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Jézus embertana*
Most az emberrõl beszélek, éspedig

abban a megközelítésben, hogy vajon
miként gondolkozott a názáreti Jézus
az emberrõl. Az a tény, hogy egy hoz-
zánk hasonló ember életének az edé-
nyében megjelent az Isten, egy embe-
ri életet csordultig töltött önmagával
az Isten, már magában is hatalmas
evangélium. Hatalmas evangélium,
mert ez azt példázza, hogy az emberi
valóság alkalmas az isteni valóság-
nak a befogadására. Nem idegen
egymástól ez a kettõ, Isten szívesen
költözik az emberi valóságba. Ennek
a názáreti Jézusnak az életében hite-
lesebben jelent meg az Isten, mint ég-
zengésben, földindulásban, szivár-
ványban vagy akár a legszebb, de em-
beri kéz csinálta templomban. Jézus
életében hitelesen, kedvesen, egysze-
rûen, hatékonyan megjelent közöt-
tünk az Isten. Ez már nagy evangéli-
um önmagában. Gondoljunk arra,
hogy az ótestamentumi vallásos em-
berek, akik nagyon kívánkoztak Isten
közelébe, ugyanakkor mennyire ret-
tegtek az Istennel való találkozástól.
„Jaj nekem végem van, az Isten köze-
lébe kerültem! Megemészt az a tûz,
amely Istenbõl árad!” Jó lenne a kö-
zelébe kerülni, de ha nagyon közel
kerülünk Hozzá, belepusztulunk,
mert megemésztõ tûz az Isten. Ez is
az istentudatnak egyik elemi foka, de
ennél mérhetetlenül magasabbra
emelt minket Jézus, amikor újra meg
újra bátorított, hogy „ne féljetek”! A
maga példájával, édesgetésével gyõz-
te meg a szívünket, hogy a mi Iste-
nünk nem megemésztõ tûz, hanem él-
tetõ szeretet. Ez tehát a mai témánk,
hogy ez a názáreti Jézus miként gon-
dolkozott az emberrõl. Ha nagy szót
akarok mondani: Mi volt Jézus antro-
pológiája, embertana?

Bátran kezdhetjük a témát azzal,
hogy Õ nem úgy gondolkozott az em-
berrõl, ahogyan a többiek. Minden te-
rületen már eleve elmondhatjuk ezt a
mondatot, mert Õ minden területen,
minden vonatkozásban másként gon-
dolkozott, mint a többiek. A többiek-
nek is volt valami gondolatuk az em-
berrõl, Jézusnak is volt, de az Övé
egészen más volt. Inkább csakúgy
elöljáróban, bemelegítõül elmondok

néhány ilyen szembesítést, hogy
máris érzékeljük azt a másféleséget,
ahogyan Õ gondolkozott az emberrõl.

Az elsõ ilyen szembesítés az, hogy a
korabeli zsidók, és gyakorlatilag on-
nan kezdve mindmáig úgy gondol-
koznak az emberek, hogy kétféle em-
ber van: vannak jó emberek, és van-
nak rossz emberek. A jó embereknek
össze kell fogniuk, el kell zárkózniuk
a rossz emberektõl, mert azok meg-
rontják a jó embereket. Külön össze
kell bújniuk a jó embereknek, és vi-
gyázniuk kell a jóságukra, mert a
rossz emberek fenyegetik õket. Ez
volt a korabeli zsidóságnak a tanítása.
Ezzel szemben Jézus azt vallotta,
hogy egy anyagból van gyúrva min-
den ember, egy az ember. Közelebb-
rõl ez azt jelenti, hogy akiket rossz
embereknek mondottak a jó emberek,
azok nem is olyan nagyon rosszak,
mint ahogyan a jó emberek állítják
róluk; és a jó emberek nem is olyan
nagyon jók, mint ahogyan önmaguk-
ról állítják. Egy az ember. Nem igaz,
hogy kétféle ember van. Ez az egyik
szembesítés.

