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Franz Alt 

Félelem vagy bizalom? 
„Engedjétek hozzám a gyermekeket!” 

(Mk 10,14) 
„Hol van a bizalmatok?” 

(Lk 8,25) 
 

Jézus közelében a gyerekek 
alighanem úgy érezték, hogy min-
den körülmények között szívesen 
látja őket. A gyerekek megbeteg-
szenek, ha a felnőttek nem előzéke-
nyek velük szemben, mert hiszen 
oly gyakran „valami fontosabbal” 
vannak elfoglalva. A gyermek ősbi-
zalma abban a tudatban áll, hogy 
nála fontosabb nem létezik. 

A gyerekeknek korlátlan emberi 
joguk van arra, hogy „elébük men-
jenek”. Jézus ugyanerre a feltétlen 
bizalomra, sőt ugyanerre az Istennel 
szembeni „arcátlanságra” hív meg. 

A félelem korunk első számú be-
tegsége. Az embereknek még sosem 
volt annyi félelmük, mint manapság, 
és még sosem volt ennyi okunk rá. 
Értelmesek vagyunk és háborúzunk; 
szerelmesek vagyunk és hűtlenek; 
van pénzünk és kapzsik vagyunk; 
biztonságról beszélünk és atom-
bombákat gyártunk. És mi az igazi 
oka mindezen zagyvaságnak és 
tébolyodottságnak? A félelem. 

 
Félünk önmagunktól 

Leginkább a félelmünktől fé-
lünk. Nem akarjuk tudomásul venni, 
ezért elfojtjuk. Aki bevallja, hogy 
fél, az őrültek házában köthet ki. 
Egyik kollégám kipróbálta ezt, és 
filmet készített róla. A fiatal riporter 
kiállt az útra „stoppolni”. Amikor 
célba értek, vonakodott kiszállni. Az 
autó tulajdonosának azt mondta, 
hogy fél. A tulajdonos kihívta a 
rendőrséget. A rendőrök a félelem 
okáról kérdezték. Kollégám becsü-
letesen megnevezett két okot: fél az 
atomháborútól és a környezetpusztí-
tástól. Egy órával később beszállí-
tották egy pszichiátriai klinikára. 
Barátoknak és ügyvédeknek majd-
nem két hétre volt szükségük ahhoz, 
hogy kihozzák onnan, és megma-
gyarázzák a „kísérletet”. 

Ha a félelem a téma, akkor vége 
a tréfának. A diktatúrák csak addig 
képesek hatalmon maradni, amíg 
működik a félelem és a megfélemlí-
tés rendszere. 1933 és 1945 között 
Németországban szinte mindenki 

hagyta, hogy foglyul ejtse a félelem 
rendszere. Szinte mindenki tudta, 
mit tesz, amikor kiszolgálja a bűnö-
ző nemzetiszocialista rendszert, 
engedelmes németként, gondos 
férjként, jó családapaként, sikeres 
hivatalnokként vagy kötelességtudó 
katonaként. Valamennyien tudták, 
mit tesznek, jóllehet utána egyikük 
sem akart tudni semmiről. Nekünk 
embereknek nyilvánvalóan nagyon 
nehezünkre esik bevallani, hogy a 
félelem rendszerének foglyai vol-
tunk vagy vagyunk. 

Ebben én sem vagyok kivétel. 
Korábban én is azt tettem, amit az 
előttem járó nemzedék: alkalmaz-
kodtam – félelemből. A kényelmet-
lenségektől, a nyugtalanságtól, az 
anyagi és foglalkozásbeli hátrá-
nyoktól való félelmemben. És mert 
féltem attól, hogy át kell alakítanom 
a gondolkodásomat, a viselkedése-
met és az érzésvilágomat. Féltem 
attól, hogy meg kell változnom, 
vagyis féltem önmagamtól. Gondol-
kodásom átalakításának legfőbb 
akadálya betegesen jó lelkiismere-
tem volt, amelyet egy formalizált 
vallásnak köszönhettem, egy egyhá-
ziasult, Jézustól idegen vallásnak, 
amely félénken elfojttatta velem a 
félelmet. Nem a félelem volt a tu-
lajdonképpeni problémám, hanem 
az, hogy nem akartam tudomásul 
venni a félelmemet. 

