
„Gyertek, nézzétek meg...”

A két tanítvány Jézus nyomába szegődött. (…)

Mit kerestek? Ők azt válaszolták:

Mester, hol lakol?” (Jn 1,38).

Egész  létezésünk  annak  megszámlálhatatlan  sorából  áll,  hogy  elhagyjuk  az
előfutárokat, hogy követjük Jézust, hogy megkérdezzük: „Hol lakol?”, és ő válaszol:
„Gyertek, nézzétek meg.” (Jn 1,38-39), és végül, hogy „aznap este” nála is maradunk,
és  hogy  minden  találkozásban  Vele  maradunk.  Ezen  eseményeknek  és
beszélgetéseknek  sora  olyan,  mint  a  vég  nélküli  koncentrikus  körök,  amelyek
folyamatosan terjednek tovább, kezdve onnan, hogy Isten kiválasztott minket, és mi
igent mondtunk erre a választásra.

Ahogy János evangéliumának erről a mondatáról elmélkedtem és átgondoltam ennek
szövegösszefüggéseit  az  én  konkrét  életemben,  belső  és  külső  valóságomban  –
tekintettel arra, hogy a Szentírás szava élő, most is, abban, amiben ma élek – úgy
érzem, hogy egy újabb koncentrikus kör rajzolódik ki az életemben. Ma történik az,
hogy megkérdezem Jézust: „hol lakol?”, ma hagyom el az előhírnökeit, ma mondja
nekem azt, hogy „gyertek, nézzétek meg”. Ma kérdezem ezt, és ma élem át, de nem
egyedül, hanem közösségben minden testvérrel, egész konkrétan azokkal, akik ezen a
napon Vele akarunk maradni, akik „ma este” meghívást kaptunk, hogy Vele legyünk.

Teljes valómmal szeretnék közeledni János két tanítványához, és megélni ma az ő
találkozásukat és az én találkozásomat az Úrral.  Nem úgy, mintha évekkel ezelőtt
történt volna, amikor tudatossá vált bennem a hitem, Jézus meghívása és a hozzá való
tartozásom. Egyre inkább azt veszem észre, hogy az élet találkozások, újrakezdések
és váratlan meglepetések megszakítatlan sorozata. Soha nem tudjuk teljesen elhagyni
az előhírnököt vagy előhírnököket. Amíg élünk, mindig az a bizonyos „tízedik óra”
tart,  a  délután  4  óra,  amikor  már  közel  a  következő  nap,  közeledik  az  örök élet
teljessége,  és  mindig váratlanul  ér  annak újdonsága,  amivel  Jézus jön és  meghív,
hogy maradjunk Vele.

Az előhírnökökkel maradni

Életutunk abból áll, hogy folyton elhagyjuk az előhírnököket, mert ők azt mutatják,
merre ment Jézus. Mindenki életében, a szerzetesekében is, egymást váltják az egy
helyben maradás,  az  elindulás és  a búcsúzás pillanatai.  Szükséges az előhírnökök
közelében maradni, hisz ők irányt mutatnak, és felkészítenek az útra. Előhírnökök



számunkra  tanáraink,  lelki  vezetőink,  barátaink.  Melyikünk  ne  tapasztalta  volna,
hogy valaki, akivel együtt élt, egy adott pillanatban valóban így szólt: „Íme, az Isten
Báránya.”? Megmutatta,  hogy  szükséges  elindulnunk,  kilépnünk  megrögzött
szokásainkból.  Általában  a  szentek  ezek  az  előhírnökök,  ezek  a  barátok,  akik
megmutatják, kit kell követnünk. De előhírnök lehet a művészet, a természet, vagy az
egész  teremtés,  amely  körülvesz  bennünket.  Az  életformánk,  szerzetesrendünk
regulája  a  maga szabályaival  és  struktúrájával  mind Valakinek,  azaz az Úrnak az
előhírnöke.  Valami,  ami  itt  van,  jelen  van  az  életünkben.  Hasonlóan  Keresztelő
Jánoshoz,  aki  mindig  egy  helyben  maradt,  virrasztva,  figyelmesen  várva  annak
jövetelére, akinek el kell jönnie, az Isten Bárányára, az Üdvözítőre. Az előhírnökök
itt vannak, nem mozdulnak el helyükről, hanem arra mutatnak, aki magában hordoz
minden életet, minden mozgást, arra, aki eljövendő.

Ha  valóban  annak  tartjuk  az  előhírnököket,  amik  valójában,  azaz  közvetítőknek,
akkor  figyelni  tudunk  majd  útmutatásaikra,  és  követni  tudjuk  Jézust  kérdések  és
elválások nélkül. Életünk külső, belső körülményei vagy a személyek változhatnak,
eltűnhetnek,  de  már  úgy,  hogy  ezzel  is  felhívják  figyelmünket  arra,  Aki
mindennapjainkban velünk tart.

