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Mt 16,13-19

Fejvakarós rész ez Máté evangéliumából. Mit mondott, mit nem mondott Jézus valójában?
Gyökeresen eltérő következtetésekre juthatunk leginkább attól függően, hogy mi a célunk, mit
szeretnénk kihozni belőle. Én ehelyett inkább azon szeretnék gondolkodni, hogy mi lehet Isten
üzenete ezzel az evangéliumi résszel. És számomra a lényeg a kérdésben van: „Mit mondanak az
emberek, ki az emberfia? … Hát ti kinek mondotok engem?”
Egészen mélyen emberi, ahogyan Jézus kívülről kér megerősítést, és az igazat megvallva ez
egészen újdonságként hat számomra. Korábban mindig úgy képzeltem Őt, hogy mindig óriási belső
bizonyossággal tanított, vagy adott megfelelő válaszokat megoldhatatlan helyzetekben is. De itt
mégis úgy tűnik számomra, hogy az érdekli, hogy tanítványai hogyan látják a helyzetét. Akár jó a
válasz, akár nem, még Jézusnak is számított az emberi visszajelzés. De ez nem jelentette azt, hogy
népszerűségre, sztárságra törekedett volna, éppen ellenkezőleg, azt gondolom, pontosan látta, hogy
ez a szerep a küldetése ellen dolgozik. Talán ezért is hallgattatja el tanítványait Márknál (Mk 18,30).
Na de én! Én vajon kinek mondom Jézust?
Először is: mondom-e? Nem lehetek büszke. Egyáltalán nem. „Ha valaki hallja a hangomat /
megtudja-e rólam, hogy Jézus él?” – éneklem, hátha így nem (annyira) felejtem el.
Másodszor is: ki nekem Jézus? Mesterem, példaképem, barátom, útmutatóm…? Nem, nem akarok
nektek hazudni. Szeretném, ha ez mind ő lenne nekem, mert azoknak, akiket leginkább tisztelek,
elhiszem, ha ezt mondják. De én nem tartok itt. Még nem, sajnos. Azt hiszem, azért nem, mert nem
foglalkozom vele eleget. Talán tartok a következményektől. Mert ezek a szövegek beszélnek, ha
hallgatom őket (és nem csak okoskodni próbálok felettük), és ezekből a hallgatásokból eddig mindig
kijött valami újdonság számomra.
Ki vagy Te, Jézus? Aki az evangelisták és a fordítók munkáján, kétezer év történelmén, egyházi
hagyományán keresztül, unalomig ismert szövegekben néha pont nekem üzensz? Ezek a nekem
csomagolt üzenetek azok, amik abban erősítenek meg, hogy valóságosan is létezik az az isteni
szándék, ami Téged ideküldött. Meg engem. És minden egyes embert.
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