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„Látták, amit Jézus tett, és hittek benne.”
A csoda hallatára a Betániában járók különbözően vélekednek, van, aki hisz, van, aki egyből szalad a
hivatalos megmondókhoz jelenteni. Tulajdonképpen bármi történik, mi mindent a saját szemüvegünkön keresztül látunk. Ami az egyiknek csak egy gaz, az a másiknak mezei virág. Itt is, aki akar és tud,
az hisz és lelkesedik, akinek nincs saját véleménye, az szalad kérni egy véleményt. Nem így van ez
ma is? De hiszen még, aki hisz, az is hányféle módon hisz, arról nem is beszélve, hogy mennyire
akarja, tudja a hitére feltenni az életét, vagy legalább próbálja a hite szerint alakítani a cselekedeteit,
az életét. Láthatjuk, hogy a főtanács, akik politikusok is egyúttal, egyből politikai kérdést csinálnak a
csodából és a népszerű tanító megjelenéséből. Nem is tehetnek talán mást, mert aki valamiben
nagyon benne él, az óhatatlanul mindenre ki is vetíti azt.
Intő jel ez nekünk, hogy kerüljük a politikát, ne foglalkozzunk vele többet a szükségesnél, mert az egy
nagyon sajátos látásmódot eredményez, amitől még tudatosan is nehéz elszakadni. Ahogy a nagytanácsból csak kevesen – Nikodémus, az arimateai és Gamáliel – tudtak valamennyire elszakadni a
pozíciójuk szerinti látásmódtól. Sőt láthatjuk, hogy az evangélista János szintén azonosul a korabeli
gondolkodásmóddal, és elhiszi, hogy aki abban az évben a megválasztott főpap, az jövendölési
képességet kap a hivatalához. Erről azért ma – évezredek távlatából – sokan másképpen gondolkodunk. Fontos, hogy az életünket, és a környező világ eseményeit, ne egy speciális, a világ által kínált
szemüvegen keresztül lássuk, hanem megtanuljuk – a Jézus tanítása alapján kialakuló – egyéni
látásmóddal szemlélni. Ez rendszeres szentírásolvasással, imádsággal, elmélyüléssel, lelkigyakorlatozással, lelkivezetéssel, és mindenképpen sok külső és belső csenddel érhető el. Ahogy az Efraim
környékiek szükségét érezték a megtisztulásnak, ez most nekünk – a nagyböjt kapcsán – időszerű
lehet.
Istenem! Segíts meghallanom, megértenem, hogy Jézus mit tanácsol konkrétan, személy szerint
nekem, és tudjak haladni is ezen az úton!
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