Dr. Egresits Ferenc
HÁT TI MIT MONDOTOK, KI JÉZUS?
A 24. évközi vasárnapunk a liturgikus év sorában egy olyan csomópontot képvisel,
amelyik nem viseli el a felszínességet, mert Jézus egészen más, magasabb szintre akar terelni
minket (nem engedi, hogy hitünk morialitássá vagy moralizmussá merevedjen), hanem azzal
szembesít minket, akik legbelül, személyiségünk és egzisztenciánk mélyén vagyunk.
Márk evangéliumában, az evangélista be akarja mutatni, hogy: Jézus az Isten Fia, és itt
evangéliumának közepén, a páratlan csodák, a példabeszédek, a csodálatos kenyérszaporítás után
kérdés elé állítja az olvasót és a hallgatót. Hát ti mit mondotok…
Fülöp Cezáreájának vidéke.
Képzeljük magunk elé az eseményt. A tizenkettő, az örvendezők már kezeik között érzik
egy nagy politikai és vallásos karrier jövőjét: Jézus kedvükre van. Hihető, sikeres, jövedelmező
mindaz, amit tesz. Jézus azonban nem akar itt megállni, többet, mást szeretne, ezért kérdezi:
"Kinek tartanak engem az emberek?".
Miként ma is sokat beszélnek Jézusról, a lapokban, vitákon, barátok közt. Ki tudja miért
pont a hit kérdése az, amelyik félősen jut kifejezésre napjainkban, szinte szégyenlősen,
talán csak a barátok közti vacsora legvégén. Jézus pedig pont itt áll meg. Kinek tartanak
engem az emberek?
A válaszokat nagyon jól ismerjük: próféta, nagy, szelíd és jóindulatú ember, a béke
hordozója. Mindez természetesen igaz, de sajnos innen már nincs tovább, nehéz elfogadni
tanítványainak egészen újszerű tanúságát: Jézus a Krisztus, Jézus az Isten maga.
Könnyebb megmaradni az általános, de biztonságot adó meggyőződésnél, hogy Jézus egy
kiemelkedő történelmi személyiség, akinek azonban semmi köze nincs a mi életünkhöz. Jobb a
Jézussal való kapcsolatunkat a történelmi emlékezet talaján kezelni, mint szembesülni
nyugtalanító személyes jelenlétével. Könnyebb hitelt adni a divatos elképzelésnek, és 2000 éve
mindig csak ugyanazt az egy dolgot mondani: a valódi, igazi Jézus nem az a /felkavaró
egyéniség/, akiről eddig nekünk beszéltek....
Erre megkérdezte tőlük. Jézus nem áll meg itt, teljesen váratlanul mindegyikünknek
közösen és egyenként is felteszi a kérdést: "Hát ti mit mondotok, ki vagyok?". Igen. Ki Jézus
valóban számomra? Csupán csak nekem, legbelül, minden kínzó gondolat nélkül, hogy bölcs és modern választ
kell adnom, arc és tekintélyvesztés nélkül? Rólam pedig, tisztán, legbelül mit mond Jézus? Ahány
kérdés, annyiféle válasz!
Jézus a remény, a nosztalgia, gyengédség, az ember álma, aki hinni szeretne egy közeli
Istenben, aki megoszt és részt vesz. Érdemes odafigyelnünk a katekizmus pontos és adekvált
válaszára: "Jézus a Krisztus, az Isten Fia". Helyes és "korrekt" válasz, csak ne lenne ennyire távol
az ember szívétől!
A tömeg felismerte a Messiást. A tanítványok és az apostolok és a római közösség is,
amelynek Márk címezte evangéliumát. De valóban mit jelent ez?
A Jézus szerinti Messiás. Jézus azonnal bemutatja, hogy mit jelent Krisztusnak,
Messiásnak, Felkentnek lenni: önmagunkat ajándékba adni, a végsőkig kiszolgáltatva, egészen a
halálig. Itt is megmarad a csüggedés, döbbenet, botránkozás.