Olyan  szűkszavú  az  evangélium:  „Hallották  Jézus  szavait,  és  követték  Őt.”,
számomra  ez  magába  foglal  egy  misztériumot,  Isten  erejének  misztériumát,  a
Szentlélek működését,  aki  szinte  vonz bennünket a  bűnbánathoz.  Mintha abban a
pillanatban, amikor közeledik Jézus, elvenné tőlünk a korábbi érzékenységünket, és
megvilágosítaná szabadságunkat egyfajta áldott vaksággal, amely az első pillanattól
kezdve könnyűvé és problémamentessé tenné a Krisztus-követést.

De Jézus tudja, milyen rövidtávú a lelkesedésünk, hogy olyanok vagyunk, mint „a kis
madárfiók,  amelynek  még  nem  nőtt  ki  jól  a  tollazata”  (Jézusról  nevezett  Teréz,
Ö.13,3.), hogy nem tudunk repülni, és ezért azt kérdezi „Mit kerestek?”, azért, hogy
tudatossá váljon bennünk, mit jelent őt követni.  Egészen közelinek tűnnek azok a
szavak,  amelyek  Jakabtól  és  Jánostól  még  távol  állnak:  „Ki  tudjátok  inni  azt  a
kelyhet,  amelyet  majd  én  kiiszom?” (Mt.  20,22.)  Valóban  tudjuk,  mit  keresünk,
amikor feltételek nélkül őt követjük, engedelmeskedve azoknak, akik előhírnökökké
tétetnek számunkra? Jézus ezzel a kérdéssel arra kötelez minket, legyünk tudatában
annak, hogy miért haladunk a nyomában.

„Mit kerestek?”

Hányszor éreztem már, hogy újjáéledek, éreztem a hívást, a sürgetést, hogy kövessem
Jézust,  és  aztán  hányszor  kellett  mégis  megállnom,  és  meghallanom  a  hangot
belülről:  „Mit  kerestek?” Nincs  közvetlen  válasz,  sem  Andrásnak,  sem  a  másik



tanítványnak, sem nekem. Valójában nem tudjuk, mit akarunk. De Jézus jelenlétében
felébred bennünk egy intuitív erő, a Szentlélek ereje, amely feltéteti a kérdést: „Hol
lakol?” Amit keresünk, az az élet, amely az Ő élete önmagában, amelyet Ő hordoz.

Hogy lehet, hogy az előhírnökök, a közvetítők megsejtetik, megéreztetik velünk: az
nem élet, ha minden erőnkkel magunkból élünk? Jézust követve minden világos lesz:
hol lakik, milyen módon, hogyan, miért és kiért. 

Noha már évek óta  megszentelt  életet  élünk, és hozzászoktunk mindenhez,  ami a
szerzetesi  életnek  velejárója,  de  vajon  tényleg  mindig  tudjuk,  hol  lakunk?  Ezt  a
kérdést, amit Jézushoz intézünk, saját magunknak is fel kell tennünk. Hol lakom én,
hogyan, miért és kiért?

Lehetnek  olyan  időszakok  az  életünkben,  amikor  ez  a  kérdés  nagyon  sürgetővé,
drámaivá  és  fájdalmassá  válik.  Megértjük,  hogy  létezésünk  mélyén,  lelkünk
legeslegbelsejében  valami  elmosódott  annak  világosságából,  hogy  miért  és  hol
lakunk.

Néha nem tudjuk, hol lakunk. Életerőnk szétforgácsolódik a sok feladat, tennivaló és
terv  között,  buzgalmunk  sokszor  egoizmusunk,  hiúságunk  vagy  terméketlen
nyugtalanságunk  félhomályából  tör  elő.  Nem  vagyunk  időnként  olyanok,  mint  a
nyugtalan lelkek a sírok közt, inkább holtak, mint élők, ugyanakkor igyekszünk Jézus
felé, és kérdezzük őt, hol az élet helye? Érezzük mi is a tanítványokkal együtt, hogy
ahol Ő él, ott az élet és a haláltól és minden sötétségtől való szabadulás is. Jézus azon
a helyen lakozik, ahol közöttünk sátrat ver (Jn 1,14), és ez az a hely, ahol ragyog a
dicsősége, a hűséges szeretet, amely teljesen azonos a Szentlélekkel, amely leszállt
rá. Ő ott van, ahol élet van, nem a bűn és a hazugság sírhalmai közt, hanem ahol Isten
jelen van az emberek között. Éppen ezért ezt a helyet nem lehet pusztán tudományos
ismeretek által megismerni, hanem csak személyes tapasztalat által, amely azonban
sohasem végérvényes és teljes körű, hanem elkísér egész földi zarándoklásunk során.

