könnyen megtorpannánk az emberinél és így nem
ismerjük Őt fel.

Mi már elvileg tudjuk, hogy Ő az Élő Isten Fia, mégis nekünk is
folyton túl kell látnunk az Ő emberségén, hogy valóban minden helyzetben
föl tudjuk ismerni  Őt és valóban higgyünk benne. Harmadik kérdésként
érdemes  ezen  is  gondolkodni,  hogy  mi  az,  ami  segít,  hogy  igazán
fölismerjük Jézust és higgyünk benne? 

Simon Péternek Jézus azt mondja, hogy mindezt nem a test és a vér
nyilatkoztatta  ki  neki,  tehát  nem  emberi  agyalással  jött  rá,  hanem  a
Mennyei Atya adta tudtára a Szentlélek által. Az tehát, hogy felismerjük
Jézust annak, aki, alapvetően mindig kegyelem, a Szentlélek ajándéka. A
hitünket  ajándékba  kapjuk.  Mégis  van  a  hitünknek  egy  emberi  része,
ahogyan befogadjuk ezt az ajándékot és engedjük magunkban növekedni. 

Az apostolok, közöttük Péter, azért tudta fölismerni és kimondani,
amit  a  Mennyei  Atya  kinyilatkoztatott  neki,  mert  egykor  elindult  Jézus
nyomában és folyton követte Őt. Sokat voltak együtt, megismerte Őt, látta
tetteit,  hallotta  szavait  és megtapasztalta,  hogy ez az ember,  akit  együtt
követnek,  isteni  erővel,  szeretettel  bír,  maga  Isten.  Péter  ott  volt  a
kenyérszaporításkor  és  látta  Jézust  a  vízen  járni,  sőt  szavára  őneki  is



sikerült néhány lépés. Péter megtapasztalta, hitte, hogy Jézus nem csak egy
próféta, hanem az Isten Fölkentje,  a Krisztus, akinek el kell jönnie. Ő a
Krisztus az élő Isten Fia. 

Később,  amikor  Jakabbal  és  Jánossal  együtt  megélik  Jézus
Színeváltozását  a Tábor hegyen,  szó szerint  hallják is  az Atya szózatát,
hogy Jézus az Ő szeretett fia, Őt hallgassák. 

Ahhoz tehát,  hogy fölismerjük  Jézust  és  egyre  inkább  tudjuk és
higgyük, hogy Ő a Krisztus az élő Isten Fia, el kell indulnunk a nyomába, a
közelébe  kell  jönnünk,  és  folyton  ott  kell  maradnunk  mellette.  El  kell
döntenünk, hogy követjük Őt, keresnünk kell az Ő jelenlétét és tudatosan
törekednünk arra, hogy jobban megismerjük Őt. Ha csak távolról nézzük,
nehéz  fölismerni.  Múltkor,  mikor  a  kispapokkal  kenuztunk,  messziről
láttam  a  mi  verőcei  gyerekeinket  a  parton,  ahogy  készülnek  kajakba
szállni. Messziről még nem voltam benne biztos, hogy ők azok, de ahogy
közelebb  értünk,  fölismertem  őket,  még  mentőmellényben  is,  és  ők  is
fölismertek a nap elleni kalapomban, mert már ismerjük egymást. Jézus
közelében  kell  élnünk,  gyakran  kell  Vele  beszélgetnünk,  hogy  mindig
fölismerjük  Őt,  hogy az  Atya  ajándékaként  mindig,  minden  helyzetben
higgyük, tudjuk, hogy Ő a Krisztus, az élő Isten Fia. 