Félelmünkben mindenekelőtt 
annak bizonygatása megrendítő, 
hogy egyáltalán nem félünk, és 
nincs is okunk félni. A félelemtől 
való félelem messzemenően rosz-
szabb, mint minden más félelem. A 
saját félelmünktől való félelem 
ugyanis megtérésre képtelenné tesz 
minket. Ennek megfelelően például 
nem is a bűn korunk problémája, 
hanem az az elképzelés, hogy ebben 
a felvilágosult korban semmilyen 
bűn sem létezik már. Vagy nem az 
atombomba korunk fő problémája, 
hanem a legtöbb embernek az 
atombombával kapcsolatos, betege-
sen jó lelkiismerete. 

Csak a pszichoterápia vette el fé-
lelmemet a saját félelmemtől. Utána 

nem lettem jobb ember, de valami-
vel világosabban láttam – minde-
nekelőtt önmagamat. A gyógyszert 
így hívták: bizalom. Bármilyen 
paradoxul hangzik is: Amikor el-
kezdtem beismerni magamnak a 
félelmemet, amikor már nem kellett 
önmagamtól tökéletesnek lennem, 
amikor már nem voltam többé ön-
magam hóhéra, csak akkor ismer-
tem meg félelmem ellenhatalmát, a 
bizalmat. S amilyen mértékben 
megtanultam a félelem okai iránt 
érdeklődni, olyan mértékben nőtt a 
bizalmam. 

Annak oka, hogy mi, emberek 
veszélyesebbekké váltunk önma-
gunkra és más fajokra, mint koráb-
ban, az a tudományos-technikai 
haladás, amelyet a „felvilágosodás” 
és az ipari forradalom óta értünk el. 
Csak a 20. században három olyan 
fegyverfajtát találtunk fel, amelyek-
nek bármelyike egyedül is képes 
visszavonhatatlanul kiirtani az em-
beriséget: az atom-, a biológiai és a 
vegyi fegyvereket. Ezekhez társul 
az ökológiai katasztrófa veszélye – 
ha úgy folytatjuk, mint eddig tettük. 

Ki mutatja meg nekünk a féle-
lem és az alkalmazkodás rendszere-
iből kivezető utat? Ki mutatja meg 
nekünk az élet új útját? Most a fel-
világosodás felvilágosodására van 
szükségünk, ha még hinni akarunk 
megmenekülésünkben, és dolgozni 
akarunk érte. És elsősorban önma-
gunk felvilágosodására van szüksé-
günk. Amíg nem tudunk meg többet 
saját félelmeinkről, amelyek kormá-
nyoznak és meghatároznak minket, 
addig egyénileg is veszélyeztetettek 
maradunk, emberiségként pedig egy 
bolygói kiterjedésű őrültek házában 
élünk. 

Én Jézusban találtam meg azt, 
aki felvilágosított a félelmeimről. 
Ma homályosan kezdjük sejteni, mit 
jelent: Emberré azáltal válunk, hogy 
következetesen saját utunkat járjuk: 
idegen maghatározottságok helyett 
mi határozunk önmagunkról. Erre 
gondolt Jézus, amikor azt mondta: 
„Én vagyok az út az igazsághoz és 
az élethez.” És határozottan hozzá-
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tette: „Kövessetek!” Jézus csak 
azért beszélhetett így, mivel nem 
vetette alá magát a félelem törvé-
nyének, amely általánosan érvénye-
sült. 

 
Hogyan bánt Jézus 

 a félelemmel? 
Hogyan bánt Jézus életünk alap-

kérdésével, a félelemmel, másfelől 
pedig a bizalommal? Egy helyütt ezt 
olvassuk: 

Abban az órában odament hozzá 
néhány farizeus, és ezt mondták 
neki: „Távozz el, és menj innen, 
mert Heródes meg akar ölni téged!” 
Ő ezt mondta: „Menjetek el, és 
mondjátok meg annak a rókának: 
»Íme, démonokat űzök ki és gyógyí-
tásokat végzek ma és holnap, és a 
harmadik napon leszek készen. 
Viszont ma és holnap és a követke-
ző napon úton kell  lennem Jeruzsá-
lem felé, mert elképzelhetetlen, 
hogy próféta Jeruzsálemen kívül 
vesszen el«” (Lk 13,31-33). 

