
 

1 

 

Jairus lánya és a vérfolyásos asszony (Lk 8,40-56) 
 

Az előző részben a gerázai megszállott meggyógyítása után a gerázaiaik elküldik Jézust. 

Amint kiköt a csónakja, itt tömegesen várják. Tolonganak és szorongatják. Nem minden közösség 

egyforma. Pált a filippiek nagyon szeretik, mások kevésbé. Isten küldöttének nem számít: elő kell 

állni, akár tetszik, akár nem. Isten küldötte Isten helyesléséből él, nem az emberekéből. Az Ő 

dicsérete éltet, s az Ő kritikája bíztat elsősorban, nem az embereké. Persze jól esik Pálnak a 

filippiek szeretete, jól esik Jézusnak az emberek szeretete, jól esik a papnak a hívek kedvessége. 

Belőlük merítve tud Isten küldötte ott is helytállni, ahol annyira nem szeretik, vagy elküldik. Maga 

Krisztus sem ragad le a dicsőségben: a gyógyítások után tovább megy, másoknak is hirdetnie kell az 

örömhírt. Nem egyformák a közösségeink, nem egyformán sikerül az evangéliumot hirdetni, nem 

egyformán érzi jól magát a pap a különböző egyházközségekben. Ha Krisztussal mindez 

megtörtént, a szolga sorsa sem lesz különb, de ránk is igaz: elsősorban a Küldőből kell élnünk.  

 

A húsbavágó problématudat igaz válaszra sarkall 

Két emberről hallunk, akik megérzik a halál szelét az életükben. Az egyiknek a lánya halt 

meg, a másik folyamatosan haldoklik. A halál közeli megtapasztalása nem elégedett meg elméleti 

válaszokkal, megszokott közhelyekkel: igaz választ, megoldást kellet keresniük. A haláltudat ilyen 

érlelő tudás. A halálunkkal nem meglepetésszerűen találkozunk, hanem már életünk során, 

gyermekkorunktól kialakul a haláltudat. A haláltudat csak az emberre jellemző, ez is az ember 

lényegéhez tartozik. Az állat nem tud úgy a haláláról, mint az ember. Valamit megérez még a sertés 

is kivégzése előtt, de ez csak perceket jelent, az elefánt is titokzatos módon odatalál az 

elefánttemetőbe, más elefántok csontjaihoz – de csak napokkal, hetekkel előtte. Az ember viszont 

gyerekkorától találkozik a halállal, már korán kialakul a haláltudata, s ha Teremtőnk ezt a tudást 

ilyen korán jónak látta, akkor annak biztosan van többletüzenete. A haláltudat jótékony, kötelező, 

segít igazi emberré válni: megszűri az időbeosztást, az örömöket, az ideget, a kapcsolatokat, az 

istenkeresést, a bűnöket, az egészséges életvitelt. Nincs idő mindenre, akinek érett haláltudata van, 

az már most szeretne jól szeretni, imádkozni, szenvedni. A haláltudat érlel, felemel, még ha van is 

benne fájdalom és sötétség. Ezt a haláltudatot sok jel ébresztheti fel bennünk: a lányom halála és a 

vérem elfolyása is, mint a mai történetben. De ilyen lehet minden betegség, gyász, születésnap, 

nagypéntek, mindenszentek napja, vagy csak egy őszi alkony is. Istenünk ajándékai ezek: a 

haláltudat nem elvenni akar valamit, hanem megérlelni. Azért infantilis a mai világ, mert eldugja a 

haláltudatot: a betegeket a kórházba, a halálok a tv-ben nem valódiak, a számítógépen sok életed 

van, és fekete ruhát sem illik már hordani… Pedig a haláltudat nem elvezet az élettől, hanem éppen 

odavezet az igazi élethez. A haláltudat éretté teszi az emberi kapcsolatokat: még itt vagyok, még itt 

van a másik, most kell szeretni, nincs idő haragban lenni. Olyan drága ez az egyetlen élet, boldogan 

akarok élni, és a másik is boldog akar lenni az egyetlen életében, mellettem. A haláltudat megérleli 

az istenkapcsolatot is: őszintébben imádja az ember Istent. A mai történet szereplői is odataláltak 

Jézushoz. A zsinagóga előjárója eddig is vallásos volt: talán magabiztosan hitt Jahvéban, elégedett 

is volt vele, szerette, talán jó emberré is vált Jahve mellett – nem hiányzott annyira neki Jézus. A 

nagy bajban azonban megtalálta. Még az elégedetten vallásosak, a jó emberek is tudnak őszintébben 

keresni és találni, imádkozni és találkozni Jézussal, ha nagy a baj. Talán ebben nem csak a mi 

gyöngeségünk van: talán maga Istenünk is közelebb lép a szenvedőhöz, s ezért tudunk a 

szenvedésben jobban imádkozni. Talán nem csak a mi gyarlóságunk és gyöngeségünk az oka, 

hanem Istenünk irgalmas odalépése. S ha sikerül a szenvedés, saját és mások bajai tudatosításának 

állandósítása, ha a szenvedést állandóan a szemünk előtt tartjuk, talán az imánk is állandóan 

mélyebb lesz. Az egész Liturgia a nagypénteki áldozat megidézésével ezt teszi: a szenvedés élő 
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tudata élőbb imához vezet, a Liturgia élőbb végzéséhez – ezért jó, ha felidézzük egyházközségünk 

tagjainak és a világ különböző népeinek a szenvedéseit.  

