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Győzelem! – Mindenki erre vágyik. Nem, most első-
sorban nem a szomszédunkban zajló háborúról szeret-
nék írni – bár ott is mindkét fél „győzni” akar. De mi je-
lentené ott a győzelmet? Emberek ezrei halnak meg,
családok sokasága borul gyászba, s milliók válnak nincs-
telenné, földönfutóvá. Milyen győzelem virágzik a vér-
fürdők fölött?
A véres események borzalmaitól
irtózunk. Mégis ott van ben-
nünk: győzni akarunk. Könyvek,
fi lmek, játékok százai szólnak er-
ről: győzni! Átéljük a főhőssel
együtt az izgalmakat, s – bár egy-
-egy fordulatnál megcsap a vere-
ség szele – végül együtt örülhetünk: diadalmaskodott a
hős, és úgy érezzük, vele együtt mi is győztünk.
A mindennapokban persze ez nem ilyen egyszerű. Nem
vagyunk különleges hősök, és sokszor a hétköznapok
harcait sem bírjuk erővel, kitartással, bölcsességgel, ötle-
tekkel. Nem egyszerű győzni ott sem, ahol a sajátunknál
nagyobb erőkkel kerülünk szembe: magunk és mások
természetének hihetetlenül erős és makacs sötét oldalá-
val, ellenséges indulatokkal, erőszakos emberekkel, vagy
éppen olyan körülményekkel, amelyekre semmi hatá-
sunk nincs. Szembesülünk erőnk és lehetőségeink kor-
látaival, sőt egész életünk véges voltával is.
Egyáltalán: mi a győzelem? Fölébe kerekedni mások-
nak, vagy a körülményeknek? Elérni, hogy minden úgy
legyen, ahogy én akarom? Ha mindent és mindenkit alá
tudok rendelni a vágyaimnak, céljaimnak és akaratom-
nak? Milyen győzelem virágzik mások sebei fölött?



A Bibliában Jézus életéről olvasva Benne egész más in-
dulatot látunk, mégis győzelmeinek sorozata tárul
elénk. Többször megpróbálták ravasz kérdésekkel tőrbe
csalni, de Ő egy mondattal fölé kerekedett a jól kitervelt
csapdának1 . Máskor félelmetes erőkkel szállt szembe:
viharral, démoni hatalmakkal, betegségekkel, sőt a ha-
lállal is – és mindig kiderült: Ő az erősebb, a győztes 2.
Azután eljött az utolsó hét, az utolsó, a legnehezebb út.
Júdás árulása, katonák, koncepciós per, halálos ítélet.
Vereség? A gonoszság mégis győ-
zött? Nem! Épp ellenkezőleg! A Jé-
zus elfogására érkező katonák nem
legyőzték Őt, hisz egy szavára a föld-
re estek3. Jézus önként ment végig
a keresztre vezető úton. Ő maga
mondta: Én odaadom az életemet...
Senki sem veheti el tŐlem: én magamtól adom oda.
Hatalmam van arra, hogy odaadjam 4. Micsoda győze-
lem, mekkora hatalom! Odaadta az életét, hogy vétke-
ink, mulasztásaink jogos, isteni büntetését magára ve-
gye, s így váltsa meg a benne hívőket. Harmadnapra pe-
dig feltámadt, ezzel pecsételve meg végső győzelmét.
Mi hogyan győzhetünk? Nem úgy, hogy átgázolunk
másokon, hanem ha Jézus legyőzhet bennünket szere-
tetével. Ha belefáradva a vereségekbe és látszatgyőzel-
mekbe, végre letesszük előtte kifogásaink, önigazolá-
sunk fegyvereit, kibújunk saját jóságunk fedezékéből és
átadjuk Neki a jogot, hogy minősítsen, tanítson, formál-
jon, s új irányt adjon életünknek. Az a győzelem, ha a
Feltámadott saját önző természetünk fölé emel, és tu-
dunk nem mások ellen, hanem másokért küzdeni.
1 Lukács ev. 20,1 9-40; 2 Lukács ev. 8. rész; 3János ev. 1 8,6; 4 János ev. 1 0,1 7-1 8.
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