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Február 5. – Évközi 5. vasárnap – Mt 5,13-16 – Tanítványi feladat: só és világosság
Jézus képes hasonlata szemléle-

tesen mutatja meg, mi az ő tanítvá-
nyainak a feladata. 

A só nélkülözhetetlen a minden-
napi életben. Nem kell belőle sok, 
csak egy csipetnyi. Ha nincs, hiánya 
nagyon érezhető. A só funkciója is 
jelentős: ízesít, tartósít, baktériumo-
kat öl, tisztít, és nagyon erős vegyü-
let. 

A jézusi tanítvány ízesíti, színe-
síti a világot látásmódjával, gondol-
kodásával, és főleg cselekedeteivel. 
– Egy idősebb munkás a gyárban 
minden héten elmondja fiatalabb 
munkatársainak, mit hallhattak vol-
na Jézus életéből, ha részt vettek 
volna a vasárnapi szentmisén. Sok-
szor megmosolyogják, de egyre 
többször mondják neki: „Igazad 
van, Öreg!” 

Békés, erőszakmentes szerete-
tükkel, konfliktusmegoldó képessé-
gükkel a keresztények tartósíthatják 
igazán a világot. A békességesek 

nemcsak Isten fiai, hanem az ő 
örökrészük lesz a Föld is (Mt 5,5; 
5,9). 

A tanítványok feladata, hogy 
megtisztítsák önmagukat, környeze-
tüket, a világot a bűn, az önzés, a 
szeretetlenség, a gyűlölet minden 
formájától. 

A keresztényeknek erősnek kell 
lenniük. A gyenge embert elsodorja 
a világ. A szellemben-lélekben erő-
sek tudnak segíteni a testi-lelki rá-
szorulókon. – Baleset ért egy hívő 
asszonyt. Szinte még meg sem 
gyógyult, de segíteni kellett egy 
másik idősnek, aki a lábát törte. 
Gondolkodás nélkül vállalkozott a 
segítségnyújtásra. Még a saját fáj-
dalmait is elfelejtette közben. 

A depressziós, keserű, panasz-
kodós, elégedetlenkedő, kritizáló 
világba kellenek a fénylő, világító, 
útmutató keresztények. 

Örök karácsony c. novellájában 
Szabó Dezső ír egy bezárkózott, 

megkeseredett férfiról, aki életében 
egyszer elment a Balatonra, mire a 
fürdőzők ecet ízűnek érezték a ta-
vat… A novellában szereplő vén-
lányról pedig azt írja: a fiúlegyek 
nem szálltak be a szobájába a riasz-
tó látvány miatt… 

„Sok templomba járó ember nem 
rendelkezik tudatosan ápolt Isten-
kapcsolattal” (Pál Ferenc). Pedig ez 
segítene abban, hogy az emberek 
életéhez segítséget adjunk. 

„Lelki irányítás nélkül az ember 
olyan, mint a kert kerítés nélkül” 
(Keresztes Szent János). A lelki 
irányítók nem vezetők, hanem kísé-
rők. Kísérni kell mindazokat, akik 
meg akarják ismerni a jézusi utat. 
Meg kell mutatni Isten Országa 
szépségét, a szolgálat fontosságát.  

Áldozat nélkül nincs keresztény 
élet. Az életáldozat a legfontosabb 
mozzanat a hívők életében. Aki só 
és világosság a világunkban, az 
teljesítette keresztényi kötelességét. 

Február 12. – Évközi 6. vasárnap – Mt 5,17-37 – Megszigorított erkölcsi szabályok 
Sokan úgy tartják, hogy a jézusi 

parancsok megtarthatatlanok, mert 
túl szigorúak, kemények. Mások azt 
mondják, eljárt felettük az idő, ma 
már nem aktuálisak. Mindezeknek 
az ellenkezője igaz. Jézus megszi-
gorította az erkölcsi szabályokat, de 
nem azért, hogy gúzsba kösse az 
ember életét, szabadságát, hanem 
hogy lehetővé tegye lelki-szellemi 
kibontakozását. Aki az erkölcsi 
törvényekben csak tiltást, korláto-
zást, kötöttséget lát, az még nem 
ismeri igazán az Isten Országába 
vezető utat. 