De hogyan... és akkor hát a mindenható, hatékony Isten, aki közbelép, hogy meggyógyítsa
betegségeinket? Hol van? Mert bizonyosan van, bár lehet, hogy már a múlté a kereszt
megbotránkoztató logikája alapján.
Ne mondjuk, hogy Jézus a Krisztus, ha előbb nem mentünk fel vele a keresztre. Ne merészeljük
használni ezt a kifejezést, ha előbb nem tapasztaltuk meg az ajándékká levés túlzását és
szenvedését, ha előbb életünket nem szántotta és nem túrta fel a kereszt árka, ha előbb nem
szerettünk egészen a határokig, ha szívünk nem tért meg az együttérzés ajándékától. Ez a kereszt
minden ajándék mértéke, ítélet a világ felett, a felebaráti szeretet egyetlen érvényben lévő mértéke.
Péter és a többiek sem kerülhetik el a Golgotát, mielőtt kifejezetten belépnének az Ország
dinamikájába. Izaiás megsejteti és megjövendöli a szenvedő Messiás új eshetőségét, Jakab apostol
pedig újfent figyelmeztet, hogy hitünk ne álljon meg a szavaknál, hanem váljon tettekké, mert
csak így leszünk képesek tanúsítani, hogy találkoztunk Krisztus urunkkal.
Péter válaszol: Te vagy a Messiás. Itt található a történet fordulópontja: ne szóljanak
erről senkinek. Az Emberfiának sokat kell szenvednie, elvetik, megölik, de harmadnapra feltámad.
Valóban szeretnétek tudni a legfontosabbat Rólam és egyben magatokról? Adok egy
időpontot: egy ember a kereszten. De előtte van még egy másik találkozó is: Valaki, aki megmossa
Övéinek a lábát. Ki számomra Krisztus? Aki mossa az én lábamat. Letérdel előttem. Kezei
hozzáérnek a lábamhoz. Pont úgy, mint Simon Péteréhez és mondhatom, a Messiás nem tehet
ilyet. Ő pedig, mint a szolga vár Rám, visszatérésemre, hogy megmossa a lábamat. Igaza van
Szent Pálnak: a kereszténység valahol botrány és örültség.
Talán most már kapizsgáljuk, ki tulajdonképpen Jézus: a csók, amely elárulja; nem tör
össze senkit, önmagát töri meg; nem önti ki senki vérét, a saját vérét adja. A következő
találkozópont pedig a Húsvét, amikor megéljük és megtapasztaljuk, hogy új emberekké váltunk.
Mit mondasz rólam? A legszebb történet, ami velem megtörténhetett…, tavasz a természetnek…,
szél a madárnak…, víz a halnak…, fehér papír az élet regényének..., meghívó az örök
boldogságra…
Képtelenség téged szeretni és nem törekedni arra, hogy hozzád hasonlítsunk, benned átalakulni miként a
mag virágba borul. (G. Centore).
Kedves Testvérek! Vegyük magunkra a mai Evangélium szavait, engedjük, hogy eljusson a
szívünkig és a húsunkba vágjon, hogy képesek legyünk megvallani, hogy Jézus számunkra
igazából és valóban Úr és Krisztus!
A világ azok kezében van,
akiknek van bátorsága álmodni
és akik merik vállalni álmaik megélését.
(Paulo Coelho)
Péter imája
Mester!
A tömeg semmit sem ért. Semmit sem ért belőled.
Uram, én is alig értelek.
Mit miért teszel?
Mivel mit akarsz mondani?
Miért kellene szenvedned?
Sötét titokként állsz előttem.
Megfejthetetlen nagy számomra.

Mégis, valahol belül biztosan tudom,
hogy te hatalmas vagy,
hogy az Isten küldött,
hogy nem közülünk való vagy,
hogy benned új világ jött el.
Az én életembe biztosan,
hisz más vagyok, amióta ismerlek.
Ezért vallom, hogy te vagy a Fölkent, a Megígért, a Megváltó.
Az én életem s talán egész Izrael legnagyobb ajándéka.

Ámen.
Ima az üldözött keresztényekért és azokért, akik hazájukból elvándorolni kényszerülnek.
Mindenható Mennyei Atyánk!
Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted. Rábíztad a világot, de
rábíztad egymás szolgálatát is.
Add meg Szentlelked segítségével, hogy megszűnjön a birtoklás és a hatalomvágy utáni
esztelen hajsza a világban, hogy ez által az emberek biztonságban élhessenek
országukban, háború és félelem nélkül, építve az Isten által ránk bízott világot és
szolgálva egymást családjukban és a hivatásukban - ahogyan ezt a szolgálatot szent Fiad
megmutatta nekünk.
Add, hogy megszűnjön az öldöklés és a kizsákmányolás, az álvallások és elferdített tanok
köntösébe bújtatott kegyetlenkedés és megszülessen az áldott béke.
Add, hogy minden ember a saját hazájában üldöztetés nélkül élhessen és dolgozhasson, a
gyerekeknek pedig megnyílhassanak az iskolák, hogy ismét tanulhassanak.
Add, hogy elhagyott otthonaikba hazatérhessenek az emberek és felépíthessék lerombolt
templomaikat.
Add, hogy ne az erőszak, a gyűlölet vezesse a szent Fiad vére által megváltott
emberiséget, hanem a szolgálat, a szeretet, az áldozatvállalás és az alázat. Ámen

