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Köszöntelek Benneteket az új év harmadik vasárnapján: Békesség Veletek!  

Messiást vártunk, karácsonykor Betlehemben egy rongyos istállóban megszületett a Messiás. 
Jó, jó, de ki az a Messiás? A Messiás a világmegváltó! Hogyan, mi módon megváltója a 
világnak? 

Karácsonykor János, a szeretett tanítvány adott egy választ, most egy újabb választ kapunk 
tőle. De tovább is kereshetjük a válaszokat… 

Előbb azonban ne felejtsük el megtisztítani eszünket, szívünket, lelkünket a rossztól, hogy 
csak a jót tudjuk befogadni… Bánjuk meg bűneinket!... Szeressen minket a mindent adó 
Isten, segítsen minket a tiszta igazság Útjára… 

Ének: Kyrie… Gloria… 

Imádkozzunk! Istenünk, aki az embernek hatalmas képzelőerőt adtál, add meg azt is, hogy 
fékezni tudjuk fantáziánkat, és inkább a Te egyszerű gondolataidat keressük, aki élsz és 
szeretsz… 

Evangélium Jn 1, 35-42 

Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt. Mikor meglátta 

Jézust, amint arra haladt, azt mondta: „Íme, az Isten Báránya.” A két 

tanítvány hallotta, amit mondott, és követték Jézust. Jézus pedig 

megfordult, és amikor látta, hogy követik, megkérdezte tőlük: „Mit 

kerestek?” Azt felelték neki: „Rabbi -- ami Mestert jelent --, hol 

laksz?” Ő azt mondta nekik: „Gyertek és nézzétek meg.” Elmentek tehát, 

és megnézték, hogy hol lakik. Aznap nála maradtak. Körülbelül tíz óra 

volt. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, az 

egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő elsőként testvérével, 

Simonnal találkozott, s azt mondta neki: „Megtaláltuk a Messiást, azaz a 

Fölkentet!” És elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt: „Te 

Simon vagy, János fia. Kéfás lesz a neved.” Ez azt jelenti, hogy Péter 

(vagyis Szikla). 

Elképzelem, ahogy az öreg János Efezusban írja a maga Jézus memoárját. Meghatódva 
gondol vissza arra a napra, amikor először találkozott Jézussal, akit a Keresztelő mutatott be 
neki. Utána mentek Andrással, és Jézus meghívta őket a szálláshelyére. Tíz óra volt, a mi 
időszámításunk szerint délután négy óra. Aznap nála maradtak, talán ott is aludtak.  

1) Láncreakció 

Miről is beszélhettek aznap? Erről egy szót sem ír. De leírja, hogyan indul el egy láncreakció, 
és hogyan gyűlnek össze Jézus első tanítványai. A leírásban mindent összehord, amit csak 
Jézusról gondol. A felolvasott részben szerepel az „Isten Báránya” cím, majd a próféták 
jövendölte „messiás” jelző, mint „felkent” megváltókirály, és Jézus az „Isten fia”. 
Evangéliuma elé írja a legnagyobb felségcímet prológusként, Jézus a világ „teremtője”…  

2) Teóriák 

Talán érdemes röviden áttekinteni azokat a felségcímeket és elméleteket, melyeket a 
történeti Jézus sohasem fogadott el, de ami a zsidó, görög és római világból kiindulva 
dogmákként terjedt és terjed, mint a tűz, mind a mai napig. 



Politikai Messiás 

Izrael a római elnyomás alatt politikai messiást várt, aki a próféták jövendölése szerint eljön 
és felszabadítja az országot. Keresztelő János mozgalmának ez volt az egyik célja, a nemzeti 
függetlenség kivívása.  

János és társai erre a célra törtek még akkor is, amikor a Keresztelőtől átpártoltak Jézushoz. 
Hiszen hatalmi törekvésüket később anyjukkal együtt kinyilvánították Jézus előtt: „Uram, ha 
eljössz a Te Országoddal, add, hogy egyik fiam a jobbodon, a másik a balodon üljön 
Melletted.”(Mt. 20,21)  

Vallási Messiás 

Izrael államformája a teokrácia, istenuralom, ahol a politika és a vallás Jahwe fősége alatt 
állt. A Keresztelő mozgalma lelki megújulással készült a Messiáskirály fogadására. Jézus a 
bemerítés után nemcsak a fojtogató Istent és fejszés Messiást tagadta meg, hanem a 
politikai bűnbánati mozgalmat is. 

