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Már lefekvéshez készülődött, mert a nyolcvan-egynéhány év már nyomokat hagyott a testen. A lélek ugyan 

készséges lett volna, de a test már gyengült. Csengettek. Ki a fene lehet ez ilyenkor? – kérdezte magában, 

de már ment is ajtót nyitni. Nem hitt a szemének. Még a két kezét is összetette maga előtt, mintha 

imádkozna. A neves teológus N. Béla állt az ajtóban. Évekkel korábban szakadt meg köztük a kapcsolat, bár 

jól ismerték egymás munkásságát. Majd amikor valahol összeakadtak, tisztelettel üdvözölték egymást, mint 

akik tudják, hogy a gondolat szabad, de sokszor jó, ha „víz van a szájukban”. Húsvétkor volt ott az egyik 

templomi beszélgetésén.  

Ilyenkor? - kérdezte, de egyben egy széles mozdulattal befelé invitálta. Bent, a kis szobában, ahol 

számtalan látogatója foglalt helyet a székeken, vagy állva a fal mellett, már ott, ahol nem volt könyvhalom 

vagy könyvekkel zsúfolt könyvespolc, hellyel kínálta és tisztelete jeléül meggyújtotta a világosságot adó nagy 

állólámpát is. 

A tanár nyugodtan ült és türelmesen várta éjszakai vendége kérdését. Első meglepetése elmúlt és talán egy 

kis elégedettségérzetet is érzett gyomra tájékán. Megszokta, hogy ne engedje át teljes önmagát megjelenő 

gondolatai és érzelmei sodrának. Nyugodtan vette a levegőt és érezte, ahogy a kilélegzés alatt a bekerült, 

tápláló energia szétárad egész testében. Üres volt és nyitott. Türelmes és figyelmes. 

– Tanár úr – vágott bele Béla a mondanivalójába. Tudjuk, hogy Jézus Krisztust szerelmesen képviseled, 

mivel senki sem képes úgy beszélni róla, mint ahogy te teszed, hacsak az Isten nincs vele. 

Ámen, úgy van – mondta a tanár. Mondom neked: ha az ember nem születik újjá, nem láthatja meg az Isten 

országát – folytatta, mintha kitalálta volna Béla kérdését, ami idehozta. 

Béla megdöbbent. Erre a nyílt sisakos, János idézetes támadásra nem számított. Mi ez? Teljesen érthetetlen. 

Azt tudta, hogy a lélek, a pneuma a test, a sarksz halála után visszatér a Teremtőhöz, hogy aztán Isten 

magként, Logos-ként újra elvethesse. De itt egy élő emberről, annak testéről, róla lenne szó - ha jól érti. 

Ezért összeráncolt homlokkal, kezeivel erősen gesztikulálva megkérdezte a tanárt.  

Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Másodszor is bemehet anyja testébe, és megszülethet ismét? 

A tanár egy ideig csendben nézte. Tisztában volt vele, hogy mekkora belső küzdelembe került Bélának, hogy 

eljöjjön hozzá, az egyszerű szerzetes-tanárhoz. Azt is látta, hogy kérdése ellenére hatalmas, türelmetlen 

vágy él benne, hogy megértse azt, amiről ő a húsvéti beszélgetésen a kis templomban beszélt. Valami 

megérinthette, ami teljesen ellenkezett azzal a hagyománnyal, amit eddig ismert, képviselt és tudott. 

Valamilyen mágneses központ alakulhatott ki benne egy teljesen új, ismeretlen irány felé, hiszen különben el 

sem jött volna. Talán most próbál meg felállni a sötétben, hogy elinduljon az ismeretlen irányába és titokban 

egy iránymutatásért jött. Talán. Mit mondjon neki? Hiszen tudós munkásságát írásaiból ismerte. Annak idején 

vitatkoztak is eleget. De most? Most, ki ez a lény itt előtte? És ki ő maga, hogy bármit is mondhasson. 

Mindegy. Lehetővé kell tennie, hogy akinek az akarata érvényesülni akar ebben az emberi világban, az 

dolgozhasson itt, most rajta és saját magán is. Olyan szavakat kellene találnia, amiket Béla is ismer, de talán 

nem ugyanúgy ért, mint ahogy ő használja. Megpróbálja? Látta Béla tekintetén, hogy nagyon szeretne 

többet érteni a szavaiból. Szeme tiszta volt, tekintete nyugodt, de érdeklődő lett és keze is megnyugodott. 

Alkalmasnak, becsületesnek, őszintének látszott valami új befogadására. És akkor átadta magát a nyitott 

figyelemnek. 

Ámen, legyen – szólalt meg teljes lényével. Mondom neked: Aki nem vízből és lélekből születik, az nem 

megy be az Isten országába. Ami a testből születik, az test, ami a Lélekből születik, az lélek... 

Ne csodálkozz azon, hogy azt mondtam: újjá kell születnetek. A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de 

nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van vele mindenki, aki a Lélekből született.. 
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