Persze lehet megalázó is a késői odatalálás. Jairus még ha ismerte is informálisan a 

zsinagóga előjárójaként a tanító Jézust, még ha megalázó is, hogy csak most érdeklődik Jézus iránt, 

Jézusnál már ez nem számít, nem veti a szemére: a lényeg, hogy végre odatalált. Mindegy, eddig 

hogyan hitt, melyik párt, rendszer, felekezet, vallás tagja volt, végre odatalált az igaz Istenhez. Akik 

bármilyen háttérből, de végül is odatalálnak Krisztushoz, azokat így kellene fogadnunk: nem 

bántóan, lenézően, kioktatva, fölényes mosollyal. A beteg asszony is odatalált Jézushoz fokozódó 

haláltudatában. Talán próbálkozott már a templomban, majd az orvosoknál, aztán a kuruzslóknál, s 

megtalálta Jézust is. A modern ember is hasonló utakat jár be betegség idején: gyorsan elszalad a 

templomba, aztán orvosokra költi mindenét, amikor azok már nem tudnak segíteni, akkor keresi 

meg a kuruzslókat, hamis természetgyógyászokat, mágusokat, s amikor az emberi erő feladja, akkor 

talál oda igaz hittel Krisztushoz. Nekünk minden emberi erőfeszítés előtt és mellett az igaz Isten 

segítsége, gondviselése az első. Fontos az emberi, orvosi erőfeszítés, de az első és a fő az Isten. 

Olyan szégyenletes, amikor csak utoljára találunk oda Istenhez, amikor „már más nincs”, amikor 

már meg kell adnunk magunkat. Hitem szerint Ő az első, akinek megadjuk magunkat, Tőle van az 

orvos gyógyító ereje is, az én gyógyulni akarásom is, s a rossz hírt is Őbenne tudom megbékélve 

elfogadni. Előbb Krisztusban lenni, utána tenni. Előbb a hit, utána a tevékenység. Előbb Mária, 

utána Márta.  

Mindkét beteg azért talált oda Jézushoz, mert volt problématudatuk: a betegség, a halál. 

Krisztus maga a válasz, de a választ csak az értékeli, aki tudja a kérdést. Krisztus maga a gyógyszer, 

de a gyógyszert csak az értékeli, keresi lázasan, aki tud a betegségéről. A világ nem akarja Krisztust 

válaszként elfogadni, mert annak lenne már erkölcsi következménye is, nem lehetne bűnösen 

szexuális életet élni, bűnösen politizálni, lopni, bántani a másikat… A világ huszárvágással 

megoldja: a problématudatról sem akar tudomást venni. Élni akar, élvezni, venni, birtokolni, 

hatalmaskodni, alkotni, enni – s majd ha meg kell halni, akkor az is legyen gyors és kegyes, 

eutanázia. Akinek kialakul a problématudata, az fogja lázasan, tolakodva is keresni a választ, 

Krisztust. Az igazi problématudat nem elégszik meg álválaszokkal. A hamis problématudatnak elég 

az ezotéria, a tudomány, a tetszőlegesen összeollózott vallásgyakorlás. Talán Istenünk azért engedi 

meg a szenvedést, a betegséget és a halált, hogy ez is egy sansz legyen: az igazi választ keressük! 

Fiataljainkkal azért nehéz a hitoktatás, mert nincs problématudatok. Ugyanakkor kell mégis adni a 

hitet, hogy majd legyen minek-kinek az eszébe jutnia. Egy hittanosom a főiskolára kerülve tönkre 

tette az erkölcsét, a jegyeit, a nevét. Egyszer találkoztunk, s akkor mondta: „Atya, nem is 

gondoltam, hogy a Biblia, a hittan ennyire az életről szól!” Azt hitte, csak tananyag, kötelező 

nevelés. Szerencséjére, volt minek eszébe jutnia, s lassan elkezdett felemelkedni. Egy másik 

tanítványom évekkel később vallotta be, hogy egy baráti vitában az érettségire megtanult Aquinói 

