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Jézus napja a mi napjainkat is megvilágítja 

 

Lekció: Jn 9,1-13 

 

Textus: Jn 9,39: Jézus pedig ezt mondta: Én ítéletre jöttem e világra, hogy 

akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. 

. 

1. „Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született?” – 

kérdezik a tanítványok. 

A kérdésükben van valami nyitottság. Nem látnak tisztán, ezért Jézushoz 

fordulnak tanácskérésükkel. Van ismeretük a helyzet kapcsán: 

„Megbüntetem az Atyák vétkét a fiakban”. Nem igaz, hogy „az apák ettek 

egrest, a fiak foga vásott bele.” Jogos a kérdés. Érteni és értelmezni 

szeretnék. Teremtményként megkaptuk ezt a készséget és képességet. Fontos 

a kérdés. Ha választ kapok a miértre, akkor közelebb kerülök valamilyen 

megoldáshoz. Ha értelmezni tudom, legalább megértem, és akkor 

elhordozhatóvá esetleg elfogadhatóvá válik az adott helyzet.  

 

Sem ez, sem az! Ez az Isten titka! 

Jézus elutasítja az élet minden területét, minden titkát felismerni akaró 

gondolkodást és törekvést. A mi tragédiánk: „Mióta a világ 

varázstalanítva lett, … minden banális óraszerkezet.” (Cseh Tamás) 

Nincs titok, nincs határ! Ezért a ma embere könnyen megfeledkezik 

teremtményi mivoltáról. Istennek, az életnek és a világnak is megvannak és 

megmaradnak a titkai. Ezeket tiszteletben kell tartani! Teremtettségi 

mivoltom elismerése: tudom, hogy megvannak az életbe való 

betekintésünknek a határai! Jézusnak is megvolt. 

 

Azért van így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei.   

Egy mozgás figyelhető meg, ami egy látásbéli váltást hoz. Mozgás a múltról 

a jelenre, az okról a célra, a bűntől a bűnbocsánat felé és nem a büntetés felé. 

Isten Igéjének ez a természete. A Krisztus megjelenésében, a világgal való 

találkozásban jelenik meg Istennek ez az újjáteremtő hatalma. 

 

2. „Hogyan nyílt meg a szemed?” - kérdezik a szomszédok, ismerősök. 

Ők is a titokra kíváncsiak. Nem látnak tisztán, ezért a hatósághoz, a 

szakemberekhez fordulnak.   

A titokba való belépés vágyával nem támasztunk a szakemberekkel szemben 

túlzott elvárásokat? Ezzel nem adunk rájuk egy olyan ruhát, amivel 

belekényszerítjük őket a mindenhatóság téveszméjébe? Leginkább 

azokat, akikre emberi életek vannak bízva. Az orvosokat - „Hogyan 

történhetett velem, hogy beteg lettem? Legyen szíves megszerelni!” A 

tanárokat - „Csináljanak már a gyerekkel valamit!” A politikusokat - „Őket 

azért választjuk, hogy mindenben és minden területen megoldják az 

életünket.”  Tetszetős ez a „ruha”. Tragédia akkor van, amikor elhiszi 

magáról a szakember, hogy ez valóság, ez a normalitás, ez az élet! Nem ennek 

következménye a túlvállalás és a túlterheltség? Ahhoz, hogy az 

óraszerkezet működni tudjon, át kell lépni a határt! 

3. „Én ítéletre jöttem e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik 

látnak, vakká legyenek.” 

Ez az evangélium! Jézus a világ világossága. Ő az, aki legbelsőbb lényege 

szerint látja életünket. Az ítélet: akik nem látnak, lássanak! A vak Isten 

felmentő ítéletében részesült. Feloldoztatott az Istentől rendelt életre, egy 

emberi életre. Krisztus feloldoz a teremtményi létre, hogy lássunk és 

éljünk! Feloldoz emberi határaink és hivatásbéli határaink meglátására és 

belátására. A kívülről felénk irányuló és önmagunkkal szemben támasztott 

hamis igények elutasítására. A mások felé támasztott igényeink, elvárásaink 



elengedésére. Feloldoz a „miért történt” és „hogyan történt” múltba néző 

életkérdéseink gyötrelme alól. Ezért hív ma is: „Jöjjetek énhozzám 

mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én 

megnyugvást adok nektek”. Segítsen Isten Szentlelke, hogy Krisztus 

napjának világosságában lássuk napjainkat! „Jer, világosság, ragyogj fel 

nekünk!” Ámen. 
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