Ellenfelei el akarták űzni Jézust 
Galileából Jeruzsálembe, mert a 
megszálló római hatalom vagy a 
templomi hatóság ott könnyebben 
elfoghatta, mint Galileában, ahol 
Jézusnak igen sok híve volt. Tehát 
félelmet kell kelteni benne: „Hagyd 
el ezt a vidéket... Heródes meg akar 
ölni téged.” 

Jézus átlátja a félelemmel űzött 
gonosz játékukat, és megüzeni He-
ródesnek, mit tart róla: Te öreg 
róka, én „a magam útját” fogom 
járni, gyógyítani fogok, és démono-
kat űzök ki, amíg akarok, és ahol 
akarom. Mindazonáltal utána elme-
gyek Jeruzsálembe, „mert elképzel-
hetetlen, hogy próféta Jeruzsálemen 
kívül vesszen el”. 

A realista Jézus tudta, hogy a 
csapdát már fölállították. De önálló-
an és félelemtől mentesen ő határoz-
ta meg a tempót. Amikor egziszten-
ciájuk féltése hazugokká teszi az 
embereket, akkor alkalmazkodóan 
beszélnek, alkalmazkodóan cselek-
szenek, sőt alkalmazkodóan gon-
dolkodnak is. Jézus egészen más 
módon viselkedik: saját felelősségé-
re cselekszik, és szabadon gondol-
kodva beszél. Nem fél az emberek-
től, mivel egyedül Istennek tartozik 
felelősséggel. Lelkiismerete azt 
mondja neki: „El kell mennem a 
hatalom központjába, Jeruzsálem-
be.” El kell érnem a hatalmasok 
szívét is, és meg kell próbálnom 
megmozgatnom őket. 

Valamikor nyilván világossá vált 
Jézus számára: „Nem lehet elkerülni 
Jeruzsálemet, ha hűséges akarok 

maradni magamhoz.” Józanul, hatá-
rozottan és reálisan szemébe néz az 
életveszélynek – és járja a maga 
útját. Márk így kommentálja Jézus 
emelt fővel járt útját a hatalmasok-
hoz: „Éppen úton voltak, fölmenő-
ben Jeruzsálembe. Jézus előttük 
ment, és ők elborzadtak, akik pedig 
még követték őket, féltek” (Mk 
10,32). 

A tanítványok féltek, Jézus az 
élükön haladt – nem vakon, hanem 
nagyon éberen. Nem ment köny-
nyelműen, sőt még önként sem a 
halálba, hanem következetesen járta 
a maga útját, tudva, hogy ez végül 
mit jelenthet. Nem a szenvedést 
akarta magának, hanem az örömöt, 
nem a halált, hanem az életet. De 
elfogadta a szenvedést, vállalta 
annak kockázatát a meggyőződésé-
ért. Jézus nem „a sorsába beletörő-
dött” volt, hanem szabadon és kö-
vetkezetesen viselkedett. Nem a 
halált akarta, hanem a hatalmasok 
megtérését. 

 
Jézus is félt 

Nem lett volna ember, ha nem 
félt volna a kínzástól és a megfeszí-
téstől, a szenvedéstől a fájdalomtól 
és a haláltól. Vért izzadt az Olajfák-
hegyén, fájdalmában ordított a ke-
reszten. De legyőzte ezt a félelmet. 
Akik halálra ítélték, félelmük fog-
lyai voltak. Csak azért ölték meg, 
mert féltek attól, hogy szabadon 
döntsenek. Azoknak, akik el akarták 
tenni láb alól, mind volt veszteni 
valójuk: hivatalt és méltóságot, 
rangot és hitet, pénz vagy hatalmat, 
kiváltságokat – és egy megkövese-
dett vallás csalóka biztonságát. 