Tamás istenréveit vette elő, s ő maga is elmélyült a vita közben – volt minek az eszébe jutnia.  A 

problématudatot átadni nehéz, kísérni kell a másikat a maga útján, viszont már megelőzően, már 

korán átadhatom a rajongásom a Mesterért, s ez majd eszébe jut. Visszatekintve a régmúlt korok 

embereire, kultúráira elámulok: a nagy mítoszok nem tudták az igaz választ, de valahogy ébren 

tartották a kérdezést: „Honnan a világ? Ki az ember? Honnan a rossz? Mi az élet értelme? Mi a 

szerelem?” A válaszaik mesések, de talán nem is a válaszokat kell annyira nézni (főleg nem 

lenézni!), hanem a kérdéseiket, a problématudatukat. Ilyen szempontból a mítoszok roppant 

intelligensek. Talán a mai modern embert megszégyenítően érett problématudatuk volt, mert a mai 

ember nem szereti a nagy kérdéseket, helyette csak a kis kérdésekkel foglalkozik (és azzal 

foglalkoztatják egyes érdekkörök): „Mit egyek? Milyen autót vegyek? Melyik politikus mit 

mondott?” Igazolódik Heidegger jóslata: a bölcsesség elfeledi a nagy kérdéseket, intelligenciává 

züllik, s ezért nem is keresi a nagy Választ, Jézus Krisztust. Persze az életet nem lehet kijátszani: az 

élet súlyos hibái  súlyos számlát nyújtanak be. Az egész életben hanyagolt kérdés és válasz keresése 

akkor lesz lázasan nyomasztó, amikor nagyon kellene tudni az igaz választ. A hit sokszor csak 

tehetetlenségben, veszélyek között ébred fel. Az igaz problématudatot így meg kell becsülni: 
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okozhatja ezt a betegség és a halál is, mint a mai evangéliumban, de sok más dolog is. Talán többet 

kellene híveinket ostromolni kérdésekkel, mint az előre gyártott válaszokkal. Ha egyetlen jó 

kérdéshez elsegítjük a hívünket, fiatalunkat, akkor nagyon sokat tettünk. Einstein szerint is a 

problématudat fontosabb, mint a legjobban kidolgozott szisztéma. Az új kérdés felvetése előbbre 

viszi a világot, mint egy okos rendszer. Amikor valaki személyes problématudatból keres, kérdez, 

azt nagyon becsüljük meg: ha személyes problématudatára személyes választ talál, azt már soha 

senki nem veheti el tőle. Ez a cél. Ha megtalálja, hogy az ő személyes életére hogyan válasz 

Krisztus, azt már soha senki nem veszi el tőle. Sem világiak, sem családtagok, sem egy pap bűnei 

miatti csalódás, sem az egyház intézményének nehézkessége, sem a saját bűnei, sem az öregség. Az 

ilyen válaszok aranybetűkkel izzanak a szívünkben és elménkben, és egy életre hatnak bennünk. 

A haláltudat nem csak egy racionális információ: „talán eddig élek, véges vagyok, nincs idő-

erő mindenre, tervezni kell”. A haláltudat tudomásul vétele nem olyan tudás, mint az autóm 

végességéről való tudás. A haláltudat félelemmel tölt el. A világ azért nem szereti a haláltudatot és 

dugja el, mert az elválaszthatatlanul hozzá tapadó halálfélelemmel nem tud mit kezdeni. Arra nincs 

is más gyógyszer, csak a feltámadt Krisztus. Ha lenne, akkor Krisztus nem halt volna meg a 

kereszten. Valóban el is tölti a félelem mind az apát, mind a beteg nőt, Jézusnak kifejezetten 

bátorítani kell őket: „ne félj, csak higgy!” Bátorítja a tanakodó asszonyt is, tárja elő tettét. A félelem 

valahol az intelligencia, az érettség jele. Aki nem értékeli azt, ami van, az nem is félti. Aki szereti 

azt, ami és aki van, az félti. Aki szeret élni, szeret a földön lenni, szereti a családját, szeret dolgozni, 

egyáltalán egy pizzát megenni és egy hegedűversenyt meghallgatni, az félti mindezt. Egy ókori 

történet szerint egy hajó viharba került, mire a hajón tartózkodó filozófus a hajó legaljába bújt 

félelmében. A matrózok kinevették a nagy okos filozófust félelme miatt, „bezzeg ők nem félnek”. 

Mire ő élesen visszaválaszolt: „Nem egyforma életeket féltünk.” Az nem fél és félt, aki nincs 

tudatában az egyszeriségnek, a jónak, aki nem szeret. Nehogy azt higgyük, a vértanúknak olyan 

könnyű volt vállalni a halált a szép, megváltott élet helyett. Pont a keresztény értékeli a megváltott 

életet, nem olyan könnyű azt odaadni! Nem egy kiürült, lestrapált életet vetettek a vadállatok elé, 

hanem az értékesnek, megváltottnak tartott szép életet. Ezért van szükségünk a vértanúk alapjaira. 

