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Jézus mondja: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.” (Jn 14,1)

Egy új esztendő igéje – biztató ige. De ahogyan olvasgatom, egyszerre talán riasztó is: mi vár erre a világra, ha Isten 
így kezdi az évet? Mennyi elkeserítő dolog leselkedhet ránk egy olyan évben, amelynek már az elején így kell Istennek 
megszólalnia? Szinte hozzátesszük az igéhez: higgyetek énbennem, bármi történik is…

Velünk pedig már elég sok „bármi” történt. Vagyis csináltunk már elég sok olyan „bármit”, amit joggal kifogá-
solhatott az Isten. Sőt amit utólag mi magunk is kifogásolhattunk: hogy lehetett ennyire ostoba, meggondolatlan, 
gonosz az ember – én magam is. Ha esetleg az ember komolyan megállt az esztendő végén, és számba vette mindazt, 
amit az elmúlt időszakban „végzett”, és rádöbbent, mennyi terhelő bizonyíték van ellene, akkor ijedten nézhet a 
jövőbe: te jó Isten, mi jöhet még?

Persze az is lehetséges, hogy pánikbeteg lett a világ, az ember. „Itt már jó dolgok aligha következnek!” Félünk 
attól, ami előttünk van, mert itt már bármi megtörténhet. Nem sok biztató jelét látjuk annak, hogy lelkiekben 
helyre tudjunk rázódni, hogy képesek legyünk rendezni az életünket. Ezért szólal meg ma ez az ige: Álljon meg a 
menet! Nem az a dolgod, hogy az emberben fantáziát láss, hanem, hogy tudj arról, mekkora az Úr fantáziája! Tudj 
arról, hogy az Úr lehetőségeibe egészen elképesztően nagy irgalom is belefér! Föláldozta érted az Egyszülöttet – 
tudsz ennél nagyobbat? Ha ő ilyen fantáziával bír, akkor lehet-e olyan helyzet, amelyben ne lenne szabad odamenni 
hozzá, a mindenség Istenéhez? 

De amikor az ember pánikbeteg, már oda sem mer lépni hozzá, nem meri hinni őt. Még csak annyit sem tesz 
meg, hogy megszólítsa, hogy kérjen tőle.

S akkor egészen megdöbbentő módon kapjuk a segítséget, az ígéretet: Ő nem legyintett még felettünk! Ő 
még nem döntött úgy, hogy úgy tűnik, a Golgota mégiscsak kevés lesz! Ő nem pánikbeteg! Ő Isten – és azt mondja: 
„Majd én megoldom! Hidd el!”

Valójában nem annyira meglepő vagy nem újdonság az, amit Jézus mond. Kis fanyarsággal azt is mondhatnánk: 
Na és? Ismerjük már ezt! Jó néhány olyan fi gura volt már a világtörténelemben, aki kiállt középre, és elkiáltotta 
magát: „Engem kell követni! Higgyetek énbennem, én vagyok itt a garancia a dolgokra!” Aztán maradt minden a 
régiben, vagy ha alakult is valami, egy idő után átgázolt, túllépett rajta a világ. Csakhogy olyan még nem volt, hogy 
a bűntelen Istenfi a álljon ki a világ elé kifejezetten azért, hogy meghaljon azért az emberért, aki fütyül rá.

Lehet, hogy már elcsépelt és hiteltelen a mondat a 21. századi ember szemében: higgyetek énbennem! Mégis 
mindig felkapjuk az ilyenekre a fejünket, és tömegek mozdulnak egy-egy önjelölt „megoldóember” kiáltására. Csu-
pán azért, mert érezzük, hogy meg kellene oldani néhány súlyos problémát. Kellene végre valaki, akinek hatalma 
van, hogy megtegye. Vagy legalább ennek az illúziója hadd legyen meg!
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„

„
Amikor a nép karácsonyt ünnepel, a hitetlen médiában csak elhangzik majd Jézus neve, csak említésre kerül majd 

valamilyen szinten a Messiás-hit, az ünnep bibliai eredete, s az, hogy még mindig létezik a szabadítás váradalma az 
emberben – kimondatlanul. A világ ugyan nem hisz benne, de jó hallania, kimondania, elfantáziálnia azon, hogy 
nem vagyunk magunkra hagyva. A világ állapota, amelyre sokszor azt mondjuk, hogy valami nem jó, változhat, 
mert bizonyos körök (a keresztények) azt mondják, hogy van Valaki, aki változtat a dolgokon. 

Lehet hinni bármiben: azt választ magának az ember, amit vagy akit csak akar. De vannak helyzetek, amelyek-
nek a megoldásához Isten kell. Jézus biztatása akkor hangzik el, amikor a tanítvány akaratlanul is beleütközik saját 
korlátaiba; amikor Péter fogadkozik, hogy akár meg is halna mesteréért, Jézus pedig a 
szemébe mondja: ugyan, úgy fogsz engem tagadni, mint a vízfolyás! Gondolkodás nélkül! 
Te önerődből soha nem lehetsz elég hűséges Isten előtt. De ne nyugtalankodjék a szívetek: 
van, aki minden körülmények között eléggé hűséges. Az ember megmentésére isteni dön-
tések és isteni erők szükségesek. Hát tudjatok róla, hogy jelen vannak ezek az isteni erők!

A világban jelen lévő „messiásvárás”, az a tény, hogy a szekularizált világban is helyet 
kap a karácsonyi ünnep igei üzenete, arról beszél, amit ebben az igében Jézus kijelent: itt 
van az Isten! 

Jézus akkor bátran kijelentheti ezeket az elbagatellizálható mondatokat: „Ne nyug-
talankodjék a ti szívetek! Higgyetek Istenben és énbennem!” Ha gúnyolódnak rajta, majd 
elakad a szó, amikor a Golgotán megtörténik, aminek meg kell történnie. Amikor kétezer 
év után a Betlehem felé igyekvő pásztorokra gondolva felötlik az érthetetlen mondat: Jé-
zus, az Isten Fia azért jelent meg ebben a világban, hogy hagyja magát keresztre feszíteni. 
Hogy jutott ilyesmi Isten eszébe?

Az a tanítvány nem számít ekkora ötletre, nem tudja, hogy létezik ekkora kegyelem. Nincs tisztában azzal, 
hogy neki nemhogy nem kell semmit hozzátennie ahhoz, amit Isten Jézus Krisztusban megcselekszik, hanem 
még akkor is az irgalmas Istennel találja szemben magát, amikor a hite már csak üres fogadkozás, emberi akarás és 
semmitmondó vallásosság.

Szeretnénk győztes keresztények lenni az új esztendőben? De itt ő győz – mi csak gyönyörködünk, és beleka-
paszkodunk abba, amit ő kijelent: higgyetek énbennem, higgyetek az Istenben! Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! 
Itt vagyok!
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Jó néhány olyan figura volt 
már a világtörténelemben, 
aki kiállt középre, és elkiáltot-
ta magát: Engem kell követ-
ni! Higgyetek énbennem, én 
vagyok itt a garancia a dol-
gokra! Aztán maradt minden 
a régiben, vagy ha alakult is 
valami, egy idő után átgázolt, 
túllépett rajta a világ.