Jézus megszigorította a Tízpa-
rancsolat 5. parancsolatát (Ne ölj!). 
A sértegetés, a haragtartás, a gyűlö-
let egyenes ágon vezet az öléshez. 
Sajnálatos látni, hogy napjainkban a 
sértegetés, a rosszindulatú rágalma-
zás, a becsületsértés mindennapos, a 
nagypolitikában is, a családokban is, 
de az élet minden területén is. 

Sokszor belegázoltak az én be-
csületembe is, és tudom, milyen 
nehéz a megbocsátás, a felejtés, az 
emberi kapcsolatok helyreállítása.  

Ha megvalósulna, hogy lelki 
ajándékainkat csak akkor vinnénk 
az oltárhoz, ha mindenkivel kibé-
kültünk, nagyon kevesen lennének 
az áldozatbemutatók. 

Nagyszüleimtől hallottam, hogy 
amikor missziós lelkigyakorlatot 
tartottak a faluban, a lelkigyakorlat 
vezetője mindenkit felszólított: 
Amikor megszólal a harang, menje-
nek el haragosaikhoz, és béküljenek 
ki. Sokan csak a kertek alatt mentek, 
de elmentek kibékülni. 

Napjainkban még keményebb-
nek tűnik a Tízparancsolat 6. paran-
csolatának szigorítása (Ne paráznál-
kodj, ne törj házasságot!). Ifjú hitta-
nosaimmal kemény szócsatát vív-
tunk ebben a kérdésben: szerintük 
ez a parancs végképp megtarthatat-
lan. Kérdeztem tőlük, hogy akkor 
húzzuk-e ki a Szentírásból mindazt, 
ami nehéz, és mi alakítsuk-e Jézus 
gondolatait a miénkhez, vagy pedig 
vállaljuk a nehéz parancsok megtar-
tását? Ebben az utóbbiban marad-
tunk. 

A családok szétesését a hűtlen-
ség okozza. Akiben nincs meg a 
gondolat fegyelme, abból az élet 
fegyelme is hiányzik. – Egy sok-
gyermekes édesapa mondta el, hogy 
bőven lett volna alkalma megcsalni 
a feleségét, de mindig győzött benne 
a szeretet, amellyel szerette a fele-
ségét. 

Korunk gátlástalan az ösztönök 
felkorbácsolásában. A következmé-
nyek enyhítésében már egyáltalán 
nem érzi magát illetékesnek. 

A Tízparancsolat 2. parancsola-
tát (Isten nevét hiába ne vedd!) Jé-
zus azzal egészítette ki, hogy az 
eskü is felesleges. Az eskü a szó 
nyomatéka. Ha valaki igazat mond, 
nem kell megerősíteni az állítását. 
Az igazság a szó legfőbb nyomaté-
ka. Ha valaki nem mond igazat, a 
hazugságot nem szabad nyomaté-
kozni. Jézus e szigorításban arra 
hívja fel a figyelmünket, hogy mon-
danivalónk legyen egyértelmű. Le-
gyünk szavahihetőek, következete-
sek. 
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1986-ban az állampárt követelé-
sére államesküt kellett volna ten-
nem. Ezt megtagadtam, hivatkoztam 
a jézusi tanításra, és arra, hogy a 
lelkiismeretem tiltakozik egy ateis-
ta, Isten- és emberellenes diktatúrá-

ra hűségesküt tenni. Nagy lett a 
visszhangja. Püspökömet arra köte-
lezték, hogy a létező legnagyobb 
büntetést adja, de ő 1989-ig húzta-
halasztotta a dolgot. Ekkor meg-
szüntették az államesküt. 

Jézus törvényszigorításai nem 
korlátozni, hanem felemelni akarnak 
bennünket. Ha megtartjuk őket, 
nekünk lesz jó. 

Február 19. – Évközi 7. vasárnap – Mt 5,38-48 – Az ellenségszeretet a kereszténység fokmérője
Világunkban farkastörvények u-

ralkodnak. Az ellenséget feljelente-
ni, megsemmisíteni, megalázni, el-
tiporni, az útból félretenni kell – ezt 
tanítja, sulykolja az evilág. 

Jézus tudja és tanítja, hogy aki a 
rosszat rosszal viszonozza, az to-
vább fonja a bűn, a gonoszság fona-
lát. A rossz folyamatát megszakítani 
csak jósággal, szeretettel lehet. Ne 
vonjam szeretetem körét olyan 
szűkre, hogy csak azok férjenek 
bele, akiket könnyű szeretnem. 

Ha megvalósul az ellenségszere-
tet, az nagy tanúságtétel. 

