A mai evangélium megkérdezi tőlünk: Ki nekem Jézus? Ha az embereket
megkérdezzük az utcán, furcsán néznek ránk és elgondolkodnak: nem mindenki tudd
választ adni. Számunkra, keresztények számára ez központi kérdés. Ezt a kérdést
nyugodtan megbeszélhetjük a családunkkal is az asztalnál.

ÉVKÖZI XXI. VASÁRNAP
† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Te Péter vagy, és én neked adom a mennyek országának kulcsait.
Abban az időben:
vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem
Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának
az én mennyei Atyám. Ezért mondom
vidékére ért, megkérdezte
neked, hogy te Péter vagy, és én erre a
tanítványaitól: „Kinek tartják az
sziklára építem Egyházamat, s a pokol
emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták:
kapui nem vesznek erőt rajta. Neked
„Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki
adom a mennyek országának kulcsait:
Illésnek, mások Jeremiásnak vagy
Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve
valamelyik prófétának.” Ő tovább
a mennyben is, és amit feloldasz a
kérdezte őket: „Hát ti, kinek tartotok
földön, fel lesz oldva a mennyben is.
engem?” Simon Péter válaszolt: „Te
Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak,
vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre
el ne mondják senkinek, hogy ő a
Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy
Messiás.
Simon, Jónás fia, mert nem a test és a
Ezek az evangélium igéi.
Szerinted ki vagyok?
A mai evangéliumban Jézus számunkra
is felteszi a döntő kérdést: „Hát ti, kinek
tartotok engem?” Ezt a kérdést
mindenkinek felteszi: De neked, kinek
tartasz te engem? Hogyan válaszolnánk?
Ezt a kérdést egyszer feltettem a fiatalok
körében egy összejövetel során.
Mindenekelőtt mindenkinek spontán
módon le kellett írniuk valamit az

elcsendesedés alatt. Aztán egy
nagyon intenzív vita kezdődött el.
Íme néhány válasz:
Nagyon lenyűgöző az, amit
tesz, és szeretnék még többet
megtudni róla. Ő egy példakép. Ki
akarom próbálni, milyen az Ő
nevében cselekedni. Úgy látom, hogy
lehetőséget adok életem értelmének.
Jézussal egyértelművé válik a
számomra, hogy az erőfeszítés nem
értelmetlen, még akkor is, ha
látszólag, külsőleg, kudarcot vall. Az
az erősségem, hogy nem adom fel.
Jézus orientációt ad
Ezekben a válaszokban az a közös, hogy Jézusnak a saját életünkre
gyakorolt hatására vonatkoznak, nem pedig a hagyományos hitmegfogalmazásokra, hit-formulákra. Jézusból ered egy hatalom, amely
tájékozódást és segítséget nyújt nekünk a nehéz helyzetekben. Jézus személyéről
és karizmájáról szól. Ahol az emberek egyesülnek, hogy a saját útjukat járják,
létrejön egy közösség és az Egyház. Néhány válasz a Jézus Istennel való
kapcsolatával is foglalkozott: Jézussal hiszem, hogy jobban megértem, ki az Isten.
Mivel ember volt, közelebb áll hozzám mint Isten. Érthetőbbé teszi a számomra
Istent. Számomra ez az út vezet el Isten helyes megértéséhez. Jézussal egyértelművé
válik számomra, hogy Isten Isten az emberek számára. Ezért nem is lehet nem Istenre
tekinteni az emberek előtt.
Itt jelentik ki a hit hagyományos megfogalmazását: Jézus az Isten Fia. Ez a
kijelentés azonban sokak számára nem segít. Számomra fontosnak tűnik, ha mindkét
válaszkészletet együttesen vesszük, amelyeket a fiatalok fogalmaztak meg és amit a
szentmisében imádkozunk. A fiatalokat az utóbbi nem fogja meg, mert ez nem az ő