Mélyen megérintett II. János Pál üzenete, aki  gyakran mondta híveinek, zarándokainak, a világnak: 

„Ne féljetek!” Ugyan mitől félnénk, hát jólétben élünk, a világ szerencsésebb felébe születtünk, már 

nincs diktatúra, nem kell félni a fekete autóktól, az ismerős besúgóktól! Az igazi félelem nem is 

kívülről jön, hanem az a jeges szorítás a szíven, amit a halál okoz. Nincs attól rosszabb. S ez 

elkerülhetetlen minden jólétben és demokráciában, ez a félelem nem a világból ered, nincs is rá 

világi megoldás. Ettől óvott a szentatya. Ahogy idősödik az ember, már van neve, munkája, 

családja, gyerekei és unokái, van vagyona és egzisztenciája, vannak barátai és közössége: ahogy 

ezek kialakulnak, egyben értékessé válnak, ezért élt és él az ember. És a fiatalos vakmerőséget, a 

gyors vértanúság utáni vágyat felváltja a higgadtság, a megfontolt haladás, az okos féltés. És egyre 

ragyogóbban elkezd világítani a feltámadás fénye, minél több féltenivalója van az embernek, annál 

mélyebben megérti, mitől is váltott meg Krisztus: ha mindent elveszítek is, ha a halál mindent és 

mindenkit elragad tőlem, Krisztus a lényeget, a szeretett személyeket visszaadja. Ekkor már 

egészen máshogy szorongatja az ember a feltámadás gyertyáját a feltámadási szertartáson a halálos 

sötétségben, máshogy énekli bele a homályba: „Feltámadt Krisztus!” 

Jairus 

A történetből csak Jairus nevét ismerjük, s ez nem véletlen. A neve annyit jelent: „Isten 

felragyog”. Jairus gyermekkorától tudta, hogy Isten ragyog fölötte, s talán úgy élt, hogy életén 

keresztül felragyogjon az Isten, hogy a nevével egyre jobban azonosuljon. Álmában sem gondolta, 

hogy Isten a Názáreti Tanítón keresztül fog felragyogni az életében, s „Jairus” neve ekkor fogja 

elérni beteljesülését. De beteljesedik a névben Krisztus küldetése is. Az evangélium hirdetni akarja: 

Krisztusban Isten ragyog fel, ezért kell a Jairus név. A názáreti Jézus nem egyszerűen egy tanító, 

egy csodadoktor, Isten prófétája, aki visszaadta a kislányt: Jézusban maga Isten ragyogott fel. Az 
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evangélium főszereplője maga Jézus Krisztus, az evangélium azt akarja hirdetni: Krisztus a 

Messiás, maga Isten felragyogása. 

Jairus leánya nagy beteg, haldoklik. A leány 12 éves: a felnőttkor küszöbén van, lassan 

köthetne házasságot. Eddig az apa kislánya volt, most kellene az életnek adni a lányát, ehelyett úgy 

tűnik, a halálnak kell adnia. Jairus készült rá, hogy a leánya lassan elhagyja az apai házat, el kell 

tőle szakadni, de egy boldog elszakadásra készült, nem egy halálosra. Ráadásul egyetlen leánya, 

ami fokozza a drámát.  

Jairus nagy tiszteletnek örvendő zsinagógai elöljáró. Körülötte mindenütt tömeg, a 

zsinagóga többi tisztviselője, nagyhangú írástudók, lesik minden lépését. Mit is tegyen? Mit szólnak 

a többiek? Jairus leborult. Van párhuzam az Ószövetségben is arra, hogy Isten embere visszaadja a 

gyermekét szüleinek, Illés és Elizeus is feltámaszt egy gyermeket. Ilyen hittel borul le. Olyan 

furcsa: mi keveset borulunk le. Néha egy kicsit térdelünk, olykor állunk, de a legtöbbet Istennel 

szemközt ülünk. Kényelmesek vagyunk? Nem vagyunk tudatában, mennyire nyomorultak vagyunk, 

esetlegesek, koldusok, s mekkora úr Krisztus? Nem engedjük ezt a belső tudást megjelenni, 

gesztusokba kifejeződni, nem engedjük az érzelmeket eláradni? Büszkék, okosak, XXI. századiak 

vagyunk? Egy idegen helyen olyan jól esik gesztusainkat, érzelmeinket szabadjára engedni. Akár 

egy zarándokhelyen, akár külföldön. Talán érdemes ezért utazni, olykor a mediterrán 

gesztusvilágban megfürödni, az arab leborulást vagy japán hajlongást megtanulni, gyakorolni – s 

ezek után saját görög katolikus metániánkat mélyebb lélekkel végezni. A test a lélek „bábuja”, 

reálszimbóluma. A lélek kiül a testre, a lélek szól a testen át, de fordítva is igaz: a test rendje, 

gesztusai visszahatnak a lélekre. Nem szabad félvállról venni az ima, a liturgia, a kultúra 

testtartásait, gesztusait. Nem lehet az oltárba kapaszkodva a Liturgia szent szövegeit mondani, de a 

padot rángatva sem a Miatyánkot. „Őrizd meg a test rendjét, a test rendje megőriz téged.” Érdemes 

megfontoltan figyelni gesztusainkra, mozdulatainkra, visszahat a lélek imájára. És érdemes olykor a 

rejtekben leborulni, sírni, hosszan térdelni, ha ez úgy őszinte. 