Kerényi Lajos piarista szerzetes 
mondta el, hogy kórházlátogatásai 
alkalmával találkozott egy idős 
férfival, akiről kiderült, hogy ő volt 
az a bíró, aki elítélte Mindszenty 
bíboros urat, és őt is. Megrendítette 
a találkozás, megölelte elítélőjét, aki 
sírt, bevallotta bűneit, majd feloldo-
zásban és a betegek kenetében ré-
szesült. Azt kérdezte az egykori 
hetyke vérbíró: „Akkor nyugodt 
lehetek?” Kerényi atya ennyit vála-
szolt: „Igen, az irgalmas Jézus meg-
bocsátott önnek.” 

Ha Isten szeretete nem válogat 
igazak és bűnösök, érdemesek és 

érdemtelenek között, akkor ezt mi 
se tegyük. 

Magam kétszer küzdöttem meg 
az ellenségszeretet parancsával. 
Filmfelvételen találkoztam azzal a 
tartótiszttel, aki a kommunista idők-
ben irányította második állomáshe-
lyemen a megfigyelésemet, lejáratá-
somat. Beszélgetésünk végén bizto-
sítottam arról, hogy nincs bennem 
harag, gyűlölet iránta sem. Hosszan 
gondolkodott, majd megköszönte, 
és azt mondta: „Ez igazi papi tulaj-
donság.” 

A másik az volt, amikor kiderült, 
ki volt az, aki több mint száz olda-
lon jelentett a kommunista titkos-
szolgálatnak a mindennapjaimról, a 
találkozásaimról. Őt is biztosítottam 
a szeretetemről, megbocsátásomról. 
Megrendítő volt a találkozás, de 
nem esett nehezemre szívből meg-
bocsátani neki. Élete végéig az író-
asztalán tartotta a megbocsátásom-
ról szóló levelet. 

De milyen eszközök állnak ren-
delkezésünkre, hogy az ellenségsze-
retet parancsát képesek legyünk 
megtenni? 

Az első az imádság. Isten színe 
előtt nem lehetek kétszínű. Neki be 
kell vallanom szívem érzéseit. Ő 
elveszi szívünkből a neheztelést, a 
haragot, a megbántottságot. Az igaz, 
hogy ehhez sokat kell az ő színe 
előtt lenni. 

Egyik lelkigyakorlatunkat a Bör-
zsönyben tartottuk. Testvéri tanács-
ra néma csendben mentünk fel egy 
hegycsúcsra, közben életünk háti-
zsákjából kidobáltuk azokat a dol-
gokat, amik hátráltatják, nehezítik 
életünket. Bizony sokféle nehezte-
lést, megbántódást, sértődöttséget 
kellett kidobnom lelki hátizsákom-
ból. 

Imádkozni a rágalmazóinkért – 
fantasztikus jézusi utasítás. Sokszor 
kellett gyakorolnom, hogy a min-
dennapjaimat ne nehezítsék ellensé-
gesen viselkedő embertársaim meg-
nyilatkozásai. 

Aki jót tud tenni ellenségeinek, 
az valóban érti a jézusi gondolat 
lényegét. 

„A hit szeretet nélkül fanatiz-
mus. A felelősség szeretet nélkül 
könyörtelenné tesz. A tudás szeretet 
nélkül kritizálóvá, kioktatóvá tesz.” 

Február 26. – Évközi 8. vasárnap – Mt 6,24-34 – Gondban lenni Isten Országáért kell 
A bizalom ellentéte az aggoda-

lom, ami negatív lelki folyamat. Aki 
aggódik, az fél a jövőtől. Nem biz-
tos benne, hogy elvárásainak megfe-
lelően alakul az élete. Bizonyos 
határvonalig az aggódás nem rossz, 
de az állandó nyugtalanság tönkre-
teszi az életet, s a környezetére néz-
ve is káros az aggodalmaskodó, 
kishitű ember. 

Jézus arra is tanít: Ne azért le-
gyünk gondban, hogy mit eszünk, 
iszunk, mibe öltözködünk, hol la-
kunk, mert ezeken felül vannak 
magasabb vágyak, élvezetek. Gon-
dolkodni, alkotni, közösséget terem-
teni, békességben élni, hinni, szol-
gálni embertársainkat, Isten földi 
Országát építeni, olyan dolgok, 
események, amely felette állnak a 
létfenntartás ösztöneinek. 