Lelki Megváltó 

Tudjuk, hogy a Keresztelő és Izrael várakozása csúfos kudarcba fulladt, és a messiási 
remények szertefoszlottak Jézusnak ellenállásán, és csúfos halála miatt is. Nem akart 
politikai Messiás lenni, mégis a politikai és vallási hatalom áldozata lett. 

Jézus halála után a szeretett tanítvány Jézus kereszthalálát úgy értelmezte patmoszi 
száműzetésében, mint egy Istennek bemutatott áldozatot, amint a Jelenések könyvében írja: 
„Láttam a Bárányt, mintegy megölve… Hiszen megöltek, de véreddel megváltottál minket.” 
(Jel. 5, 6.9.) Jézus az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! – adja a tételt a Keresztelő 
szájába. 

A jeruzsálemi templomot már lerombolták a rómaiak, a templom főterén az áldozati oltár is 
eltűnt, de az áldozati állatok vérének kiontása és ezzel Jahwe kiengesztelése Jézus kereszt-
áldozatára éppen ráillett. És lesz Jézus ügyéből egy vallás, és lett Jézus a lelki megváltó. 

Az emberiség Megváltója 

A további felségcímnek legkiválóbb szerzője Pál apostol volt: Jézus az új Ádám. Az első Ádám 
a bűnével romlásba döntötte az egész emberiséget, de az új Ádám Jézus, a „vére árán” 
megváltotta az egész világot. Kiengesztelte halálával istenemberként a haragvó Istent, és 
kegyelmet, megbocsátást eszközölt ki Istennél az emberiség számára. (Istennek éppen ez 
kellett, hogy megöljék a fiát és akkor mindenkinek megbocsát!) 

Kozmológiai hatalom 

Csak hab a tortán, amit János az ő evangéliuma elé prológusként biggyesztett. Jézus az Isten 
Logosza, az a Demiurgosz, aki által Isten a világot teremtette, és aki emberré lett, hogy az 
emberiséget megváltsa.  

3) Jézus, az Emberfia  

János csodás elméleteket gyártott szeretett Jézusáról, csak egy valami esett ki az emlé-
kezetéből. Az, ami arra vonatkozott, amire Jézus, az Emberfia jutott: Az Isten ABBA= Atya. És 
nem fojtogató, büntető Úr. Jánosnak azért a halála előtt még ez is eszébe jutott. Levelében 
azt írja: „Szeretet az Isten. Aki szeretetben él, Istenben él, és Isten őbenne”. (1Jn 4,16) 



Sajnos a nagyravágyó emberiségnek nem elég az Emberfia, mert miért is foglalkozna egy 
mezítlábas Názáreti ácslegénnyel. Ugyanis, ha ráfigyelne Jézusra, akkor a politikai, vallási, 
kozmológiai stb. megváltás hite helyett neki kellene megteremtenie a földön a szeretet 
rendjét: az Isten Országát! 

--- Testvéreim! Csak annyit tennék hozzá, hogy nekem is van egy emlékezetes napom és 
éjszakám Jézussal kapcsolatban. Egy kollégám látogatott meg. Lekéste a vonatot és ott 
ragadt nálam. Arról beszélt, hogy van valaki, aki „szeretetközösségeket” csinál. Egy kötetet 
is adott, hogy olvassam el. Ezután az éves lelkigyakorlaton nem az előadásokat figyeltem, 
hanem elolvastam a szamizdat iratot. Isten nem csak egység, hanem közösség: Szeretet-
közösség. Hazatérve létrejött az EK (egészen kis közösség). Ennek ötven éve. A kötet a KIO 
első kötete volt. (KIO=Keressétek az Isten Országát!). Ti itt mind hasonló cipőben jártok… 
Bárcsak valóban Jézus Útján járnánk! 
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