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Felnőtt hitre jutni 

A gondolkodó, Jézust követni szándékozó emberben feltör a kérdés: Miért hagyta itt Jézus a földi világot? 

Nem kell félnünk a földi életből való távozásunktól. Hiszen a Jézus tanítása szerint leélt élet után vár 
bennünket az Isten melletti élet. Sőt, ha a legjobb igyekezetünk ellenére letérünk Jézus útjáról, az irgalmas 
Istennél lehet korrigálni, lehet helyesbíteni, lehet jóvátenni. 

Azért ment el Jézus, hogy az apostolok, a tanítványok és az ő hatásukra létrejövő közösségek önállóvá, 
megerősödötté, felnőtté váljanak. Ha Jézus testben közöttük marad, soha nem lettek volna tanítványból 
tanítók. 

Erre a folyamatra példa az ember fejlődése, kisgyermekkortól felnőtt korig. Életre szólóan nem lehet 
gyereknek maradni. Aki szülei irányítása alatt él felnőttként is, arra azt szoktuk mondani, hogy infantilis 
maradt. Vagyis gyerekes, és önállóságra képtelen. Éppen azért, mert a szüleitől várja, hogy intézkedjenek, 
döntsenek helyette. Aki képtelen elszakadni apjától, anyjától, az nem tud családot alapítani, nem tud 
fejlődni, előbbre menni. 

Jézus éppen ezt nem akarta, sem tanítványaival kapcsolatban, sem a mindenkori benne hívőkkel kapcsolat-
ban. Azt akarta, hogy apostolai lépjenek, váljanak önállóvá, és terjesszék el az ő tanítását. Menjenek el az 
egész világra. 

Ezt a felnőtté, önállóvá vált hitet szeretné Jézus késői követőitől, tőlünk is, a mai kor emberétől is. Jézusban 
való hitünkben, kereszténységünkben el kell jutnunk a felnőtt, önálló hitre. Hitünket nekünk saját 
magunknak kell megélnünk. 

A modernkori embernek, mint ahogy sok minden evilági dologban dönt és határoz, úgy hitében sem szabad 
gyámoltalanul, mindig a másikra várva viselkednie. Mások nem hihetnek helyettünk, és helyettünk nem 
tehetik meg azt, amit nekünk kell megtennünk Jézus-követésünkkel, hitünkkel kapcsolatban. 

Tanítóvá kell válnunk. És oldalirányban kell lépnünk a másik felé. Így növelhetjük azok táborát, akik követik 
Jézust, megélik az ő tanítását, és a mindennapjaikban jelen van a keresztény élet, értékrend. 

Karcolat című versében Tóth Árpád költő nagyon szépen írja a 21. századi ember számára is: „Nem a menny 
veszett el, a világ tágasabb / a menny itt van közel, / magadban kutasd.” 
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