Mindaz, aki ebben a világban a 
„vöröskeresztes morálon” túlmenő-
en megpróbál megkérdőjelezni bi-
zonyos struktúrákat – például a ka-
tonai struktúrákat vagy az atomgaz-
daság, a vegyipar vagy valamilyen 
politikai apparátus struktúráit –, 
rögtön határokba ütközik, mivel 
félelmeket mozgósít. Jézust azért 
feszítették keresztre, mert struktúrá-
kat kérdőjelezett meg, és ezzel föl-
vetette azt az alapvető kérdést, hogy 
a hagyományos struktúrákban élők 
képesek-e megtérni. Amikor valaki 
fölteszi a hatalmi kérdést, akkor 
vége a tréfának – ezt jól tudja min-
den újságíró, függetlenül attól, hogy 
diktatúrában vagy többpárti rend-
szerben dolgozik-e. A realista Jézus 
ismerte a hatalom embereinek és a 
kiváltságosoknak a félelmeit, és 
szenvedéstörténetének lezárulásakor 
ezért egyetlen kommentáló szót sem 
szólt már. Jézus tudta, hogy amikor 

a szavak már nem használnak, akkor 
egyedül a tetteken múlik minden, és 
járta a maga útját. Amit Jézus min-
taszerűen elénk élt, az azok számára 
is lehetséges, akik megpróbálják 
követni őt. 

Azt, hogy mit értett az ember „új 
életén”, Jézus a Hegyi beszédben 
fogalmazta meg a legvilágosabban 
és egyúttal a legbosszantóbban: 

„Ezért mondom nektek: Ne tépe-
lődjetek az életetek miatt, hogy mit 
egyetek vagy mit igyatok, se a teste-
tek miatt, hogy mibe öltözködjetek! 
Nemde az élet több az ételnél, s a 
test a ruházatnál? – Nézzétek meg 
az ég madarait! Sem nem vetnek, 
sem nem aratnak, sem csűrökbe 
nem gyűjtenek, mennyei Atyátok 
mégis táplálja őket. Nem értek-e ti 
sokkal többet náluk? ... Vegyétek 
észre a mezők liliomait, hogyan 
növekednek! Nem fáradoznak, és 
nem is fonnak! De azt mondom 
nektek: Salamon minden pompájá-
ban sem volt úgy felöltözve, mint 
egy ezek közül. Ám ha Isten ilyen 
előkelően öltözteti a füvet, amely 
ma a mezőn áll, holnap meg kemen-
cébe vetik, nem sokkal inkább tite-
ket, csekély bizalmúak? – Ne tépe-
lődjetek tehát, és ne mondjátok: Mit 
együnk? Vagy: Mit igyunk? Vagy: 
Mibe öltözködjünk? Mindezekért 
ugyanis a pogányok törik magukat! 
A ti mennyei Atyátok ugyanis tudja, 
hogy mindezekre szükségetek van. 
Mindenekelőtt Isten országára, a 
neki tetsző életre irányuljon törek-
vésetek, s akkor mindezeket Isten 
majd hozzáadja nektek. – Ne tépe-
lődjetek tehát a holnap miatt, mert a 
holnap majd tépelődik saját maga 
miatt! Elég minden napnak a maga 
baja.” (Mt 6,25-34) 

Nem volt-e Jézus mégis fantasz-
ta, vagy legalábbis a valóságtól 
távol álló idealista? Első pillantásra 
igenis úgy tűnik, hogy ez a szöveg 
kigúnyolja hétköznapi életünket, 
amelyet pontosan inkább az aggódás 
és a félelem határoz meg, semmint a 
bizalom és a hit. 

Tíz évvel ezelőtt még magam is 
jámbor álmodozásnak tartottam ezt 
a szöveget. Ma világos számomra: a 
Hegyi beszéd nem romantikus köl-
tészet, hanem az igazi hazánkba 
vezető, abszolút útmutató. De csak e 
szövegen meditálva lehet megérez-
ni, mit ért Jézus bizalmon: Ne hagy-
játok, hogy a hétköznapi gondok 
fölzabáljanak titeket! Ezek fontosak, 
de vannak fontosabb dolgok. 