A növény- és állatvilágot nézve 
nem lenne okunk az aggodalmasko-
dásra. Bakonyi táborozásaink idején 
rácsodálkozunk a növényekre: nem 

tudnak elmozdulni a helyükről, 
mégis tudnak élni, pompázni, virul-
ni. Megcsodáltam, ahogy a kis ma-
darak nappal, a denevérek este meg-
szerzik az életben maradásukhoz 
szükséges élelmet. 

Azért nincs szüksége az ember-
nek az aggodalomra, mert a Terem-
tő úgy teremtett meg bennünket, 
hogy képesek vagyunk a munka-
végzésre. Mindenki előteremtheti 
magának az életéhez szükséges 
javakat. De nemcsak ebben mutat-
kozik meg a gondviselés, hanem 
embertársaink szeretetében is.  

Isten bankója c. írásában Gárdo-
nyi Géza elmondja, hogy egy ele-
gánsan öltözött férfi minden évben 
kiválaszt egy hajléktalant, és bizto-
sítja számára, hogy újból felépítse 
az életét, mert valamikor ő is így 
tudott kimenekülni a hajléktalanok 
sorsából. 

Az biztos, hogy Isten nem dol-
gozik helyettünk. Nem várhatjuk, 

hogy munka és erőfeszítés nélkül 
majd jól élünk. Az sem lenne he-
lyes, ha anyagilag támogatnánk az 
ügyeskedőket, a szélhámosokat, a 
munkakerülőket. Egy nagyáruház 
parkolójában azt mondta nekem egy 
kéregető: „Miért kellene dolgoz-
nom? Jól megélek az emberi hiszé-
kenységből.” 

Arra már jóval nehezebb vála-
szolni, hogy a Gondviselés miért 
nem vigyáz a naponta éhenhaló 
emberszázezrekre, a mélyszegény-
ségben élő milliókra. Ezt valószínű-
leg nem is a Gondviselésen kellene 
számon kérni, hanem a mohó embe-
reken. Nagyon szétvált a szükséglet 
és az igényszint. Ha mindenkinek az 
igénye csak annyi lenne, mint a 
szükséglete, nem lenne ilyen kiáltó 
ellentét gazdagok és szegények 
között. 

Jézus azon kijelentésének reali-
tását, hogy „keressük elsősorban 
Isten Országát, és annak igazságát, a 
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többi megadatik hozzá” – sokszor 
megtapasztaltam. Nem azért, mert 
az Ország építésével kiváltságosak 
lettünk, hanem azért, mert sok test-
vért, barátot szereztünk, akik értéke-
lik és segítik munkánkat, életünket. 

Azt az igazságot is a szívünk 
mélyébe kell írni, hogy ne zsúfoljuk 
bele a mába a holnap gondjait. A 
jövőért való aggódás hibájába én is 
sokszor beleestem, de mindig bebi-
zonyosodott, hogy fölösleges volt. 

Jézus nagyszerű tanítása, ame-
lyet a mai evangéliumban elmon-
dott, ma is érvényes. Ha megtartjuk, 
nekünk lesz könnyebb. 

Március 5. – Nagyböjt 1. vasárnapja – Mt 4,1-11 – Pusztai megkísértés 
Megszoktuk a történet szokásos 

magyarázatát: Jézus elutasítja az 
anyagiasságot, a nagyságot, a ha-
talmat, ellene mond minden jellegű 
kísértésnek. Tehát az Isten, a Lélek 
erejében ellene lehet állni minden 
csábításnak, csak kapaszkodjunk 
Belé kitartóan. Eddig a tanulság. 

De ha „szűz” szemmel olvas-
nánk a történetet, már azon is meg-
lepődnénk, hogy a Sátán csak úgy 
teszi-veszi Jézust, mint egy bábot. A 
szabad akarattal teremtett, Isten 
közelségét élvező és mégis felláza-
dó Lény, aki nagyobb akar lenni a 
Teremtőnél, s most túl szeretne járni 
az eszén. „Legyetek okosak, mint a 
kígyó!” A tanító történetben a para-
dicsomi hüllő megtalálta Éváék 
gyenge pontját. Jézusnál itt azzal 
próbálkozik a Gonosz, hogy maga is 
a Bibliából idéz neki. Uramisten! 
Mennyi szörnyűség történt már a 
világban az Igére hivatkozva! De 
Jézus nem verhető át, akkor sem, 

most sem. Előtte hiába próbálunk 
sunnyogni. 