A második: a zsidók úgy gondol-
koztak, hogy ez a világ tisztátalan, és
fertõzi az embert. Kívülrõl hatol be a
fertõzés és a bûn az emberi életbe, te-
hát az a tennivaló, hogy állandóan
mossuk magunkat rituális mosakodá-
sokkal, lemossuk azt a szennyet, ami-
vel a világ fertõz minket. És lehetõleg
meneküljünk oda a szentség szférájá-
ba, ahol az Isten biztosít minket e vi-
lág fertõzésével szemben. Ez a tipi-
kus zsidó szemlélet. Ezzel szemben
Jézus azt mondja, hogy belülrõl kifelé
jön a gonosz, nem kívülrõl megy be-
felé. Biztosan emlékeztek az ezzel
kapcsolatos Igékre, most nem töltöm
az idõt azzal, hogy mindegyiket felol-
vassam. Ráismerünk Jézus gondola-
tára: „Nem az fertõzteti meg az em-
bert, ami bemegy, hanem ami kijön
az emberbõl, mert a szívben szület-
nek a gonosz indulatok” (Márk 7,15).
Jézus szerint tehát vajmi keveset ér-
nek a rituális mosakodások, és vajmi
keveset ér a szent területre való be-
menekülés, mert a szívünk ott is jelen
van, ott is termeli, és újratermeli a go-
noszt. Jézus koncepciója tehát nem

az, hogy a világból kimenekülni vala-
mi szent területre, hanem: Istentõl
úgy venni a szentséget, hogy az a hét-
köznapunkat – ott, ahol éppen va-
gyunk – megszentelje! A lényeg itt
az, hogy kívülrõl jön-e a fertõzés,
mert akkor kívül kell valamit csinálni
– vagy belül születik a gonosz, és ak-
kor ott bent kell történnie valaminek.
Jézus gondolata az, hogy a szív mé-
lyén kell történnie valaminek.

A harmadik szembesítés: a zsidók
úgy gondolták, hogy teljesítményeik
által, a saját erejükben is megállhat-
nak Isten elõtt. Az ember képes az Is-
tent megengesztelni, jóra hangolni –
engedelmességgel, bûnbánattal, ál-
dozattal. Bizonyos teljesítmények
után emelt fõvel állhat az ember az Is-
ten elõtt. „Isten, nézd, megtettem!”
Ezzel szemben Jézus azt vallotta,
hogy isteni érintés, isteni gyógyítás,
isteni erõ kell ahhoz, hogy Isten elé
állhassunk. Ebben a gyülekezetben
már sokszor elhangzott, még egyszer
el kell mondanom: Jézus Krisztus
szerint igaz emberi életet élni csak
emberen túli erõk segítségével lehet.
Igaz emberi életet élni kizárólag bel-
sõ, emberi forrásokból nem lehet!
Igaz, teljes, emberi életet csak
mennyei segítséggel lehet élni. –
„Nálam nélkül semmit nem cseleked-
hettek” (Jn 15,5), vagy: „Szükség
néktek újonnan születnetek” (Jn
3,3.5), ezek az Igék utalnak erre az én
alaptételemre, amit ismét meg ismét
emlegetek.

Negyedik pontnak mondom, és kü-
lön is hangsúlyozom ezt: a zsidók
gondolkodása szerint a jó emberek –
a vallásos, a templomos, az erkölcsös
emberek igazában már biztonságban
vannak, hiszen õk jók, vallásosak, ott
tanyáznak Isten közelében, õket nem
érheti baj. Ezzel szemben Jézus úgy
gondolkozott, hogy a legnagyobb ve-
szélyben éppen a „jó” emberek, a
vallásos emberek vannak. Õ furcsa
módon úgy gondolkozott, hogy a be-
tegek, a bûnösök, a kivetettek, a bu-
kott nõk közelebb vannak az üdvös-
séghez, mint a vallásos emberek.
Szinte elviselhetetlenségig fokozta
ezt a feszültséget Jézus, például ami-
kor a fõpapoknak, a vallási elöljárók-
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nak azt mondotta, hogy a parázna nõk
és a vámszedõk elõttetek, a szemetek
láttára mennek be a mennyek orszá-
gába, méghozzá nem is úgy, hogy ti
majd utánuk kullogtok, hanem ti ki-
maradtok, kívül maradtok. Szemetek
láttára mennek be (Máté 21,31)! Ez
egy döbbenetes gondolat: a jó embe-
rek a kárhozat veszélyében vannak,
de közel vannak Istenhez amazok.
Ezt ilyen szembesítésben mondhat-
juk, hiszen számtalanszor mondotta
Jézus: „Jaj néktek, ti gazdagok,
könnyebb a tevének átmenni a tû fo-
kán…” – és ez vonatkozik a szellemi
gazdagokra, a vallásos gazdagokra,
az erkölcsben, szentségben gazda-
gokra is. Jaj néktek, ti gazdagok! És
„boldogok vagytok, ti szegények,
mert tiétek a mennyeknek országa!”
Boldogok, akik törött életûek, bete-
gek, bûnösök, akik ráeszméltek a sze-
génységükre, kiáltanak Lélekért, se-
gítségért. „Boldogok vagytok, tiétek
a mennyeknek országa!”

