
Amikor Jézus megkezdte üdvözítői munkálkodását, még

nem tudta Izraelben senki sem, hogy a Messiás már eljött,

hogy már köztük él! A születési történetet már azok is elfelej-

tették, akik valamit láttak, hallottak felőle. Zakariás és

felesége, Erzsébet, valamint Simeon és Anna már ekkor nem

éltek. Egyébként érthető, hogy azok a „zavaró” megmozdulá-

sok, amelyek akkor Jeruzsálemben és Betlehemben történtek,

folytatás nélkül maradtak, mert a szülők a gyermek Jézussal

titokban Egyiptomba menekültek. A közelebbi rokonok, ha

hallottak is a betlehemi gyermekirtásról, mivel a családnak

nyoma veszett, nemigen gondolhattak másra, mint arra, hogy

ők is áldozatul estek Heródes dühének. A visszatérés után

pedig a názáreti család még nem kerülhetett a figyelem közép-

pontjába. Ez akkor még csak egyszerű családi esemény

lehetett, semmi más.

Csak a messiási ígéretek fel-felvillanó jelei adhatták

tudtul, hogy már megérkezett, hogy már köztük van, akit vár-

tak. A hirtelen bekövetkező nagy események idején történik

meg, hogy a hit csak titokban éled, amelyet a kétely még el-

nyomhat. Alapigénk jól érzékelteti ezt a különös helyzetet. A

sokaságból már hittek benne nem kevesen, és ezek kérdezik:

„A Krisztus, amikor eljön, tesz-e több jelt, mint amit ez tesz?”

Feltevéseik szerint ennél több jelt már a Messiás sem

mutathatna fel. Ha pedig ennél többre az eljövendő Messiás

sem képes, akkor a Messiás csak Jézus lehet, aki már itt van!

A bizonyítékokat látva sem teljes még bennük a hit. Még sok

a kérdés, folynak a találgatások.

Amikor a vallási vezetők meghallották, hogy a nép mit

suttog, azonnal vészhelyzetet szimatolnak. Ők még nem jutot-

tak el erre a hitre sem, sőt minden erejükkel tiltakoznak az

ellen, hogy Jézusban a Messiás érkezett volna meg. Ezért

azonnal szolgahadat toboroznak Jézus foglyul ejtésére. Más

esetben ugyan, de Jézus szemükre vetette ezeknek az

„elöljáróknak”, hogy eltorlaszolják az üdvösséghez vezető

utat az emberek előtt.

Az evangélium szerzőjének, Jánosnak olyan értesülései

(vagy megfigyelései) is vannak, amelyek által az evangélisták

között kitűnik. Nemcsak egyesek jutnak hitre, hanem sokan.

Ezek között vezetők is számosan vannak, akik hisznek Jézusban.

A vezetők, a papok, akik hittek, nagyobb „veszélynek” voltak

kitéve, mint az egyszerű emberek. Ezekről az szivárgott ki, hogy

félnek. Ugyanis a nagytanács megengedhetetlennek tartotta,

hogy vezetők essenek áldozatul a „hitetésnek”. Ezzel az „átko-

zott”, a törvényt nem ismerő népnek mutatnak rossz példát,

vagyis azoknak, akik már Jézus után mennek.

Vezető embernek tiltott dolog volt hinni az Úrban.

Abban a tudatban éltek, és ezzel dicsekedni is

mertek, hogy közöttük nincsen senki, aki hinne

Jézusban, pedig volt! Ezért állították makacsul,

hogy Jézus jelei, megnyilvánuló hatalma, nem

isteni erő megmutatása. Hitetlenségüknek ez a

hamis állítás volt a „bizonyítéka”.

Látnunk kell, hogy az egyszerű emberek,

akik hittek, Jézus hatalmában hittek, amely által

bármely nyomorúságból megszabadíthatja őket.