Az apa gyermekét félti. „Siess, mert gyermekem haldoklik!” Nagy baj, ha egy szülő azt 

látja, a gyermeke testileg haldoklik. Nagyon őszintének, sőt krisztusinak kell tartanunk, ha őszintén 

felkiált a szülő: „Inkább én mennék el, bár én szenvednék helyette”. A helyettesítő áldozatvállalás 

nagyon mélyen krisztusi, és félelmetes módon olykor meghallgatásra talál. Salkaházi Sára is kérte: 

ha a rendet üldözés éri a zsidók rejtegetése miatt, csak neki essen bántódása, az életét is felajánlja. 

Isten meghallgatta, és olykor másokét is meghallgatja. Krisztusban az Isten ugyanezt tette: látva 

haldoklásunkat, szenvedéseinket, akart velünk, értünk szenvedni. Persze azt még súlyosabb látni, ha 

a gyermekem lelkileg haldoklik. Ha testileg meg is hal, de jó ember volt, találkozunk még. A fiatal 

testi halálára egyetlen vigasz: az Isten nem marxista, nem a leélt-ledolgozott éveket nézi, hanem a 

szív minőségét. Ha gyermekem jó szívűként halt meg, még találkozunk. Ha viszont lelkileg 

haldoklik, az nagy baj. Hány szülő jön a paphoz: „atya siessen, beszéljen vele, a gyermekem 

ugyanis lelkileg haldoklik. Nem így indítottam, nem így neveltem, most iszik, nem dolgozik, nem 

szereti a családját, hitetlen lett, szomorú, lelki beteg lett, tehetetlen vagyok.” Az ilyen szülő lelkileg 

ugyanígy kiterítve, kínok között látja beteg gyerekét, mint Jairus. Nagy vigasz a mai evangélium a 

szülőknek: a végsőkig érdemes bízni, a gyerek mellett kitartani, gyermeke gyógyulásért a végsőkig 

érdemes kopogtatni az Atya szívének ajtaján, Jézus Krisztus által. Vannak csodák, gyógyulások, sőt 

a lelkileg halottnak hitt gyerek feltámadása is lehetséges – csak legyen mellette valaki, aki 

állandóan biztatja, aki nem mond le róla, aki többre tartja méltónak, aki várja, aki kiimádkozza 

feltámadását. Nagy hit az, hogy valaki az Atya szívének ajtaján kopogtasson naponta gyermekéért. 

Keserű kimondani, de olyan szülő is van, aki azt mondja: azt sem bánná, ha a gyerekének valami 

baja lenne, csak térne észhez, javulna meg. Tudja az Isten, kit hogyan támasszon fel. Ennek az 

apának és az idős generációnak a könnyei persze figyelmeztetések is a mai szülőknek: aki nem 

akarja lelkileg haldokolni, vagy halottan látni gyermekét, az okosan neveljen. A gyerekkor annak az 

ideje, hogy a szívükbe ültessük a szeretetet, a hitet, a becsületet, a talpra állást, a feltámadást, a 

hűséget. Aki az anyatejjel nem adja a lelki táplálékot is, az később megbánja, szeretné újra kezdeni 

a gyereke nevelését, de hát sajnos nem figyelt az idősebb generáció könnyeire… Van szülő, aki azt 
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mondja: „az én gyermekemet nem adnám az egyház, a papok karmaiba.” Jairus adná, sok szülő 

utólag adná. 

Jairus haldokló lánya mellé hívta Jézust. Nem tudta pontosan, mi lesz, de fontosnak tartotta, 

hogy Jézus legyen ott. Minden súlyos beteg mellé azért akar a pap odalépni, azért kell a betegnek 

vagy hozzátartozóknak kérni a betegek kenetét, mert ugyanezt akarjuk: nem tudjuk pontosan, mi 

lesz, de Jézus legyen ott. A betegek kenete nem jelenti, hogy az illető meg fog halni, de azt sem, 

hogy mágiaként meggyógyítja. A kiszolgáltatás során a pap azért imádkozik, hogy erősítse meg, 

állítsa talpra a beteget: ez jelentheti a földi életet, de a mennyeit is. Az ember és hozzátartozói 

mindkettőt jobban el tudják fogadni, azt is, ha élni kell még, azt is, ha menni kell – ha Krisztus ott 

van. Ha meg kell halni, akkor jól akarunk meghalni: kiengesztelődve Istennel és felebarátinkkal, 

megerősödve a Szent Útravalóban, felajánlva szenvedéseinket bűneinkért, szeretteinkért. Jól 

meghalni szolgálat is: nem halunk meg magunknak, egy életre szóló hitvallás, megerősítés 

másoknak. Ezt a kegyelmet kérjük minden Liturgián, hogy „életünket szégyen nélkül végezzük be”, 

ezt kérjük áldozáskor, hogy a jobb latorhoz hasonlóan „emlékezzél meg rólam a te szent 

országodban”. Persze az is lehet, hogy talpra áll a beteg, s ez is kegyelmi esemény: a halálveszély 

megtisztítja az embert, időtöltését, imáját, munkáját, szeretetét, önkárosító életvitelét, értékrendjét. 