Ez a kis szembesítés is mutatja,
hogy Jézus valóban nagyon másként
gondolkozott az emberrõl, mint aho-
gyan a korabeli zsidóság gondolko-
zott. De mindezt tekintsük bevezetés-
nek, és most közelítsünk magához a
témához: Mirõl beszél Jézus antro-
pológiája? – Még egy kis bevezetõ
megjegyzés: Nem szabad vagy nem
hasznos olyan statikus definíciót
mondani az emberrõl, amely címkévé
lesz, és azt ráakasztják az emberre.
Például: az ember = homo sapiens;
ezt azóta variálták: a homo ludens, a
homo faber, ezek ilyen címkék: „az
ember ilyen”, vagy „az ember a leg-
fejlettebb állat”, vagy: „az ember bû-
nös féreg”, vagy akár ez a szép hár-
masság: „az ember test, lélek és szel-
lem”. Ezekben van igazság, de túl
merev, statikus a meghatározások!
Ma igazában funkcionális definícióra
van szükség, vagyis közelebbrõl
ilyenfajta definícióra: „az ember úgy
lesz emberré, hogy…”, és akkor leír-
juk azt a folyamatot, azokat a funkci-
ókat, amelyeknek a során lesz az em-
ber igazán emberré. Amikor tehát én
most szeretném bemutatni Jézus em-
bertanát, egy ilyen „funkcionális”
Igét választottam az Õ szavaiból, és
annak nyomán szeretném bemutatni,
hogy hogyan kell elmondani
„keresztényül” ezt a mondatot, hogy
„az ember úgy lesz emberré,
hogy…”. Ez az Ige Máté evangéliu-
mában olvasható – a másik háromban
is olvasható, de most éppen a Mátét
választottam –, Máté 16,25-ben van
ez a mondat: „Aki meg akarja mente-
ni életét, az elveszti, aki pedig elveszti
életét énértem, az megtalálja!” Ez
most a kiemelt Ige, ennek világossá-
gában szeretném tehát elmondani,
hogy hogyan gondolkozott Jézus az
emberrõl.

Nagyon szép ez az új fordítás: aki
„menteni” akarja… A régi fordítás-
ban az van, hogy aki „meg akarja tar-
tani”, de valóban: a görög ige elsõsor-
ban ilyesmit jelent, hogy „menteni”.
Aki menteni akarja az életét, az el-
veszti. Ha ez igaz, és a folytatása is
igaz, hogy aki pedig hajlandó elveszí-
teni az életét, az megtalálja, akkor a
funkcionális definíció Jézus szerint
az, hogy az ember úgy lesz igazán
emberré, hogy egyszer csak kiáll a
sorból, és valami mást csinál, mint
amit addig õ is csinált, meg a többiek
azután is csinálnak. Úgy lesz emberré
igazán az ember, hogy kiáll a sorból,
ti. ebbõl a sorból, hogy mindvégig
menteni akarja az életét.