Az bizonyos, hogy létezik vala-
milyen Diabolosz, a Szétdobáló, 
akinek a működése mostanság meg-
lehetősen jól látszik. Ha egyenként 
kérdeznék meg az embereket, min-
denki biztonságra, békére, kenyérre, 
nevetésre vágyna. S talán soha nem 
volt ennyi irigység, féltékenység, 
haszonlesés, könyökölés, harácsolás 
stb., mint manapság. Már a legki-
sebbek számítógépes játékaiban is 
akkor jutsz csak előre, a következő 
pályára, ha minél több szörnyikét, 
sárkányt (ellenfél harcost) stb. – 
legyőzöl. Aztán az isteneink is jócs-
kán megszaporodtak Jézus kora óta. 
Már nemcsak a mammon, az erő, a 
hatalom kísért, hanem a szépség, 
fiatalság, egészség, elfogadottság 
stb. istenei is. 

Globalizált világunkban nya-
kunkba zúdul a világ összes baja, 

stresszelünk vagy közönyössé vá-
lunk, de a középutat, az együtt érző, 
tettrekész közösségi gondolkodást 
nehéz elsajátítanunk. Tűrő- és küz-
dőképességünk csökkent, néha á-
mulva hallgatjuk vagy olvassuk 
sokat megélt őseink sokszori élet-
újrakezdését. 

De a szobánkba betört Világnak 
kereshetnénk a jó oldalát is! Szám-
talan csodálatos életút, egyszerű 
életmódra való törekvés, osztozás, 
kiengesztelődés, vigasztalás, meg-
bocsátás stb. híre is eljut hozzánk 
nap mint nap. Látunk ragyogó sze-
mű embereket, akikből sugárzik a 
remény. Kutassunk ezek után, és 
merítsünk erőt ezekből is! Ne azt 
nézzük, hogy mit kapunk (mi az, 
ami nekünk „jár”), hanem hogy mit 
adhatunk, hogy szebb legyen körü-
löttünk a világ. S akkor a Szétdobá-
lónak nem lesz ereje rajtunk! 

Március 12. – Nagyböjt 2. vasárnapja – Mt 17,1-9 – Tábor-hegyi jelenés 
Az 588 méter magas Tábor-hegy, 

amely a Jordán völgyéhez viszonyítva 
a tekintélyes 774 méterre magasodott, 
már az Ószövetségben is szent hely-
nek számított, ahonnan Sisera serege-
inek legyőzésére indultak a zsidók. 
Jézus ezt a helyszínt választotta arra, 
hogy saját maga töltekezzen, s egyben 
három tanítványának életre szóló 
élményt, örömet szerezzen.  

Az Ószövetséget olvasva mindig 
meghatott, hogy Jahvéról beszélve 
szinte rendszeresen hozzáfűzik, hogy 
„Ő, aki kihozott Egyiptomból, táplált 
a pusztában, kettéválasztotta a tengert 
…stb”. Azért üt szíven ez a gyakori 
szófordulat, mert gyanakszom, hogy 
Istenre gondolva mi inkább panasz-
kodunk, kérünk, vádaskodunk, értet-
lenkedünk, a hiányainkat emlegetjük, 
s nem azért adunk hálát, hogy már 
hányszor bizonyította, hogy fontosak 
vagyunk neki személy szerint is. Mi-
vel az emberi kapcsolatokban is akkor 
van halló fülünk a másikra, ha feléje 
fordulva, rá figyelve kezdjük a be-
szélgetést, nagy az esélye annak, hogy 
a hála alaphangulatába helyezkedő 
ember tisztábban hallja Istenünk üze-
netét. 

Nem tudjuk, miért ezt a három ta-
nítványt vitte Jézus magával. Sok 
magyarázat lehetséges: 
 őket kedvelte legjobban, 
 ők tűntek a legmegbízhatóbbak-

nak, 
 nekik kellett valamiért leginkább 

az erősítés, 
 rájuk várt a legnehezebb külde-

tés stb. 
Mi vajon tudjuk-e, hogy a körülöt-

tünk élőknek éppen mire van szüksé-
gük? Kinek éppen mire? S van-e 
bölcsességünk, erőnk úgy adni azt, 
hogy el is tudják fogadni? 

