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A mai evangéliumi részből három dolgot szeretnék kiemelni. 

Egyrészt hogy az ördögtől megszállottságot (melyre kétszer is utal a mai Evangélium) hajlamosak vagyunk 

valamiféle régi és téves, elavult szemléletnek, „diagnózisnak” tekinteni. Ebben van ugyan igazság, de ne 

felejtsük el, hogy a mai pszichiátria pl. Freud betegeinek nagy részére is más diagnózist adna, mint amit ő 

adott kb. 100 éve. Mindenesetre a Szentírásban ördögűzésnek leírt eseteket bárhogy is ítéljük meg mai 

szemünkkel, abban biztosak lehetünk, hogy Jézus személye, és a belé vetett hit gyógyító erővel bírt akkor is 

és ma is. Ha Jézus jól látjuk, akkor biztos, hogy önmagunkat is jól fogjuk látni. 

A másik elgondolkodtató dolog a 11 tanítvány „hitetlensége”. Úgy gondolom, Jézus nem azért korholta őket, 

mert mások szavainak nem hittek. Hiszen a hit jelen esetben nem a valakinek való hívést jelenti, hanem a 

Jézussal való találkozást, és Jézus igazi mivoltának a látását. A 11 tanítvány már találkozott Jézussal, 

sőt vele élt 3 évet, de mégsem voltak képesek annak látni Őt, aki valójában volt. És igazából ez volt a gond 

velük. Mindezt a magunk helyzetére is vonatkoztathatjuk. Az, hogy pl. egy bölcs ember egyszer mondott 

nekem Istenről dolgokat, amiket elhittem neki, még közel sem jelenti azt, hogy megtörtént az igazi 

találkozásom Jézussal. Hogy van hitem. 

És ehhez kapcsolódik a harmadik megjegyzés: az üdvösséghez Jézus szerint szükséges hit nem az Egyház 

hittételeinek az elfogadását jelenti, hanem a találkozást a „valódi” Jézussal. Jézus tehát azt üzeni nekem, 

hogy amíg Őt nem látom annak, aki Ő valójában, addig nem születik meg bennem az Ő országa. És ez nem 

egy szigorú követelmény Tőle, hanem pofonegyszerű logika. A (szintén Jézus szerint szükséges) 

megkeresztelkedés hasonló módon nem a szenteltvízzel való leöntést jelenti, hanem a Szentlélekbe való 

„belemerülést” (lásd Mk 1,8). Megintcsak a pofonegyszerű a logika: hogyan akarnék bekapcsolódni a Szent-

háromság közösségébe, ha a Szentlélek „kimarad” belőlem? 
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