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„Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, 
akik elmentek Máriához, és látták, amit Jézus tett”

Jn 11,45

Kedves Testvérek!

Mai igénk nagy kérdést vet fel, ami ta-
lán nem túlzás, az egész hitre komoly 
kihatással van: látni és hinni, vagy nem 
látni és hinni. Egyáltalán, lehet, hogy 
magának a látásnak, mint olyannak az 
újradefiniálására is szükség van. Látni 
testi szemmel nagy dolog. Talán azok a 
testvéreink tudnának erről mesélni, akik 
nem látnak. Mennyire is vágynának erre 
az érzékelésre. De Jézus több csodáját is 
látták. Nem is kevesen. És mégis, csak 

egy testi látás lett az eredménye. A látás-
nak egy másik lépés előszobájává kell 
válni: a megértésének. Én azt hiszem, 
ez az, ami Jézus szolgálatának a legna-
gyobb részében hiányzott. Hányan lát-
ták a csodákat, és hányan értették meg. 
Az ember mindig magyarázatokat keres, 
keres még akkor is, amikor ott van előt-
te. Amikor nem neki kellene kitalálni a 
magyarázatot, mert ott van, csak nyúlni 
kellene érte. 
Jézus most átlépett egy nagyon fontos 
határt. Korábban a csodáiban gyógyí-
tott, kenyeret sokasított, és a csodák 
bizonyos fajtáiként értelmezve tisztán 
magyarázta az írásokat. Ez mind nem, 

hogy nem volt kevés, de nagyon is sok 
volt. Hiszen melyik rabbi, tanító, vagy 
bárki más lett volna minderre képes? De 
most valami más történt. Jézus megmu-
tatta igazi hatalmát. Legyőzte a halált. 
A halált, ami az ősi ellenség. Sőt, ezt 
a győzelmet mindenki számára érthe-
tő módon aratta. Nem gondolati síkon 
és nem csak az önmaga által fontosnak 
tartott értelmezésben, hanem úgy, hogy 
abból mindenki érthetett, és valószínű-
leg értett is. 
A levont következtetés azonban lehet 

helyes és helytelen. Legelőször is meg-
rémülhetek. Hiszen mi lehet az a hata-
lom és ki lehet annak a hatalomnak a 
birtokosa, aki legyőzte, legyőzhette a 
legősibb ellenséget, a halált, és nekem 
ehhez hogyan kell viszonyulni. Meg 
lehet tőle ijedni és el lehet utasítani. 
Szerintem ez volt a környezetének is a 
legelső reakciója. Az ilyen hozzáállás 
azonban valójában önmaga paródiája. 
Megijedek attól, akiről tudom, hogy az 
élet adója, és elutasítom, miközben nem 
utasítom el, sőt, nagyon is benne vagyok 
a bűnben, ami valódi halált okoz. Saj-
nos, ma is ezt látjuk a leggyakrabban. 
Távolinak tartjuk Jézust és nem is ke-
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ressük vele a közösséget, közben benne 
vagyunk a bűnben, mert azt értjük.
Ez a zavart hozzáállás azonban ellensé-
gesre váltott, mert féltették saját vélt ha-
talmukat. Állítólag ismerték az írásokat, 
és mégsem értették, mert nem úgy kö-
vetkeztek be dolgok, ahogyan ők gon-
dolták. A hatalomról is csak emberi fel-
fogásuk, elgondolásuk volt. De az isteni 
az valami egészen más. És valahol itt 
kezdődik az igaz hit. Hiszem, hogy Isten 
nagyobbat, tökéletesebbet adott, mint 
amit én elképzeltem. És persze másho-
gyan. Jól példázza ezt Jézus. Kortársai 
azt várták volna Tőle, hogy legyőzi a 
római megszállókat. Az már persze más 
kérdés, hogy Jézus a 
római századossal igen 
barátságosan beszélt, 
sőt, hitét többre értékel-
te, mint azokét, akik a 
hit igaz letéteményese-
inek tartották magukat. 
Egy evilági szuperha-
talom legyőzését vár-
ták Tőle, és azt, hogy 
helyreállítja a dávidi 
királyságot. De a valódi 
ellenség legyőzése nem 
szerepelt az elvárások 
között. Ezt nem mer-
ték talán remélni sem. 
Valószínűbb azonban, 
hogy nem is gondol-
ták meg, hogy ki is az 
igazi ellenség. A róma-
iak legfeljebb megke-
serítették az életüket 
az adókkal, de nem ők 
voltak az igazi ellenség. 