Jó ez a szó – ismét mondom, mert
éppen az orvosok mondhatják meg
leginkább itt közöttünk, hogy mennyi
veszély fenyegeti az emberi életet.
Tulajdonképpen csoda az, hogy
élünk. Hajszálereken – megpattanó,
vagy meg nem pattanó hajszálereken
és mi mindenen fordul meg az éle-
tünk. Igazában nem az a csoda, hogy
egy kicsit itt-ott betegek leszünk, ha-
nem az a csoda, hogy túléljük ezt a
néhány évtizedet, amit kaptunk, mert
annyiféle betegség és a természet
vagy az emberi társadalom felõl érke-
zõ támadás fenyegeti állandóan az
emberlétet. Tehát bele van építve az
emberi mûködésbe, hogy „menteni az
életemet”. Ennek van egészen egy-
szerû és ösztönösen mûködõ mecha-
nizmusa is; vannak olyan „vészreak-
ciók”, amelyek szinte akaratunktól
függetlenül megmozdulnak bennünk,
és az életünk mentését célozzák. De
vannak magasabb rendû önmentõ
funkciók is. Valóban: az ember men-
teni akarja az életét! Azt mondja Jé-
zus: Ez rendben van egy bizonyos ha-
tárig. De a magasabb rendû életnek a
titka az, hogy egyszer csak kiáll az
ember ebbõl, és valami újat kezd. Aki
mindvégig csak menteni akarja az
életét, az elveszti, aki azonban hajlan-
dó elveszíteni énértem az életét, az
magasabb szinten megtalálja.

Különbözõ gondolatokkal, szókö-
tésekkel lehet kifejezni ezt a hallatla-
nul nagy gondolatot. Szerintem itt
nemcsak Jézus embertanának, hanem
az üdvtanának is a közepénél járunk.
Aki fél a haláltól, az belehal abba,
hogy mindig menti, mentegeti, rejte-
geti az életét. Aki nem fél a haláltól,
aki beleveti magát a halába, az ma-
gasabb szintû életre jut. Ez Jézus
antropológiájának a szíve, a közpon-
ti tétele. Ezt egy kicsit szeretném
részletezni is, mert így túlságosan tö-
mör, de azért forgassuk a szívünkben
ezeket a szavakat is, mert a lényeg
mégiscsak benne van ebben a szöveg-
ben. Aki mindig csak menteni, át-
menteni akarja a létét, az belehal eb-
be. Aki viszont beleveti magát a ha-

lálba, az túléli önmagát, ezt a nyomo-
rult kis reszketõ, régi önmagát.
Összesítve úgy mondhatjuk, hogy az
elvállalt halálok sorozatán át jutunk
az életnek magasabb szféráiba. Ezt
már kitágíthatjuk akár az örökkévaló-
ság arányaira is. Még egyszer mon-
dom: az elvállalt, az önként végrehaj-
tott halálok sorozatán át jutunk az
emberlét magasabb szféráiba.

Hogy egy kicsit jobban értsük, ezt
az egy gondolatot három részre tago-
lom, így a részleteiben is jobban-job-
ban megértjük, mirõl van szó. Tehát
az emberré válásnak, vagy ha úgy tet-
szik, a krisztusi emberré válásnak
három fejezete a következõ:

Az elsõ fejezet az, hogy az ember
menteni akarja magát. Ez helyes, ez
legális. Így kell indulni! Minden
egészséges emberi élet így indul:
ajándékba kaptam az életet, meg aka-
rom tartani, gazdagítani akarom. A
lélektan kifejezéseivel így mondha-
tom ezt: keresem önmagamat, megta-
lálom önmagamat, megvalósítom ön-
magamat, kiformálom az énemet, a
személyiségemet, ebbe a centrális
gazdagságba, az énemnek a tudatos
világába integrálom az élet élménye-
it. Tehát igenis az emberré válásnak
az elsõ fejezete ez, hogy menteni aka-
rom az életemet a pusztulásból, a ki-
fosztatástól, a szegénységtõl, a beteg-
ségtõl. Menteni akarom, mert élni
akarok, ÉN akarok lenni, a személyi-
ségemet gazdag személyiséggé aka-
rom formálni. Ezt a keresztényeknek
is így kell cselekedniük: elõször ki
kell bontakoztatni az életet a maga
maximális gazdagságában. De ez
csak az elsõ fejezet. Hogy ez meddig
tart, az kinél-kinél változó.