Ez is kegyelmi esemény, ehhez is jó, ha ott van Krisztus. Ilyen kettős értelemben érthető Krisztus 

szava is Jairushoz: „a lányod megmenekül”. Mit jelent ez? Meggyógyul ebben a világban, vagy 

megmenekül, azaz ha meg is hal, Istennél megmenekül? Pont ezen kétértelműség mögött húzódó 

bizonyosságban bízunk: bárhogy is alakul, Istennél megmenekülünk. Minden többértelműség előtt 

ezért keressük Istenünk jelenlétének egyértelműségét.  

 

A vérfolyásos asszony 

Ha látunk egy közel-keleti temetést a híradóban, szembetűnik a tömeg, a lökdösődés. Jézus 

körül is ilyesmi alakulhatott ki helyenként, fáradni kellett azért, hogy ilyen helyzetben is 

találkozzanak vele, megérintsék. A tolongó tömeg persze szeretetből, rajongásból keresi Jézus 

közelségét. A tömeg rajongása felspannolja az egyént is. Ahol sokan gyűlnek össze valaki köré, az 

értékes lehet, az figyelemfelhívó. A kereszténységből kár lenne kiölni a rajongást, a pozitív 

érzelmeket. A fiatalok tódultak Rogere testvér felé, jó volt csak megérinteni a vállát. Bármerre 

ment, fiatalok tömegei kísérték és érintették. II. János Pál pápa sem ölte ki a vallásos rajongást: 

elfogadta a hangos éljenzést, a tolongást. Nem gőgről, szeszélyről van itt szó, csupán kár lenne 

kiölni az érzelemdús rajongást. Jól tudták ők, ez nem minden, ez Jézusnak szól, ez nem old meg 

mindent, de azért nem is semmi. A hűvös racionális vallásnak, a rajongást kiölő papoknak, a 

bűnökben gondolkodó teológusoknak óvatosnak kell lenni: a rajongás nem semmi, képes 

érzelmeket mozgósítani, figyelmet felhívni, embereket összehozni, fiatalítani, lendületet 

ajándékozni! Ettől persze több a személyesség, ezért hívja ki a tömeges rajongásból személyes 

találkozásra Krisztus a beteg asszonyt. A tömeges, érzelemdús rajongásnál van tovább is, van több 

is.  

A beteg asszony vére szétfolyik: vele folyik szét az élete, az ereje, az ideje. Az ember 

alaptapasztalata, hogy szétfolyik az élete. Nem tudjuk mérnöki pontossággal megragadni 

lehetőségeinket, higgadtan analizálni alternatíváinkat, gépiesen megtölteni időbeosztásunkat. A 

kamaszt összekuszálják az életlehetőségek, az idősödőt nyomasztja az idő szaladása, az ember 

állandó drukkot érez, a világ teljesítménykényszerben szorong: meg kell fogni az életemet. A 

szétfolyó élettel szemközt érti meg az ember, hogy az egész élet egy morális feladat! De a hívő 

tudja: előbb Krisztus megragadása, utána a morális teljesítmény, előbb a dogmatika-liturgia, utána 

az etika. Ha az ember igazán meg akarja ragadni az életét, akkor Krisztust kell megragadnia. Az 

asszony markoló mozdulatában ez is lehetett. Aki meg akarja menteni életét, annak nem a saját 

vérét, saját önmagát, idejét, lehetőségeit kell megragadnia, hanem önmagán túl, Krisztust. Ez a túl-

lépés a transzcendencia, a hit, végső soron a szeretet. Aki hisz, az él igazán, aki szeret, az létezik.  
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Az asszony tapintattal közeledik Krisztushoz. Tudta magáról, hogy tisztátalan, s nem akarta 

Jézust is tisztátalanná tenni érintésével. Aki ugyanis tisztátalanhoz ért, annak sok megtisztuláson 

kell átmennie, mire újra tiszta lesz. Ezt a kellemetlenséget nem akarta az asszony Jézusnak, a hitén 

túl ezt tekinthetjük tapintatnak is. A tapintat tud bánni a dolgokkal, az emberekkel, és az igazsággal 

is. Nem akarja túlterhelni a másik embert, csak annyit tesz, amennyi elkerülhetetlenül fontos. 

Egyáltalán nem keresztény erény az „ami szívemen a számon” mentalitás. Nem erény kibüfögni azt, 

ami éppen kavarog a gyomrunkban (nem a szívünkben). A tapintat tudja, hogy a másikhoz hogyan 

szóljon, közeledjen, mert a kettőnk javát akarja. Aki csak önmagára van tekintettel, de a 

befogadóra, a másikra nem, az nem csak tapintatlan, hanem kérlelhetetlen, végső soron önző. Csak 

a maga érzéseivel törődik, a maga véleményével, a másikkal nem. A tapintat a közös jót akarja, nem 

az ego csörtetését. Tapintatból igenis lehet és kell kímélni a másikat: sokkal gyöngédebb világunk 

lenne, ha azt lesnénk, hol kímélhetnénk egymást, ahelyett, hogy hol tehetne többet a másik, hol 

terhelhetném meg a másikat, hol húzhatok előnyt, hasznot a másikból...  