Természtesen  vannak  helyzetek,  amikor  könnyebb  hinni  ebben.
Amikor  az  Ő  isteni,  dicsőséges  arcát  látjuk.  Amikor  egy-egy  csodáját
tapasztaljuk,  amikor  megérint  bennünket  a  közösségben,  a  szeretet
egységében, egy tábori együttlétben, vagy egy szép liturgián az Ő jelenléte,
amikor  a  szentségekben  tapasztaljuk,  hogy  Ő  valóban  munkálkodik.
Papként különösen is szép látni Jézus élő jelenlétét és hatékony szeretetét a
szentségekben,  az  Oltáriszentségben,  egy-egy  gyóntatásban,  vagy  a
betegek szentségében. Fontos, hogy élőn tartsuk az emlékezetünket ezekről
a  találkozásokról,  ahogyan  Péterben  is  élt  még  vízen  járás  emléke,  a
tizenkét kosárnyi kenyérmaradék öröme. Ne felejtsük el, mindazt, amit már
bennünk,  velünk,  értünk  konkrétan  tett  az  életünkben,  amikor
megtapasztaltuk, hogy Ő valóban az élő Isten Fia.

Ahhoz  azonban,  hogy  mindig  fölismerjük  Jézust,  és  megvalljuk
annak,  aki  Ő,  leginkább a  keresztre  feszítettségében  kell  tudnunk hinni
benne. Ez a legnehezebb. Maga Péter is, miután megvallotta, hogy Jézus a
Krisztus, az élő Isten Fia, hamarosan le akarta volna beszélni Jézust arról,
hogy Jeruzsálembe menjen és ott odaadja az életét. Nem akarata Jézust a
kereszten látni. 



Jézus azonban éppen azért jött, hogy mint az élő Isten Fia, minden
emberi  helyzetben  velünk  legyen,  mindent,  ami  élettelen,  fájdalmas  és
sötét magára vegyen és szeretetében életté, örömmé alakítson.

Amikor valamit tanulunk, akkor mindig a legnehezebbet érdemes
sokat gyakorolni, mert utána a könnyebb is menni fog. Érdemes a héten
nap, mint nap örömmel keresni a megfeszített Jézus jelenlétét a kicsi vagy
nagy  fájdalmakban,  nehézségekben,  szomorúságokban,  amelyekkel
találkozunk. Ilyenkor megújíthatjuk a hitünket és kimondhatjuk Jézusnak,
hiszem,  hogy  most  is,  ebben  is  Te  vagy,  a  látszat  ellenére  Te  vagy  a
Krisztus  az  Élő  Isten  Fia,  aki  mindent  életté  alakít.  Igazából  ebben  a
hitünkben van a mennyország kulcsa, amit Jézus különös módon Péterre
bízott,  de  amely  mindnyájunké  is.  A  mennyország  kulcsa  az,  hogy
fölismerem-e és tudom-e szeretni Jézust a fájdalmas, nehéz helyzetekben
és így megengedem-e neki, hogy átvezessen az Ő országába, hogy folyton
új életet adjon.

Végül  azt  is  fontos  tudnunk,  hogy  ha  sikerül  egyre  inkább
fölismernünk és megvallanunk az életünk minden helyzetében, hogy Jézus
a Krisztus, az élő Isten Fia, akkor Ő minket is átalakít, Péterré, kősziklává,
olyan  emberekké,  akikre  tud  építeni,  akikre  rábízhatja  a  kulcsot,  akik
tudnak  másoknak  is  segíteni,  hogy fölismerjék  Őt.  Akkor  válunk  azzá,
akiknek  lennünk kell,  akik  valójában  vagyunk,  ha  Jézust  mindig  annak
látjuk, aki Ő valójában. Ha Jézus számunkra az élő Isten Fia, akkor válunk
mi is igazán Isten gyermekeivé.

Szeretnénk olyan emberekké válni egyénileg és olyan közösséggé
válni együtt, hogy Jézus építhessen ránk. Szeretnénk, ha általunk, bennünk
és közöttünk minden ember fölismerhetné Jézus jelenlétét, aki a Krisztus,
az  Élő  Isten  Fia.  Ebben  leginkább  az  egymás  közötti  szeretetünk  és
egységünk  számít,  Jézus  szavai  szerint:  „Legyenek  mindnyájan  egyek.
Amint  te,  Atyám  bennem vagy  s  én  benned,  úgy  legyenek  ők  is  eggyé
bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” (Jn 17,21)