A második fejezet az, hogy mikor
már ez sikerült, egyszer csak váratla-
nul kérdések, kérdõjelek kezdik ost-
romolni az egészet. Nálam huszon-
két-huszonhárom éves koromban
kezdõdött a második szakasz. Ponto-
san emlékszem rá: harmadéves teoló-
gus voltam itt a budapesti Teológián,
amikor egyszer csak egy barátom,
egy nálamnál lényegesen idõsebb,
kedves ember, aki aztán az életét is
odaadta Jézus Krisztusért, elkezdett
kérdéseket intézni hozzám. Ez az em-
ber nagyon szeretett engem, odajött
hozzám, és azt mondta: „Te, Jóska,
tudod te azt, hogy az életed gyü-
mölcstelen, és így ahogy van, nem ér
semmit?” Mondta ezt nekem, aki ösz-
töndíjas voltam, évfolyamelsõ vol-
tam a Teológián, és igazán dicseked-
hettem mutatós eredményekkel – azt
mondta, hogy semmi! Elõször fölin-
gerelt ez a „támadás”, de aztán – itt
van az életnek valami csodálatos titka
– ez a „döfés”, amit szeretetlenségnek
vagy ítélkezésnek is lehetne monda-
ni, ez isteni töltést kapott, belém
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akadt, elkezdett bennem dolgozni, el-
kezdett kínozni.

Nos, megjelent az a bizonyos „kér-
dõjel”. Elkezdõdött a második fejezet
az életemben. Egyfelõl egy integrált,
gazdag életet mutathattam fel, de
megjelent a kételkedés, a kérdés,
hogy tényleg értékes? Tényleg gaz-
dag? Élet ez egyáltalán így, ahogy
csinálom? Szakmailag úgy szoktam
ezt mondani, hogy a pszichikus éle-
temben, amit addig éltem, megjelent
a pneuma, az isteni Szellem. Ez a kér-
dés, ez a belém csimpaszkodó, ez a
szabadulni nem engedõ kérdés, hogy
„Élet ez?”, a Szellemnek a munkája
volt az én pszichikus életemben.
Meghasadt az életem. Az integrált
élet dezintegrált élet lett: feszültsé-
gek, kínlódások kezdõdtek. Jaj annak
az embernek, aki nem jut el ide, de jaj
annak az embernek is, aki eljut ide,
mert az élet legnehezebb szakaszához
jut el, amikor ide érkezik el. Elkezdõ-
dik az életében ez a dezintegrálódás,
egymásnak feszülnek az elemek, a
belsõ elemek, és itt, ebben a fázisban
dõl el igazában az embernek a sorsa.

Mit csinál az ember, amikor a szé-
pen integrált életét szellemi támadás
éri? Ilyen szellemi támadások, hogy
„Ez nem igaz!” „Ez képmutatás!”
„Ez nem igazi érték!” „Ez nem igazi
élet!” Hogyan dönt ilyenkor az em-
ber?

Különbözõ lehetõségek vannak. Itt
lesz aztán már tragikussá, ha ebben a
helyzetben is még mindig csak „men-
teni” akarja valaki az életét. Ebben a
szakaszban ez már tragikus lesz! Idá-
ig indokolt volt, mert össze kellett
gyûjteni azt az életet, amit majd oda-
adok. De amikor jön a Szellem táma-
dása a pszichikus élet ellen, és az em-
ber elkezdi görcsösen menteni az éle-
tet, akkor önmaga halálos ítéletét írja
alá, önkezével kárhoztatja magát!
Mert nem akar belépni a következõ
szakaszba, menteni akarja az életét,
és itt értjük meg azt, hogy miért fél-
tette Jézus a „jó” embereket, a vallá-
sosokat, a gazdagokat. Most már ért-
jük, hogy az a bizonyos kérdõjel, az
az ostrom, amit a Szellem intéz a
pszichikus élet ellen, az legkevésbé
lesz foganatos a gazdag embernél, a
„jó” embernél, a kiegyensúlyozott
embernél, a tisztességes embernél:
„Mit okvetetlenkedtek, hogy ez nem
élet? Miért nem élet ez?” Én is okve-
tetlenkedhettem volna, ha nem lett
volna akkora ereje annak a kérdés-
nek, amelyik akkor ostromolt engem.
A gazdag ember, a jól szituált, a szel-
lemileg, morálisan rendezett életû
ember visszautasítja ezeket a kérdé-
seket, visszautasítja a szellem ostro-
mát. Bezzeg egy utcalány vagy egy
bélpoklos ember, egy kivetett ember
mindjárt fölfigyel, ha azt mondják
neki, hogy „Te, hát ez nem élet! Kap-

hatnál ehelyett gazdagabb életet Is-
tentõl!” Fölfigyel erre az
evangéliumra, örömmel veszi ezt:
Abba lehet hagyni az eddigit, és vala-
mi jobbat, mást, magasabb rendût le-
het ajándékba kapni. Így már érthetõ,
hogy Jézus „evangéliumára” fölfi-
gyeltek az utcalányok, fölfigyeltek a
vámszedõk, a senkik, a bélpoklosok,
viszont fölingerelte ez a beszéd a gaz-
dagokat, a jókat, a vallásosokat.
„Ami testtõl született, az test, és az el
is megy a testtel; szellemi érintésre,
újjászületésre van szükségetek!”