A nő betegsége nem olyan, mint a vakság, hanem intim betegsége van. Nem szívesen tárja 

az emberek, főleg nem férfiak elé. Természetes, hogy az intim betegségét intimen is akarja kezelni. 

Nekünk is vannak ilyen intim bajaink, akár testileg, akár lelkileg. Van úgy, hogy jobban fáj egy 

megbántás, mint mutatjuk. Vannak olyan félelmeink, amikkel nem akarjuk környezetünket terhelni. 

Van a múltunkban olyan tövis, amit nehéz lenne feltárni. Vannak bűneink, amiket szégyellünk. Az 

ilyen intim bajokkal tudni kell élni. Krisztus arra bátorítja az asszonyt, hogy nyíltan vállalja. 

Mondja el először is Istennek a baját: minden intim bajunkat a legigazabban Istennel tudjuk 

megosztani, megbeszélni. Akinek nincs Istene, hogyan kezeli az intim lelki gondjait? Magában 

forgatja csak, legyint rá, vagy hagyja robbanásig összegyűlni, netán gyógyszert szed rá? Isten 

közelsége nem csak a látványos bajokra fontos, hanem főleg a belső lelki bajokra. Pótolhatatlan 

ezért az ima, a lelki sóhaj, a virrasztás. Bárcsak olyan lázasan, tolakodóan, elszántan akarnánk 

imádkozni, a templomba menni, Krisztus közelségét keresni, ahogy ezt az asszony tette intim 

bajában… Ugyanakkor Krisztus bátorítja az asszonyt, hogy mondja el intim baját a nyilvánosság 

előtt: valami nagyon mély emberi derül itt ki. Minket embereket annyira egymásnak, 

összekapcsoltnak teremtett az Atya, hogy a legintimebb dolgainknak is van közösségi, testvéri, 

társadalmi hatása. Ha egy ember intim baja meggyógyul, az nem magánügy, hanem közösségi, 

másoknak is élniük kell belőle. Az etika ismeri az intim élethez való jogot, nem kell végletekbe 

esően mindent kitárni, de mindent bezárni sem. Van azonban egy nagyon izgalmas alaptörvény: 

szükséghelyzetben minden közös. Szükséghelyzetben inkább tartozik hozzám a másik ember, mint 

pl. a tárgyak. Szükséghelyzetben nem lehet élelmiszert felhalmozni, háborúban közös az étel. 

Szükséghelyzetben nem sajátom a traktor, hanem árvíz idején köteles vagyok segíteni. Ma nagyon 

is szükséghelyzet van több területen, s meg kellene gondolni sokkal testvériesebben, hogy amim 

van, az nem csak az enyém, hanem a felebarátomé is. Így szükséghelyzet van a szerelem terén: a 

szerelmet a legintimebb dolognak tartjuk. Pedig szükség lenne rá, hogy merjünk vallani róla, 

merjük a fiataljainkat bevonni a saját családunkba, életünkbe, szükség lenne felmutatni igaz 

szerelmeket, nehogy csak a média mutasson fel bűnös kapcsolatokat, buta szerelmeket. 

Szükséghelyzet van a gyerekvállalás, a pénzbeosztás, a munkamorál, a hit területén is. Akinek ezen 

a  téren többlete van, az nem csak az övé, intim világa adományát tudnia kellene felmutatni, ebbe 

másokat bevonni, adni belőle. Maga Krisztus parancsol rá a nőre, hogy intim baját és gyógyulását 

hozza nyilvánosságra: a keresztényeknek sokkal jobban meg kellene gondolni ezt, és kapott 

többletüket nem kellene szemérmesen rejtegetni. A gátlástalanok, a bűnös modellek azért tudnak 

hangosak és agymosóak lenni, a mert a jót túlzottan a sajátunknak, intimnek tartjuk. Magunkra 

vettük a liberális személyfogalmat, s elrejtjük kincseinket, az intimitásra hivatkozva. Erős lett az 

individuál-etika, elfelejtődött a szociál-etika. Merni kellene vonzóbban, hangosabban felmutatni az 

igaz szerelemet, családtervezést, hitet, munkamorált, politizálást, az igaz szenvedést, a keresztény 

haldoklást.  

A nyilvánosságnak a morális hatáson túl nagyobb ereje is van. A modern demokráciában a 

nyilvánosságot nevezik a negyedik hatalomnak a kormányzó, végrehajtó és törvényhozó hatalom 
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mellett. A nyilvánosság ereje óriási tud lenni, ezért fontos egy nagycsaládban, a társadalomban, az 

egyházban, a demokráciában a nyilvánosság. A nyilvánosság tud építeni: amit sokan látunk, 

beszélünk meg, az építőbb, tapasztaltabb lehet, mint amit csak önmagában forgat az ember. A „sok 

szem sokat lát” építő lehet, nem kell mindenkinek mindent egyedül megszenvedni, mindent egyedül 

átlátni, megélni, meg tudjuk osztani egymással tudásunkat és tapasztalatainkat. Egy nagycsaládban 

nagyon fontos a családi nyilvánosság, ahol sok mindent megbeszélünk. A szétdarabolt kis családok 