Péterék ismeretlen, zavarba ejtő, 
bár csodálatos helyzetbe csöppentek. 
Érdekes, hogy Péter maguknak nem 
akar sátrat építeni. Ő – bár együtt 
vándorolt barátként Jézussal – még jól 
érezte, hogy nem egy „súlycsoportba” 
tartoznak. Mi kicsit átestünk a ló 
túloldalára. Nem gondolom, hogy 
sokan fogadnánk arcra borulva Jézust, 
ha megjelenne közöttünk. Kicsit „bra-
tyizósra” sikeredett a kapcsolatunk 
mostanában, ennek minden előnyével 
és hátrányával. 

Mi hogyan reagálunk az ismeret-
len, félelmetesnek tűnő helyzetekre? 

Például most a bevándorlás kapcsán. 
Van erőnk odamenni, megismerni az 
emberek élettörténetét? Kimutatni 
együttérzésünket? Vagy csak egy 
„migrációs massza” marad számunk-
ra, amellyel szemben valóban megre-
kedünk a félelem és bizonytalanság 
állapotában. 

Jézus sokat nyújt, felkészít, de 
számon is kér. Ha többet kapsz, töb-
bet is vár el tőled. Langyoskásan nem 
lehet Krisztus-követőnek lenni! 

A Tábor-hegyen Péterék átélték a 
fausti „Állj meg, pillanat!” érzését. De 
az lenne jó, ha igaz lenne Teréz anya 
szava: „Soha ne engedd, hogy valaki 
ne legyen boldogabb a veled való 
találkozás után, mint előtte!” Vannak 
ragyogó szemű emberek, akiknek jó a 
közelében lenni, mert energiával, 
reménnyel töltenek fel. 

A látottakról nem volt szabad be-
szélni a tanítványoknak, de átélték, 
hogy az Isten-közelség sem most, sem 
odaát nem félelmetes, hanem feleme-
lő, szívet-lelket szétrepesztő öröm! 

Add, Uram, hogy minél gyakrab-
ban legyen bennünk is megtapasztal-
hatóvá a Te szerető lényed! 
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Március 19. – Nagyböjt 3. vasárnapja – Jn 4,5-42 – Beszélgetés a szamáriai asszonnyal 
Jézus elhagyja Júdeát, ahol ismét 

értetlenséggel találkozott, és vissza-
tér Galileába, saját megszokott kör-
nyezetébe. A lenézett, megvetett 
Szamárián megy keresztül, nem 
kerüli meg zsidó szokás szerint. Már 
ez is mutatja, hogy mentes az előíté-
letektől, a történet folytatása pedig 
fényesen bizonyítja ezt: Szóba áll 
egy asszonnyal, kér is tőle valamit. 
(A tanítványok meg is ütköznek 
rajta.) Ráadásul ez egy megvetett, 
kiközösített nő volt, aki azért jött a 
déli hőségben vízért, hogy ne kell-
jen senkivel találkoznia. Biztosan 
meg is ijedt, hogy ott talált egy ide-
gen férfit. Annál jobban csodálko-
zott, hogy az megszólítja, és segít-
séget kér tőle. Jézus élő vizet, lelki 
gyógyulást kínál neki, ezért tereli a 
szót az asszony problémáinak gyö-

kerére. Tapintatos, nem olvassa 
fejére az életmódját. Mint a házas-
ságtörő asszony esetében, a bűnt 
nevén nevezi, de a bűnöst nem ítéli 
el. És a bűnös ettől az ítéletmentes 
elfogadástól gyógyul meg. Az asz-
szony is ott hagyja a korsóját, és 
elszalad a városba, már nem fél, 
nem rejtőzik, sőt beszélni mer a 
bűnéről is („Mindent elmondott, 
amit tettem”). 

Jézus ott marad pár napig, és a 
város lakóinak is azt tanítja, amit az 
asszonynak is elmondott már: Az 
Atyához sok út vezet. Nem az imá-
dás módja, hanem az imádó lelküle-
te számít. Ez pedig a lenézett 
szamáriaiaknak gyógyította a lelkét. 

Mire tanít bennünket ez a sza-
kasz? 

 Az előítéletek rombolnak, eltá-
volítanak, az elfogadó szeretet 
gyógyít. 

 Ha a szeretet azt kívánja, át kell 
hágni a megszokottat. Ez meg-
lepi az embereket, és rákérdez-
nek. 

 A leghétköznapibb helyzeteket 
is fel lehet használni az apostol-
kodásra. 