„Gyertek, nézzétek meg.”

A tanítványok kérdése a legnagyobb szegénységüket fejezi ki, amivel Jézust követik.
Nem tudják,  hol  lakik.  Ha  nem tudják,  hol  lakik  Jézus,  akkor  kudarc  lehet  az  ő
követése, és a legszerencsétlenebbek lesznek a földön. Ha Krisztus nem él, ha nem
tudjuk, hol lakik, akkor a legszerencsétlenebbek vagyunk az emberek között. Akkor
„együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk.” (1Kor. 15,32.)

Jézus válasza az, amely széttöri a csalódások és hiábavalóságok gyűrűjét, és magával
ragad  minket  a  kimondhatatlan  isteni  mozgásba,  amely  Ő  maga:  „Gyertek,  és
nézzétek meg.”



Ez a meghívás felszabadít, megvált, és gyógyítja életünk mindenfajta szorongásait.
Már  szólít  is:  Jöjj!  Ne  torpanj  meg!  Hagyd  el  a  képtelenségek  bűvkörét,  a
tudatlanságaidat,  a  halott  törvényt,  gyere  velem!  Hányszor  hív  Jézus  az
evangéliumban: „Jöjj, és kövess engem!” (Mt 19,21); „Gyertek hozzám mindnyájan,
akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok” (Mt 11,28); „Jöjjetek, Atyám áldottai” (Mt
25,34);  „Gyertek,…és  pihenjetek  egy  kicsit” (Mk  6,31);  „Gyertek,  kövessetek,  és
emberek halászává teszlek benneteket” (Mt 4,19 és Mk 1,17); és Péternek is a vízen:
„Gyere” (Mt 14,29). 

Meghívottnak lenni arra, hogy Jézussal menjünk, mindig „jó hír”, még akkor is, ha
előbb mindent el kell adnunk, amit birtoklunk.

Örömünk alapja, mely mindig, minden körülmények között eltölthet bennünket, az az
örömhír, hogy Jézus ma is hív, megszólít, és ezt senki el nem veheti tőlünk. Jézussal
menni azt jelenti, hogy Vele élünk, úgy élünk, ahogy Ő él, ahol Ő él, akiért Ő él: az
Atyáért  és  testvéreinkért.  „Gyertek,  és  nézzétek  meg.” Gyertek,  és  osztozzatok  a
sorsomban,  amely  a  szeretet,  annak  öröme,  hogy  teljesítem  az  Atya  akaratát,  a
„látható” dicsőség a szenvedésben, a halál és a feltámadás. „Gyertek”: ez azt jelenti,
hogy éljünk, mert „Én vagyok az élet” (Jn 11,25; 14,6); „gyertek, kövessetek”: ez azt
jelenti,  hogy  a  világosságban  járjunk,  hagyjuk el  félelmeink  sötétségét,  berögzült
szokásaink  sterilitását,  engedjük  el  a  halott,  mozdulatlan  törvény  ridegségét,  és
érkezzünk  meg  az  élő  forráshoz  (…)  a  kenyérhez,  Jézus  emberségéhez,  az
Eucharisztiában állandóan velünk Jelenvalóhoz.

„…és nézzétek meg.”  Jézus hív, hogy nézzük meg, biztosít  arról,  hogy meglátjuk.
Hitet  ad,  fényt  ad,  hisz  Ő  a  világosság,  megadja,  hogy  meglássuk  dicsőségét,
ragyogását,  az  örömöt,  amely  osztályrésze  az  Atyánál.  Minket  hív:  a  kicsiket  és
egyszerűeket, a világ szemében tudatlanokat, akik nem számítanak, hogy lássuk meg
azt,  ami  meghalad  minden  látást,  minden  világi  tudást,  ami  meghaladja  minden
vágyunkat, végső soron mindent, amit kívánni vagy kérni tudunk, azaz lássuk meg
Isten  teljes  élet-  és  szeretetközösségét  Jézusban  a  Szentlélek  által,  amely
kimondhatatlan,  és  amelyet  Keresztes  Szent  János  a  Szellemi  Páros  Ének  című
versben "az"-nak nevez:  "egyetlen egy szó sem fejezi  ki  pontosan azt  a bizonyos
"az"-t,  amelyről a lélek itt  beszél,  vagyis azt a boldogságot,  amelyet Isten öröktől
fogva rendelt számára."