Isten, aki az előttünk élt és az 
utánunk jövő sok milliárd ember 
között egyszeri élőlényként terem-
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tett meg téged és engem, öröktől 
fogva gondolt rád és rám, és soha 
nem fog megfeledkezni rólad és 
rólam. Egyetlen homokszem sem 
azonos a másikkal, egyetlen falevél 
sem a másikkal, egyetlen hópehely 
sem a másikkal, és végképp egyet-
len ember sem azonos a másikkal. 
De csak mi, emberek vagyunk tuda-
tában egyediségünknek és egyszeri-
ségünknek. Csak emberek képesek 
azt mondani. „én”. 

Ez a Hegyi beszéd prédikátorá-
nak istenképe és világnézete: Isten a 
kövekben alszik, a növényekben 
lélegzik, az állatokban álmodik, de 
az emberekben akar fölébredni! 

A világ egyetlen üzenete sem lé-
nyegesebb és fenségesebb, mint az 
örök szeretetnek és a végtelen bízni 
tudásnak ez az egyszeri üzenete. Az 
istenkereső Názáreti Jézusnak kö-
szönhetjük. Csak néhány évtizedig 
vagyunk ezen a bolygón, hogy meg-
találjuk saját lényünket, és megta-
nuljuk, kik vagyunk. A bátorság 
ahhoz, hogy saját magunkat éljük 
meg, és ezzel másokat is bevezes-
sünk az ember önmagát megtalálá-
sának ebbe az igazságába, ez az 
igazi istentisztelet. Valahányszor 
meggyőzünk egy másik embert az ő 
nagyságáról és egyszeriségéről, 
közösen egy kicsit közelebb jutunk 
Istenhez. 

A mélypszichológia és a pszi-
choterápiai gyakorlat tömegesen 
szolgáltatja a példákat arra, hogy 
mennyire gyógyító hatású a biza-
lom, és milyen pusztító a bizalmat-
lanság. Éppen ezért olyan vonzó ma 
ismét Jézus alternatív programja: 
„Kérjetek, és Isten adni fog nektek! 
Keressetek, és találni fogtok! Zör-
gessetek, és Isten majd ajtót nyit 
nektek! Ugyanis mindenki, aki kér, 
kap, aki keres, talál, s a zörgetőnek 
megnyílik az ajtó. Avagy közületek 
ki az az ember, aki követ ad oda a 
fiának, ha az kenyeret kér, vagy 

kígyót ad oda neki, ha halat kér?” 
(Mt 7,7-10) 

 
A félelem hasznos is lehet 

Érvényben van, hogy a félelem 
és a pénz uralkodik a világon! A 
fegyverkezési ipar csinálja a világon 
a legnagyobb üzletet a félelemmel. 
Csak a félelem által szétmart lelkek 
képesek egyetérteni azzal, hogy 
több robbanóanyagot állítanak elő, 
mint élelmiszert. Szinte minden 
második tudós munkája kötődik a 
fegyverkezési iparhoz. A bulvársaj-
tó félelem- és horrortermékekből él. 
Feszült félelem idején a TV infor-
mációs műsorai nagyobb nézettsé-
gűek, mint a szórakoztató műsorok. 

De arról sem szabad megfeled-
kezni, hogy a félelem nagy erő, és 
nem szabad hagynunk, hogy nyug-
tatgató politikusok és vigasztalgató 
teológusok kibeszéljék a fejünkből. 
C. G. Jung egyszer azt mondta: 
„Bárki fél, annak oka van rá. Nem 
kevés olyan páciens van, akibe 
egyenesen bele kell oltani a félel-
met, mivel ösztöneik elsatnyulása 
miatt már nincs meg bennük.” A 
félelem alapjában véve Isten aján-
déka, amely életmentő jelzéseket 
küld nekünk. Csak nem mindegy, 
hogyan bánunk vele. Nem elfojtani 
kell, hanem produktív módon fel-
használni. 