 A bűnt nevén kell nevezni, de a 
bűnös elítélése nélkül. 

 Ott kell maradnunk, beszélnünk, 
ahol halló fülekre találunk. 

 Akkor tudjuk Jézushoz hívni a 
gyógyításra szorulókat, ha hite-
lesen tudunk beszélni róla. 

 Az Atyának az imádók lelkülete 
számít, nem a rítus (ökumené!). 

Március 26. – Nagyböjt 4. vasárnapja – Jn 9,1-41 – A vakon született meggyógyítása 
A vakon született ember gyógyí-

tása során Jézus messze túllép az 
ószövetségi elképzeléseken. A szin-
te bírósági tárgyalás lefolytatásakor 
a korabeli vallási elit nem képes 
felfogni sem a bűnt követő beteg-
ségbüntetés gondolatának, sem a 
szombati tevékenységi tilalomnak a 
megszegését. Maradjon beteg, ha 
bűnös, szombaton meg főképpen! 
Nem csoda, ha kiérdemelték a „ke-
ményszívű” jelzőt! 

Nem tudok nem gondolni átvitt 
értelmű vakságunkra. Vajon itt és 
most ki az oka annak, ha nem jól 
látjuk a valóságot, a világot? Mi 
magunk, a szüleink, a társadalom? 
Mindhárom? És hogyan tud Isten 
ma világos látásra segíteni bennün-
ket? Könnyen kijelentjük a farizeu-
sokról, hogy megkövesedett, ha-
gyományokhoz, pozíciókhoz ra-
gaszkodó emberek voltak. A követ-
kező generációt kérdezve, például 
nem tartanak-e minket is begyöpö-
södöttnek, az evangelizálás új jeleit 
fel nem ismerőnek? A belső Hangra 

hallgató fülekre talán sosem volt 
nagyobb szükség, mint napjainkban! 

Nagyon örülök, hogy nem ma-
radt ki a leírásból a „köpéssel sarat 
csinált” mint „gusztustalan” mozza-
nat, mert hiszem, hogy a teremtett 
világban nincs csúnya dolog, csak 
helyén kezelt szépség. Jézus gyó-
gyításai egyébként is olyan csodála-
tosan egyszerűek, hókusz-pókusz 
nélküliek, hogy öröm olvasni. Tes-
tet-lelket érintés! Nem durván, de 
érezhetően! Valahol ez a kulcsa 
minden találkozásunknak. A jól al-
kalmazott, gyógyító testi érintést is 
gyakorolgatnunk kell, de a lelkit még 
inkább. Meddig mehetek el? Mit 
hozhatok szóba? Mikor kell hallgat-
nom? Mikor kell „tetemre hívnom”? 
Egyáltalán, keresem-e a gyógyító 
beszélgetések lehetőségét családban, 
közösségben, baráti körben? 

Ennek a gyógyítási történetnek 
fontos üzenete, hogy a vak megtette 
azt, amit Jézus kért tőle: elment, és 
megmosdott Siloé tavában. Mond-
hatta volna azt is: „Hagyjál már, 
mosdottam én már eleget, ott is, 

máshol is! Gyógyulást várok, nem 
tanácsokat!” Hogy a Jézus szemé-
lyébe vetett bizalom sarkallta moz-
dulásra, vagy a „minden mindegy” 
érzése, nem tudhatjuk. De mozdult! 
Nekünk könnyebb helyzetünk van. 
Mi már tudjuk, hogy bízhatunk 
Jézusban, tettekre sarkalló noszoga-
tásaiban. Jaj, csak ne akarjuk mi is 
kimagyarázni, hogy nem időszerűek 
az ötletei! Jók, de nem itt, nem most 
és nem nekem. 

A gyógyult vak által a farizeu-
soknak adott válaszok, illetve he-
lyenként kérdésként megfogalma-
zott vádbeszédek olyan mérvű böl-
csességről tanúskodnak, amiről óha-
tatlanul eszünkbe kell jutnia Jézus 
ígéretének: „A Szentlélek azon órá-
ban megtanít titeket, hogy mit kell 
mondanotok” (Lk 12,12). 

 
Vajon nekem van-e erőm odafi-

gyelve kivárni, míg saját okfejtéseim 
helyett a minden körülményt bekal-
kuláló Lélek szólal meg belőlem? 
Állandó sóhajtásunk lehetne: Uram, 
add, hogy lássak! 
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