Itt vagyunk a második fejezetnél.
Az életünk dezintegrált élet lesz,
küszködõ, meghasadt élet lesz. Mi a
folytatás? Mondom: lehet úgy dönte-
ni, hogy mentem az eddigi gazdagsá-
gomat; lehet megakadni a hasadtság-
ban, és akkor az ember neurotikussá
vagy skizofrénné lesz – kétfelé sánti-
káló ember lesz, elveszíti a békessé-
gét, mert a régi világban sem érzi ma-
gát otthon, de nem tud beletalálni az
új világba sem. Neurotikussá lesz.

Ez a mai emberre a legjellemzõbb:
valami módon érzi, hogy az nem élet
úgy, ahogy éli, de nincs ereje másra,
nincs látomása sem, hogy mi lenne a
másik? Hogy kellene oda belépni ab-
ba a másikba? Nem tudja azt, hogy
Valaki itt járt és ezt mondta: „Én va-
gyok az út, én vagyok az igazság és
én vagyok az élet! Általam lehet az
Atyához – azaz az élet isteni teljessé-
géhez – elérkezni” (Jn 14,6)!

Itt van a három lehetõség: Vagy
görcsösen menti az ember az életét
ebben a kritikus állapotában, és akkor
beválik az, amit Jézus mond: „Aki
menteni akarja az életét, az belehal!’
Vagy hasadt ember lesz, és ide-oda
sántikál. Vagy pedig dönt!

És akkor jön a harmadik szakasz, a
harmadik fejezet az emberré válás út-
ján, amikor már nem akarom menteni
az életemet, hanem hajlandó vagyok
odaadni az életemet! „Aki elveszíti
az életét, aki odaadja az életét, az jut
el az élet teljes-
ségére.”

Az élet egyik
legnagyobb él-
ménye az, ami-
kor kilazulunk
az
ÉN-görcsbõl.
Nagyon keser-
ves dolog,
amikor az em-
bernek a lába,
izma, karja
görcsbe mere-
vedik; iszo-
nyatosan éles
szúró fájások
vannak egy
görcsbe mere-
vedett lábban,
kézben. Hát

még amikor az egész életünk ilyen
ÉN-görcsbe merevedik! Az „Én igaz-
ságom”, az „Én jogom” az „Én gaz-
dagságom”, az „Én tudományom”, az
„Én szentségem, az „Én értékem”! És
jaj, a többiek nem méltányolják, és
akkor harcolni kell!

Csodálatos élmény kilazulni az
ÉN-görcsbõl, és betagolódni „az”
ÉLET-be! – Az ÉN-görcs egy kicsep-
pentett kis életke a nagy életbõl, az
ember ezt a kicseppentett kis életet,
ezt az ÉN-görcsöt akarja megtartani,
de ez szétfolyik, széttapossák az em-
berek! Ha ebbõl az ÉN-görcsbõl kila-
zul, akkor egyszer csak csodálatos
módon betagolódik az isteni életbe,
Isten szeretetébe.

Ezt meg kell próbálni, ezt nem lehet
leírni. Nem lehet ezt definiálni, ez
van; ez Jézus antropológiája. Termé-
szetes az, hogy menteni akarjuk az
életünket, indokolt is egy bizonyos
esetig, határpontig, de az élet növeke-
dése az, hogy egyszer csak kérdéses-
sé lesz az egész, amit eddig csinál-
tunk, és akkor dõl el a sorsunk, hogy
ezeket a kérdéseket beengedjük-e, és
miként válaszoljuk meg! Jézus Krisz-
tus a válasz.