A zsidó származású, nagy szí-
nésznőt, Ida Ehrét röviddel halála 
előtt megkérdezték, miképpen érte 
el, hogy még a koncentrációs tábor-
ban is mások példaképe volt. Rövid 
válasza így hangzott: „Végtelenül 
bíztam Istenben.” Ezt az ősbizalmat 
a hétköznapokban lehet és kell be-
gyakorolni, ha azt akarjuk, hogy a 
szenvedés idején megtartson min-
ket. Ezt a jézusi alapszabályt állít-
hatjuk fel: Minél nagyobb az Isten-
be vetett bizalom, annál kisebb az 
emberektől való félelem, és fordít-
va. Istenbe vetett bizalom helyett 
mondhatunk ősbizalmat vagy önbi-
zalmat is. A félelemtől szétmart 
lelkekben sosem képes megnőni a 
szerető Isten képe. 

 
A bizalom gyógyít 

Csak a bizalom gyógyít. Maga-
tartásával Jézus megmutatta, hogy 
félelmünk mindig a szívünkben 
fekszik, sosem annak a kezében, 
akitől félünk. A félelem emberek 
istenítéséhez vezet. Csak ha függet-
lenné válok a szüleimtől és az elöl-
járóimtól, a tanáraimtól és a politi-
kusoktól, a barátaimtól és a társam-
tól való félelemtől, csak akkor válok 
szabaddá és nyitottá a félelemtől 

megszabadító isteni tapasztalásokra 
és saját magamról szerzett tapaszta-
latokra. 

Az Újszövetség sok gyógyulási 
történetében a csoda „csak” abban 
áll, hogy a betegek megtanulják, 
hogy ismét saját akaratuk legyen, 
bízzanak magukban, és legyőzzék a 
saját félelmükkel szembeni ellenál-
lást. Sok csodaelbeszélésben vilá-
gossá válik az Istenbe vetett biza-
lom és az önbizalom egysége, avagy 
a vallás és a pszichoterápia egysége. 
Eközben Jézus egyetlen aktivitása 
olykor csak ez a kérdés: „Akarsz-e 
egészséges lenni?” (Jn 5,6) Jézus 
tudja, hogy neki semmit sem szabad 
akarnia, ő csak „közvetítő”. Abban 
a pillanatban, amikor akarna vala-
mit, lehetetlenné válna a gyógyulás, 
ahogyan akkor is, ha maga a beteg 
nem akarna meggyógyulni. A csoda 
mindig a beteg lelkének mélyén 
történik, azáltal, hogy visszatér 
beléje a bizalom. 

Jézus sokaknál elérte, hogy a bi-
zalom visszatérjen az addigi félelem 
helyébe. Erre ma is képes, ha meg-
engedjük. Az Istenbe vetett bizalom 
nem természetfölötti módon hat, 
hanem egészen természetesen. Isten 
életenergiája átáramlik az egész 
kozmoszon és minden emberen. 
Noha a bizalmatlansággal gátolni 
lehet ezt az életenergiát, de az újbóli 
bizalommal ismét föl is lehet szaba-
dítani. Ez nem varázstrükk, amelyet 
Jézus készenlétben tartogat, hanem 
a világ legtermészetesebb gyógy-
módja. Jézus ily módon tett „csodá-
kat”: Életenergia az Istenbe vetett 
bizalom révén! 

Az isteni életenergia iránti fogé-
konyságot Jézus határtalannak tar-
totta: „Biztosítalak titeket: Ha csak 
akkora Istenbe vetett bizalmatok 
lesz, mint a mustármag, akkor azt 
mondhatjátok ennek a hegynek: 
»Menj innen oda!«, és odamegy. És 
többé semmi sem lesz lehetetlen 
számotokra” (Mt 17,20). 

Ez nem valami előírás szerinti 
vakhitet jelent, hanem azt az alapve-
tő lehetőséget, hogy alkotó módon 
éljünk Istennel mint minden lét 
alapjával. És Jézus, aki még a ke-
reszten is ki tudta mondani: 
„Atyám, a te kezedbe teszem le a 
lelkemet” (Lk 23,46), úgy gondolta, 
hogy ezzel a lehetőséggel minden 
olyan nő és minden olyan férfi ké-
pes élni, aki megnyílik a maga igazi 
léte számára. 

 
Forrás: F. A., Jesus – der erste 
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