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R á k o s k e r e s z t ú r ,  H ú s v é t  1 .  n a p j á n ,  2 0 1 6 - 0 3 - 2 7  

"AZ EMBER" 
Olvasmány: Jn 19, 38-42; 20: 1-9 

Alapige: Mt 17, 1-8 
 

- vázlatos formában - 
 
1) KICSODA AZ EMBER? MI LAKIK AZ EMBERBEN? 
 

a) AKIRE ISTEN GONDOT VISEL. Egyesek szerint: akire 
köteles gondot viselni. Egy más nézőpont: "Ó, Uram, 
micsoda az ember, hogy törődsz vele, az emberfia, hogy 
gondolsz rá?" - kérdezi  Jób 7, a Zsolt 144 vagy a Zsid 
2. Akik ezt leírták, azoknak ez sem nem természetes 
adottság, sem nem Isten kötelessége...  Ez a 

rácsodálkozás és a hála hangneme. Vajon mi lehet 
mögötte? KICSODA HÁT AZ EMBER? 

 
b) AKIT ISTENT TEREMTETT.  

- Az optimisták szerint eredendően jó... [klb. példák; 
Pelagius-Ágoston vita; Ferenc testvér...]** E "tábor 
tagjai" közül sokan azt mondják, ki kell hozni belőle a 
jót valahogy (esetleg Isten segítségével...)  

- A pesszimisták szerint: "sárkányfogvetemény", 
"reménytelen elkorcsosult faj", "az Univerzum 
halálosztaga". [Példák]** Utóbbiak közül sokan 
Istent okolják mindezért: tökéletlent teremtett, nem 
vigyázott rá... KICSODA HÁT AZ EMBER? 

 
c) AKINEK KÜLDETÉSE VAN, KREATÍV LÉNY. Sokan 

csodálják az emberi alkotás gyümölcseit 
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művészetekben, szellemi erőben, technikai 
vívmányokban... Mások azonban ennek inverzét látják 
az emberben: a rombolást, szörnyű gaztettek sorát, 
háborúkat, kegyetlenkedéséket, szörnyűséges 
találmányokat... KICSODA HÁT AZ EMBER? 

 
d) [TOVÁBBI MEGFOGALMAZÁSOK]** 

 
e) A PASSIÓTÖRTÉNETBEN pedig így olvassuk: "Ekkor 

kijött Jézus, rajta volt a töviskorona és a bíbor ruha. 
Pilátus így szólt hozzájuk: Íme, az ember!" (Jn 19,5) 
KICSODA HÁT AZ EMBER? 

 
 
2) NÉGY "PILLANATFELVÉTEL" AZ EMBERRŐL 
 

a) "Megteremtette Isten az embert a maga képmására, 
Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette 
őket." (1Móz 1,27) majd ezt mondja róla is, 
gyönyörködve művében: "És látta Isten, hogy minden, 
amit alkotott, igen jó." (1Móz 1,31) 

 
b) "Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten! 

Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót. Isten 
letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e 
köztük értelmes, aki keresi az Istent. Mindnyájan 
elpártoltak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz 
jót, egyetlen ember sem." (Zsolt 53, 1b-4) 
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c) Jézus a tiszta és bűntelen Isten Fia és Mester és Elítélt 
- amilyen kellene legyen az Ember. [Ez megfeleltethető 
az elsőnek.] 

 
d) Jézus a kereszten - rajta a világ bűnei... "Én Istenem, 

én Istenem, miért hagytál el engem..."?* [Ez 
megfeleltethető az másodiknak.] 

* "Szálla alá poklokra": ez a Nagyszombat titka 
és borzalma... [Erről keveset beszélünk! 
Pedig ez a súlya Jézus keresztjének...! Nem 
véletlen, hogy itt kezdődik a mai 
Olvasmány... Ebben mutatja meg: mit 
érdemel az ember...] 

 
Jézus tehát mindkettőt kiábrázolja teljességében: 

a Teremtett embert  

(amilyennek lennünk kellene) 
és a Bűnös embert 

 (amilyenek vagyunk) 
 

e) Ám kiábrázol egy harmadikat is! A megdicsőült 

győztes embert!  
 

f) Ennek előíze a Megdicsőülés hegyi jelenet [melyet 
mindhárom szinoptikus megrendítően örökít meg...] 
Mit is látunk ott? (hasonlót, mint feltámadáskor) 
� kinyílik az ég: feltárul a transzcendens (egy kis 

időre); 
� elváltozott: Jézus "arca fénylett, mint a nap, ruhája 

pedig fehéren ragyogott, mint a világosság" ( vagy 
ahogy Márk írja: "Ruhája olyan tündöklő fehér 
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lett, amilyet a földön ruhafestő nem tud 
fehéríteni"); 

� lelkesítően hat a jelenet, csodálattal és örömmel 
tölti be a három tanítványt; 

� Elhangzik a szózat (nem először): "Ez az én 
szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt 
hallgassátok" 

� Alázatot hív elő - világossá válnak a valós 
viszonyok (hogy KICSODA AZ EMBER és 
KICSODA ISTEN): "Amikor a tanítványok ezt 
meghallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta 
el őket."; 

� Ez a Megdicsőült Győztes Krisztus így bátorítja az 
övéit:  "Keljetek fel, és ne féljetek!"; 

� A Megdicsőült Győztes Krisztus kerül mindezek 
után egyedül a figyelmük középpontjába: "Amikor 
pedig föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust 
egyedül" 

� [bizony mindezt a három tanítvány csak később 
érti meg - lesz mire visszagondolniuk!] 

 
g) Ez az, ami a Feltámadott Krisztusban nyilvánvalóvá 

lesz! Ez a Megdicsőült Győztes Krisztus... 
� ...érinti meg,  

� ...hívja alázatra, 

� ...győzi meg  

� és formálja át a tanítványokat!  

� Ez ad lenyűgöző perspektívát számukra! 

 
h) Erről a Megdicsőült Győztes Krisztusról tesz 

tanúbizonyságot a Jelenések könyve! 
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3) MIÉRT OLYAN FONTOS EZT A "MINDHÁROM EMBERT"  

MEGLÁTNUNK? 
 

a) Az első világossá teszi... 
- ...hogy kihez tartozunk; 
- ...hogy mire vagyunk elhívva; 
- ...hogy nem Isten az oka a világban lévő 

borzalmaknak. 
 

b) A második meglátása... 
- ...megóv bennünket a naivitástól, a hamis illúziókról, 

amit az emberről (önmagunkról és másokról 
táplálunk); 

- ...igaz önismeretre és bűnbánatra hív. 
 

c) A harmadik pedig... 
- ...felemelve lelkünket reményt ad; 
- ...megóv a pesszimizmusról, apátiától. az emberi 

kapcsolatok feladásától; 
- ...ugyanakkor egyértelmű lesz a "még nem" [**] határa  
- ...minket is megérint és meggyőz; 
- ...alázatra és engedelmességre hív; 
- ...tartást és perspektívát ad... 

 
 
 

Á M E N !  
 

S o l i  D e o  G l o r i a !  
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ZÁRÓ ÁLDÁS: 
 

"[Krisztus] nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a 

száját,  mikor gyalázták, nem viszonozta a 

gyalázást; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, 

hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. 

Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy 

miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak 

éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg.  Mert 

olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most 

megtértetek lelketek pásztorához és 

gondviselőjéhez."  (1Pt 2, 22-25) 
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