Minden gyõzelem a magunk hiú,
kicsinyes, testies, gyáva, reszketõ,
haláltól rettegõ énjén, minden gyõze-
lem az énünkön egy-egy gyõzelem a
halálon. Minden gyõzelem – amikor
a hétköznapokban tudod nem kimon-
dani azt, hogy „De nekem van iga-
zam!”, amikor tudod elengedni ma-
gadat, a hiúságodat, a sértõdésedet;
amikor gyakorlatozol a halállal, ak-
kor mégy be az ÉLET-be!

Még egyszer mondom tehát: az el-
vállalt halálok – a hétköznapi halálok
sorozatán át emelkedünk magasabbra
és magasabbra. Kell-e még monda-
nom befejezésül azt, hogy mindez,
amit most elmondtam, nem doktrína
volt Jézusnál, hanem személyes,
megélt élet. Olyan utolérhetetlen hû-
ségig, ahova mi már nem tudunk el-
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jutni; ti. a golgotai keresztig menõen.
Õ megtanulta letenni az életét, halál-
ba adni az életét! És hogy Õ ezt nem
könnyen csinálta, azt is bizonyítja a
Biblia, hiszen van benne olyan, hogy
„ha lehetséges, múljék el tõlem a ke-
serû pohár” (vö. Mt 26,39)– és verej-
tékezett, vért verejtékezett amaz utol-
só imádságában; nem volt könnyû
Neki. Annál csodálatosabb volt, hogy
gyõzelemre jutott! És valóban megje-
lent Benne az isteni élet.

De mondom: az evangéliumokból
nekem különösen kedves ez a két
szócska, amit egy kicsit elõbb talá-
lunk, nem a szenvedéstörténetben,
hanem úgy a közepe táján a Máté
evangéliumnak: hogy „Igen, Atyám!
Mert így volt ez kedves Teelõtted”
(Mt 11,26)! Az új életben a kedves bi-
zonyság az, amikor spontán módon
jön ki belõlünk az, hogy „Igen,
Atyám!” Amikor egy-egy halálra,
egy-egy megaláztatásra, megrövidü-

lésre, halált közelítõ betegségre azt
mondom, hogy „Igen Atyám! Így
kedves ez Te elõtted! Legyen áldott a
Te neved, köszönöm, Atyám!” Ami-
kor nem a görcsös birkózás követke-
zik, hogy Istenem, én élni akarok, én
a Te gyógyító kegyelmedet, és a Te
csodáikat akarom, hanem ez a kedves
krisztusi lélek: „Igen, Atyám, így
kedves!”

Jézus Krisztus ezt nem doktrína-
ként hagyta reánk, hanem Nála az élet
gyakorlata volt ez, és mint „evangéli-
umot” adta nekünk azzal, hogy „em-
berek, nincs más út az életre, csak a
halálon át”! Ez a nagy paradoxonja
Jézus tanításának. Nincs más út az
üdvösségre, csak a „kárhozaton” át!
A halál kapu, amelyen át a magasabb
rendû életre lehet eljutni. De azért le-
gyen Jézusé az utolsó szó: „Akkor Jé-
zus azt mondta a tanítványainak: Ha
valaki utánam akar jönni, tagadja
meg magát” (azt hiszem, nem kell

részletezni, nem a legnemesebb, Is-
tentõl való önmagát, hanem azt a ki-
csinyes, azt a hiú, azt az ÉN-görcsös
önmagát: ha valaki énutánam akar
jönni, tagadja meg ezt a görcsös ÉN
önmagát), „vegye fel a keresztjét, és
kövessen engem! Mert aki meg akarja
menteni az életét, az elveszti, aki pe-
dig elveszti életét énértem, az megta-
lálja. Mert mit használ az embernek,
ha az egész világot megnyeri, lelké-
ben pedig kárt vall!” Mert mit adhat
az ember váltságdíjul az életéért, a
lelkéért, amit gazdátlanul, gondozat-
lanul otthagyott ennek a világnak a
béklyóiban?

Forrás: Jézus Istene. „Én és az Atya egy
vagyunk” (Öt evangélizáció, 1977), 41-52.
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Ilyen az ember?
„Még csak odáig jutottam el, hogy hinni tudok a jóságban, a megbékélésben, a szeretetben. Ezeken át talán egy nap el-

jutok odáig, hogy hinni tudok az emberben. Mert ez a fontos. Amíg nem tudunk hinni az emberben, addig nem tudjuk új-
jáépíteni a világot sem.” (Wass Albert: Istenkeresés)

Igen, én is hiszek a jóságban, hogy jónak lenni jó. De tu-
dom, hogy jónak lenni nehéz.

