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János példája? 

 

Jézusnál jártak Keresztelő János követei. Megkérdezték tőle: „Te vagy-e az Eljövendő, vagy 
mást várjunk?” Jézus nem adott egyenes, konkrét választ. Cselekedeteit, csodáit sorolta fel, 
és döntsenek ők, nevezzék meg ők, hogy ki előtt állnak. 

Miután János tanítványai elmennek, Jézus a tömeget kérdezi Jánosról. Mintha provokálni 
akarná őket kérdéseivel. „Mit vártatok, hogy kit láttok majd a pusztában? Milyennek 
gondolatátok azt, akiről hallottátok, hogy próféta?” Úgy mutatja be Jánost, mintha ellentéte 
lenne mindannak, amit elképzeltek. Nem pompás ruhákban jár, bőségben él. János egyszerű, 
testét sanyargató életével példázza, hogy Isten hírnöke. „Asszonytól szülöttek közül senki 
sem nagyobb nála.” De ez nem földi nagyságot, rangot jelent. Az Istennek elköteleződésben 
jár ő mindenki előtt. Erre az elköteleződésre biztatja a sokaságot, és hogy vegyék fel János 
keresztségét. A farizeusokon és a vallási elöljárókon kívül sokan keresztelkedtek meg. 

Olyan érthetetlennek tűnik, hogy a vallási elöljárók – akik hitben, tudásban elöl jártak – 
ennyire nem tudták, mi a jó választás? És előttünk ma teljesen világos, mit kell választanunk? 

Az Istennek elköteleződés egyszerű, nélkülöző, önsanyargató életet jelent, s minden földi jót, 
előre jutást, boldogulást alárendelünk a jézusi örömhír hirdetésének? 

Vagy a jánosi példát túlzónak tartva szeretnénk a földi javakból is többet magunknak? Azért, 
miközben a hit fontos nekünk, a földön is boldogulni szeretnénk. Ha nem világi állásokban 
törünk pozícióra, legalább a templomi pozíciókból szeretnénk elérni valamit. Ha nem is 
sikerül prédikálni, igét magyarázni, legalább egy stabil helyet a templom padjaiban 
szeretnénk kivívni magunknak. A „buzgó hívő” státuszát. 

A lukácsi igerész alapján mindez lényegtelen. Hitbeli elköteleződésünknek nincsenek földi, 
külső látható jelei. Isten látja a lelkünket, és majd Ő értékel. Felfoghatatlan, sokszor 
érthetetlen, végtelenül szerető isteni értékeléssel. „Aki legkisebb közületek Isten országában, 
nagyobb, mint ő.” 

Törekedjünk hát az isteni tanítás megszállott terjesztésére, minél kevesebb földi jutalom 
reményében. Bízva Isten igazságos értékelésében és szeretetében.  
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