Ennek elhivésére a rájuk nehezedő nyomorúsá-

gok is kényszerítették őket. Gyógyulásuknak

előfeltétele a hit volt. Ez a hit azonban ekkor még

nem volt teljes értékű messiási hit. (A

tanítványokról is tudjuk, akik a csodák özönét lát-

ták, hogy nagyon nehezen alakult ki bennük ez a

kívánatos hit.) Azt azonban többen is kinyilvání-

tották nemegyszer, hogy ember olyan tetteket

sohasem vitt véghez (a próféták sem!), mint ami-

lyeneket Jézustól láttak. Amikor álmélkodtak is,

mindig erre gondoltak. Ők tehát nem voltak olyan

buták és gonoszok, mint a főemberek, akik azt

merték állítani, hogy az Úr mindig a sátántól kölcsönzött erő

által valósította meg emberfeletti tetteit. Ezzel a

„meggyőződésükkel” valóságosan a sátán szolgálatában álltak,

ennélfogva rombolták Jézus hitre segítő munkáját az emberek

között. 

Hogy Jézusban isteni erő munkálkodott, ezt bizonyosan

nemcsak Nikodémus látta és vallotta meg az evangélista

szerint, hanem sokan mások is, csak azok a zsidóktól való

félelmükben ezt nem merték kijelenteni és elhirdetni.

A vezető emberek „hitetlensége” rangféltésen,

presztízsvesztésen alapult. A nép láthatóan Jézus törvényma-

gyarázatait ismerte el hitelesnek. A törvényértelmezési viták-

ban a törvénytudók Jézussal szemben mindig alulmaradtak.

Akik szem- és fültanúi voltak az ilyen eseteknek, mindvégig
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Jézusnak adtak igazat. Urunk pedig a törvény tanításában és

annak gyakorlati megvalósításában is rendre elmarasztalta

azokat, akik a tanítói hatalom letéteményeseinek tartották

magukat. Szégyenletes kudarcuknak érezték azt, hogy „min-

denki Jézus után megy”! Jézus a tanításra való jogosultságát

nemegyszer azzal magyarázta, hogy mennyei Atyja meg-

bízásából teszi. A tanítás, a gyógyítás és a bűnök megbo-

csátásának joga Jézus teljes (isteni) hatalmát foglalják össze. A

vezető emberek nem úgy hitetlenek, mint a bűnökben gázoló

gonosztevők, hanem mint az Isten iránti engedelmesség meg-

tagadói. Az egyesek által elkövetett bűnök is ítélet alá estek,

de az egyedi bűnök miatt fogságra nem vettetett a nép, ellen-

ség nem dúlta fel az országot. Ám az Isten elleni engedetlen-

ség, ez a régi bűn, az általános ítélet oka és forrása volt

Izraelben ősidők óta. Ebből a bűnből a legsúlyosabb bün-

tetések által is csak rövid időre tudtak kigyógyulni! Ézsaiás

szavaival mondva, Isten bűnt és ünneplést együtt nem tűr! A

vezető emberek, amikor Jézust elvetették, a mennyei Atya

ellen lázadtak fel! Ennek az Isten elleni lázadásnak a második

zsoltárban leírt prófétai előrejelzése teljesedett be és teljesedik

be ma is az ilyen esetekben! 

Jézus hatalmának hamis magyarázata az egyik leg-

gonoszabb dolog a világon. A hitnek az a megjelenése, amely

a gyógyulások előfeltétele volt, nem csupán érdekből, rövid

távú cél elérése végett virágzott ki. Az evangéliumi

elbeszélésekből azt is megtudhatjuk, hogy a hitet nem csupán

a cél, a gyógyulás motiválta. A Biblia tanítása szerint a hit

Isten ajándéka. Jézus ajándékul adott hitet a betegnek, hogy

meggyógyulhasson. A hitet tehát akarni s kérni kell. Az igazi,

az üdvözítő hit Jézus által adatik, és nem korlátozódik csupán

a testi gyógyulásra, hanem kiterjed a bűnből való

szabadulásra, a bűnbocsánat elnyerésére is. Olyan esetekről is

tudunk, amikor Urunk a bűnt megbocsátja, és a betegséget

megdorgálja. Vagyis a lelki-testi egészséget helyreállítja.