Igen, én is hiszek a megbékélésben, hogy a békétlenek-
kel békességre jutni jó. De tudom, hogy a békességterem-
tésig vivõ út emberi számításokkal van kikövezve: minde-
nekelõtt nekem jó, ha nem rezeg köröttem a levegõ, ne-
kem elõnyös, ha rendezetlenség nem szívja el energiáimat,
engem tesz nagyobbá – „legalább Istenem elõtt” –, ha bé-
kességteremtõ vagyok.

Igen, hiszek a szeretetben, mert szeretni az ember
legjobbik énjének megnyilvánulása. De tudom, hogy sze-
retet címén az ember a legkörmönfontabb formákban azon
munkálkodik, hogy õt szeressék: „Szeretném, ha szeretné-
nek, és lennék valakié…”.

Micsoda õserõ ez az önszeretet, ha még Jézusunk is erre
építve biztat: amit szeretnél, hogy veled tegyenek, te is azt
tedd mással. Olyan õserõ ez, mely sajnos ajtót nyit az ön-
zés számtalan formájának is. Nyilvánvalóan „nem”-et
mondok az önzésre, de „igen”-t mondok az önszeretetre.
De hol húzódik a határ? Hogyan tájékozódjak, mikor
annyi átfedési veszély leselkedik? Kibe kapaszkodjam,
hogy önámításba ne vigyen hívõ, kegyes lelkiségem?

Nem tudok hinni az emberben. Nem istenképû? Nem,
szerintem istenkép-reményû. Miért is higgyek az ember-
ben? Hiszen az ember csak vágyaiban végtelen, minden
egyébben nagyon is véges: véges testi mûködésében, vé-
ges szellemi kapacitásában, véges lelki erejében. Minden-
ki elkészítheti a maga végességének rajzát.

Miért is higgyek az emberben? Hiszen az ember nagyon
is kiszolgáltatott, élete jó esetben széltõl lengetett
nád-élet. Sokféle erõhatás eredõjének irányában sodródik,
és a jobb közérzet érdekében úgy tesz, mintha õ akarná

ezt, pedig sok esetben inkább csak beletörõdik, elviseli, el-
fogadja.

Miért is hihetnék az emberben? Hiszen az ember a maga
létharcában és érvényesülési küzdelmében messze felül-
múlja a többi élõlényt. Ez a felülmúlás fõként huncutsá-
gokban, betyárságokban, és nem ritkán gazemberségek-
ben nyilvánul meg.

Ilyen az ember. Ilyen emberrel akarja valaki újjáépíteni
a világot? Ilyen emberrel kell Isten Országát megjeleníteni
a Földön? Ez lenne az immanens reményünk alapja?

Az én immanens reményem alapja az a belsõ tapasztala-
tom, hogy valami/Valaki biztat, ûz, ösztökél, hogy cselek-
võen igyekezzem jó ember lenni. Ez egy biztos pont.
Akármilyen köröttem a világ, akármilyenek az ellenerõk,
ez az erõ hatni akar. Fejlõdõképesen jónak kell lenni. Ezt
ajánlgatom gyermekeimnek, errõl elmélkedem kisközös-
ségi sorstársaimnak, és efelé terelgetem a szót azokkal,
akik szóba állnak velem. Csak semmi kivetítés, csak sem-
mi felelõsségáthárítás. A jóvá válás rajtam fordul, a jobbá
válás rajtam fordul. Ha egy kicsit is jól szereted magad –
és ki ne szeretné magát? –, akkor magadat kell a belsõ han-
godhoz fölzárkóztatnod. Higgyünk magunkban, hogy
esélyt kapjon az Isten Országa – „immanens reményünk”
– a Földön!

Az én immanens reményem minden emberi végesség,
minden kiszolgáltatottság és minden létharcos betyárság
ellenére az, hogy ez a Hang csodákra is képes lehet, de
csakis általunk, ha jól nekigyürkõzünk a mindennapi
megszentülésnek. Szeretném megfogadni Nagy László
költõ gondolatát: „Mûveld a csodát, ne magyarázd!” (He-
gyi beszéd)

Király Ignácz