nyelvük, nem tartalmazza
az életüket. Így bizonyosan
megértettek valami
fontosat, ugyanakkor
elfelejtették vagy elfojtották
a hit megértését, amelyből
mindannyian tanulhatunk.
Néha olyan nehéz elhinni,
mert a megtanult
szóösszetételek nem a saját
szavaink, de egymással
szoros kapcsolatban állnak, mint az erős oszlopok, amelyek összeköttetésben vannak.
A fiataloknak talán azért nehéz annyira hinniük, mert az idősebbek nem tanulták meg
szavakkal és tapasztalatokkal beszélni a hitünkről.
De nem csak a fiatalok számára nehézkesek a tradicionális hitmegfogalmazások. Egyik-másik felnőtt így fogalmazza meg vallását a saját
szavaival: Későn találkoztam vele. Jézus valóban Krisztus, aki fogantatott a
Szentlélektől, született a szent Szűztől, Ő váltotta ki az örökletes adósságot, Isten
jobbján ül, megítéli élőket és holtakat, az Egyház vőlegénye. Ma számomra Jézus a
názáreti ember, az emberek testvére, az egyetlen, aki valaha is a testvérem volt.
Kitanított a tudatlanokat, meggyógyította a betegeket, felszabadította a tömegeket a
törvénytől, a halál betűitől. Leült az asztalhoz mindazokkal, akiket a hatalmasok
megvetettek. Engedte magát elfogyasztani és megölni mint a bárány, amikor eljött az
órája. Nagyon lenyűgöző az a tudás, ahogyan tanított, ahogyan a hegyi beszédet
hirdette, amely tartalmazza a jövőnk feltételeit, az emberek együttélésének jövőbeli
feltételeit.
Jézus, a mi utunk
A mai evangéliumban Jézus kérdésére Péter így válaszol: „Te vagy a Krisztus,
az élő Isten Fia.” Ez nem a Szentháromság teológiai dimenziójáról szól. Inkább
Jézus az Igaz, akiben Isten maga szól hozzánk, cselekszik és megjelenik. Az élő

Isten az az Isten, aki jelen vak, aki nagyon közel áll az emberekhez és aki
embereket ápol. Ez az élő isten jelen van Jézusban. Jézus tettei Isten
cselekedeteit tükrözik. Az ifjúság és Péter válaszai nincsenek olyan messze
egymástól. Csak más nyelven beszéltek. Jézus életének értelme, az Istennel való
közelsége. Isten Jézusban az út hozzánk és a mi utunk az Istenhez. “Jézussal
egyértelművé vált a számomra, hogy Isten az emberek számára Isten. Ezért nem lehet
Istent keresni az emberek előtt” - írta az egyik fiatal. Az ifjúság vallomása és Péter
hitvallása új bátorságot
adhat nekünk saját
v á l a s z u n k
megfogalmazásához.
Személyes válaszunk
tükrözheti az új lendületet
adhat és megtisztíthatja a
hitünket.
Engedjétek meg,
hogy elmélkedésünket egy rövid hit-formulával zárjam, amelyet egy plébános írt saját
maga számára. Ez szokatlan, s előfordulhat, hogy nem könnyű megérteni. Többször
el kell olvasni, elmélkedni kell, hogyan is volt. A legrövidebb hitvallás a következő:
“Hiszek Jézus Istenének!” A plébános azt mondta: “Az, ami eleinte úgy hangzik,
mintha a magyar nyelv helytelen lenne, mintha a névelő tényleg a nemzetség halála
lenne, kiváló rövid formula a hit számára. ‘Hiszek neki -Jézusnak - az Ő Istenének!’
Ez azt jelenti: hiszek neki. Úgy gondolom, hogy beszélt az Istenről és az Istennel él,
aki valójában Isten. Jézus Istenben élt, hitet mutatott nekem, hiszek benne. Hitem
Jézus kezéből és szívéből származik. Hiszek Jézus Istenének - nekem ennyi elég.”