Jézus hatalma azonban nem csak a gyógyításokban és a

bűnökből való megszabadításokban volt látható, tapasztal-

ható. Urunk a szellemi hatalmak, valamint a pusztító

természeti erők megfékezésében is kinyilvánította korlá-

tozhatatlan hatalmát! – Ma is értelmetlennek és felfoghatat-

lannak érezzük azt a vakságot, amely miatt a jeleket látva sem

hittek Urunkban. A „tömegvonzásnak” lelki értelemben is

óriási ereje és fokozódó hatalma van az utolsó időkben is!

Jézusnak a legáldásosabb munkája sem hatja meg a vélt

hatalmukat féltő vallási vezetőket, ismereteik tudatában sem

képesek arra gondolni, hogy Isten cselekszik őáltala.

Gyűlöletük egyszerre irányul Jézus és a benne hívők ellen. Az

ő „teológiájuk” nem érzékeli, hogy Isten ellen vétkeznek,

amikor Jézusban szemmel láthatóan az ősi ígéretek betel-

jesedései bontakoznak ki. A bűnök iránti érzéketlenségük és

vakságuk a későbbi időkre is áthagyományozódott, és mint a

járványok esetében látjuk, hirtelen terjedni kezdtek. Szomorú

fejezetek ezek az egyház történetében!

De éppen a vezetők, akiknek a bűnök terjedését kellene

minden eszközzel akadályozni, ők könnyítették meg annak ter-

jedését. Azt hirdették, hogy a bűnöktől kegyes csalafintasá-

gokkal, ájtatos fortélyokkal könnyen meg lehet szabadulni. Nem

kell mindent bevallani, a gyóntatónak pedig nem illik faggatózni

a bűnök felől. És ha a bűntől szabadulni akaró kijelenti, hogy a

vezeklés fáradságát elhalasztja a túlvilági életre, és az őt

megillető gyötrelmeket ott hajlandó lesz elszenved-

ni, akkor enyhe vezeklés kiszabásával számára

elrendeződhetett a bűn kérdése. De a különböző

bűnfajtákat ritkább esetekben, például ünnep-

napokon, nagy szerencsétlenség közeledtét sejtve,

vagy a halál óráján is elég volt, ha megbánták. 

Az Istentől való függés könnyítését is

fontolóra lehetett venni. Mikor tartozunk Istent

igazán szeretni? – Évente egyszer elég, de három-

négyévenként is elégséges, ám az ötödik évben

feltétlenül tanácsos szeretetünket kinyilvánítani

Isten iránt. Mások szerint pedig csak akkor, ha

valamilyen jótéteményt vettünk Istentől. Van, aki

csak egy ízben látja szükségesnek, hogy szeressük

Istent, de ezt az egyszeriséget megválasztani az

illető felelőssége. – Pál apostol „halálra érdeme-

seknek ítéli nemcsak a bűnök elkövetőit, hanem

azokat is, akik ahhoz hozzájárulnak (részletek:

Pascal Tizedik levele egy vidéki emberhez).

Jézus kijelenti az ellene küzdő vezetőknek,

hogy még egy kis ideig velük lesz, de elmegy ahhoz

(mennyei Atyjához), aki elküldte őt. Ezt a kijelen-

tést nem értik, sok más kijelentéssel együtt, mert nem tudják,

hogy kicsoda az Úr. Az Úr ismerete nélkül érthetetlenek a szavai

és ígéretei is az emberek előtt. Egy, a vezetőkre nézve nagyon

szomorú kijelentést is tesz az Úr: „Kerestek majd engem, de nem

találtok meg, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek”.

Jézusnak ezek a szavai még nagyobb hangsúlyt kapnak azáltal,

hogy megismétli őket. A címzettek azonban nem értenek belőle

semmit sem. – Előttünk azonban ez a kijelentés úgy fénylik fel,

mint a hajnal, amelynek jövetele megvidámítja a szívet. Ugyanis

Urunk azt is kijelentette: „Ha valaki nekem szolgál, engem

kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha

valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya”. – Látjuk tehát

ebben a történetben is azt, hogy kinek-kinek milyen lesz a

jövőbeni sorsa, élete. Nem majd, hanem már itt és most eldől

megnyugtatóan, hogy kinek a kezében van a jelenünk és a

jövőnk. Ez pedig megtudható abból az egyszerű tényből, hogy

Kinek a szolgálatában állunk! – A szíved, mondd, kié?
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