Magyar

Hát ti, kinek tartotok engem? (Mt 16,15)

Így szól az Úr Sebna udvarnagyhoz: "Kivetlek tisztségedből, és
elmozdítalak hivatalodból. Azon a napon elhívom szolgámat,
Eljákimot, Hilkijahu fiát, és reá adom köntösödet, és rá erősítem
övedet: a kezébe adom hatalmadat. Így atyja lesz Jeruzsálem
lakóinak és Juda házának.
Az ő vállára teszem le Dávid házának kulcsát, amit kinyit, azt senki
be nem zárja, s amit bezár, azt senki ki nem nyitja. Mint a szeget,
szilárd helyre verem be, és dicsőséges trónjává lesz atyja házának."

Testvéreim! Milyen mélységesen gazdag az Isten bölcsessége és
tudása! Milyen kifürkészhetetlenek szándékai, és milyen
megfoghatatlanok útjai! Vajon ki látta az Úr gondolatait, és tanácsot
ki adott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle?
Őbelőle, őáltala és őérte van minden, övé a dicsőség mindörökké!
Ámen.

Abban az időben: Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért,
megkérdezte tanítványaitól: "Kinek tartják az emberek az Emberfiát?"
Ezt válaszolták: "Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek,
mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának." Ő tovább kérdezte
őket: "Hát ti, kinek tartotok engem?" Simon Péter válaszolt: "Te vagy
a Krisztus, az élő Isten Fia." Erre Jézus azt mondta neki: "Boldog vagy
Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked,
hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter
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vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem
vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait:
Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit
feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is."
Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek,
hogy ő a Messiás.

"Te vagy a Messiás, az élő Isten Fia." "Te Péter vagy és én erre a sziklára építem
Egyházamat." Ez a két mondat nem udvariassági gesztus Jézus és Péter között,
hanem minden ember hitének lényege magva.
Jézus közvélemény-kutatást tart tanitványai körében: Kinek tartják az emberek az
Emberfiát? A válasz sokféle: Keresztelő szent Jánosnak, Illésnek, Jeremiásnak, egy
prófétának. Mindenesetre a régi időkből származó prófétának. Kissé lehangolóak
ezek a válaszok, és mégis, kortársaink válaszai sem lennének sokkal másabbak,
sőt, talán még tarkábbak lennének. Hit éppenséggel van, csak még nagyon
rejtetten. – A hívást hallják, érzik, de még csak nagyon differenciáltan jut el a
tudatba: a hit első foka.
Ezzel szemben a tanitványok ("Ti azonban...") egy ideig Jézussal jártak. Sokkal
személyesebben, mélyebben, gazdagabban tapasztalták meg. Megértették
tanítását és tisztában kellett lenniük személyével, hogy feltétel nélkül
ráhagyatkozhassanak. Jézus is érzi ezt, és az is kérdése célja: a hit második foka.
Péter végül megkockáztatja az utolsó és döntő lépést: az emberi nézetek és
vélemények kavargásában eljut arra a felismerésre, amely egy ember életét
alapvetően megváltoztatja: mert kijelentése nem tisztán emberi nézet már,
hanem isteni kinyilatkoztatás és a hit megvallása ... a hit harmadik foka.
Mi különbözteti meg Pétert a többi tanítványtól? Nem hős, sem nem erős jellem.
Nem egyéb, mit hitvalló ember, aki Krisztussal találkozott, elismeri Őt, kész
átrendezni az életét és hagyja, hogy Ő mutasson utat. – Péternek erre a
hitvallására alapozza Jézus Egyházát. Péter a szikla; ugyanaz, aki hevesen és
feltétel nélkül követi Jézust és ugyanakkor megtagadja. És mégis ő Jézus
helyettese, akit azzal a feladattal bíz meg, hogy erősítse és támogassa a hitben
fivéreit és nővéreit, Isten népét, Krisztus Testét második eljöveteléig. És így az
Egyház ma is olyan keresztényekből tevődik össze, akik folyton ide-oda
hányódnak a hit és kétség, igazság és tévedés között.
Napjainkban talán még sokkal erősebben megtapasztaljuk az isteni és emberi
valóság ellentmondását. A csaknem kétezeréves Egyház története is felmutat
egyet: Krisztus második, dicsőséges eljöveteléig mindaz időtálló Egyházban, ami
valóban apostoli, vagyis az apostolok hitén, tanításán alapul és így végső soron
magán Krisztuson nyugszik.
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