Jézus egy olyan ellenség ellen küzdött, 
aki ellensége zsidónak, görögnek, róma-
inak. És ez nem más, mint a halál. 
De Jézus szolgálatának van egy, még 
ettől is csodálatosabb eredménye és vo-
natkozása. A fizikai halál szörnyű embe-
rileg nézve, de mégsem a legszörnyűbb. 
A fizikai test pusztulásra van szánva, és 
ezen nem is lehet változtatni. Porból let-
tünk és porrá leszünk. De van egy másik 
halál, ami még szörnyűbb, mert örökké 
tart: ez pedig a lelki halál. És Jézus na-
gyon sok embert ebből is feltámasztott. 
Ezt talán sokan nem is vették észre, de 
mégis nagyon fontos része volt szolgá-

G.Doré: Lázár feltámasztása
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latának, és azóta is nagyon sokan ott, 
Nála találták, találják meg a valódi éle-
tet. Ezen nincs is mit csodálkozni, mert 
csak Nála lehet, és sehol máshol. Sok 
embert láttam börtönmissziós szolgála-
tom alatt, akik éltek fizikai valójukban, 
de lelkileg halottak voltak. Mások szá-
mára is, és talán a saját maguk számára 
is. De amikor hitre jutottak, akkor kezd-
tek el élni. Onnan kezdődött számukra 
az új élet. 
De ez a rácsokon kívül is így van. Egy 
nagyon érdekes század elején élünk. 
Maga az emberi élet, fizikai értelemben 
talán még sosem volt olyan fontos, mint 
ma. Ebben sincs talán semmi különös 
a vérzivataros huszadik század óta. De 
talán még sosem esett olyan kevés szó 
a lelki halálról, mint ma. És ez is egy 
nagy küldetése a keresztyén embernek. 
Elmondani, hogy nem csak a testi ha-
lál, de a lelki halál ellen is küzdeni kell, 
mert az az igazi vég. 

Voltak, vannak csodás gyógyulások, 
melyekért Istené legyen az örök dicső-
ség. Ezek láthatóak, orvosilag nagyon 
sokat igazoltak is, de a lelki gyógyulás 
még fontosabb. Még nehezebben lehet 
emberileg megmagyarázni. 
Az ember mindennél jobban vágyik a 
gyógyulásra. De tudjuk-e, hol kell ke-
resni, hol lehet megtalálni a valódi meg-
újulást? És ha tudjuk ezt, akkor tudjuk-e 
azt is, hogy ezt át kell adni, hogy azok, 
akik a kétségbeesésben vannak, azok-
nak is legyen reménységük.
Jézus küldetése itt, vitathatatlan egy 
csúcspontot ért el. De éppen ez a csúcs-
pont kell, hogy nekünk is példát adjon, 
és egyúttal reményt is. Nem evilági 
ellenséget győzött le Jézus, hanem az 
örök, igazi ellenséget. 

Ámen!

(Elhangzott 2011. aug. 7-én.)
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Kötőjeles történet

Két európai tudós eltévedt a sivatagban. 
Elfogyott a vizük, a szomjhalál fenye-
gette őket. Egyikük úgy vélte, a távol-
ban egy oázis sziluettje rajzolódik ki. 
– Az ismert érzelmi csalódással van dol-
gunk – állapítja meg a társa –, számos 
tudományos értekezés számol be erről 
a jelenségről. Intő jel, kezd összezava-
rodni az érzékelő képességünk. Nagyon 
résen kell lennünk. 
Tovább vonszolták magukat, és most 
már a víz csobogását mindketten hallani 
vélték. 
– Istenem, hát még a halálunk küszöbén 
is csúfot űzöl velünk?... – fohászkodik a 
másik. 
Két beduin talált rá másnap reggel a tu-
dósok holttestére. Csodálkoztak, hogy 
közvetlenül az oázis előtt estek össze. 
Egyikük kiveszi a halottak zsebéből az 
útleveleiket, és így szól társaihoz:
– Már mindent 
értek, ezek az 
ú g y n e v e z e t t 
fe lv i lágosul t 
európaiak, még 
azt sem képesek 
elhinni, ami a 
szemük előtt 
van...

(H. Hamdorf-Ruddies nyomán, 
Hézser Gábor válogatása)
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