éppen attól szenvednek, hogy csak egy vagy két felnőtt van benne, csak egymással vitatkoznak, a 

gyereket is felnőttként terhelik. A sok mindent megbeszélő nagycsaládban rászólunk egymásra, 

bíztatjuk ill. kritizáljuk egymást. Sokkal stabilabb a család, ahol szeretettel harmadik-negyedik-

sokadig felnőttel is megosztjuk örömeinket és gondjainkat. Ehhez alkalmakat kell teremteni, ehhez 

családi kultúra, beszélgető klíma kell – magától nincs. Ma erre tudatosan kell törekedni, mert egy 

hamis intimvilág, egy hamis hallgatás, közömbösség alakult ki: „Nem szólok bele, majd ő tudja…” 

A családon túl fontos a nyilvánosság a demokráciában: a nyilvánosság felmutatja a jót, így 

ösztönöz, motivál, és felmutatja a rosszat is, így rettent el, kontrollál. Az igaz újságírók, 

médiadolgozók a köz javáért hoznak nyilvánosságra dolgokat, van emberségük, tudják, mit nem 

kell nyilvánosságra hozni. A bulvársajtósok, a pártbérenc híradósok, a multik által megvett 

újságírók, riporterek, a paparazzi fotósok nem az igazságot, a jót akarják a nyilvánosságban, ezért 

lesznek szakmailag elégtelenek, és végső soron embertelenek.  A keresztény embereknek ezért van 

helyük a médiában, sokat tud a keresztény a nyilvánosságról, a jóról, de az emberségről is. 

Tehetséges fiataljainknak nem lenne szabad kihátrálni a média küzdelmes világából. A 

nyilvánosság mint erő megjelenik majd a végítéletkor is: minden kiderül, az lesz a teljes 

nyilvánosság. Kiderülnek olyan hősiességek, amiket emberek, áldozatok, vértanúk csöndben 

szenvedtek el, és senki nem tudott áldozatukról, és soha nem rehabilitálták. Kiderülnek az anyák 

csöndes vértanúsága, a munkás soha meg nem fizetett becsületessége, a vértanú el nem ismert 

halála. De kiderülnek a bűnök is, amiket titokban tettünk, amit újságíró soha tárt a nyilvánosságra, 

amiért bíróság soha nem ítélt el. Végül is ennek az isteni nyilvánosságnak, igazságnak élünk. Ahol 

Isten megjelenik, ott győz a nyilvánosság: most a vérfolyásos asszony életében, a végítéletkor az 

egész világ életében. 

Az asszony titokban érintette meg Jézus ruháját. Mivel tisztátalannak számított, ezért 

peremvidékre került, az emberek eltávolodtak tőle, kiszakadt a kapcsolatok világából, az orvosi 

költségek miatt elszegényedett, sápadt volt, vérszegény. Megszokta, hogy ő egy senki. És úgy 

kereste a gyógyulást, ahogy eddig is élt. Hogy szemtől szembe találkozzon egy nagy emberrel, hogy 

szemtől szembe kérjen időpontot, kegyet, azt nem is remélhette, hiszen ő nem valaki, mint Jairus. 

Úgy kereste Krisztus közelségét, ahogy a senki: a tömegben, lopva, furakodva. Úgy vélte, neki csak 

így jut Jézusból: lopva, észrevétlenül, mert ő senki. Amikor Krisztus a nyilvánosság elé állítja, 

elmondatja vele a baját, és kimondja gyógyulását, akkor visszaállítja az emberek közé, újra valaki 

lesz. A senkiből újra valakivé teremtette. Új teremtés ez. Mennyi ilyen sorsot látunk. Krisztus a 

nyilvánosság elé viszi ügyét, nem csak azért, hogy kiderüljön: már nem tisztátalan, lehet vele 

érintkezni, hanem azért is: újra fogadja be az emberiség. Ráadásul Krisztus úgy szólítja: 

„Leányom!” Az ókorban úgy ismerték az embert, hogy „XY leánya”. Amikor Krisztus leányomnak 

nevezi, akkor magához köti a nőt: „Te már az én, az Isten leánya vagy”. Helyreállítja az 

istenkapcsolatot is, nem kell Istentől megvertnek éreznie magát. Szenvedése azért volt, hogy 

kiderüljön Isten dicsősége, és itt kapcsolódunk Jairus nevéhez, s ezért illik össze a két történet: 

sorsukban felragyog az Isten dicsősége. A „leányom” megszólítás tehát a teljes identitást, a 

szociális kapcsolatokat, a hitet is gyógyítja. Amikor Krisztus a háta mögül előre hívja a nőt, akkor 

megmutatja a helyét, visszaiktatja méltó helyére: előre, a nyilvánosság elé, Krisztus szemei elé. „A 

te helyed itt van, elől, s nem hátul, a peremvidéken”. A visszaiktatás így üzenet a népnek is, és a 

nőnek is. Amikor kihívja a peremlétből, amikor emberi méltó helyére iktatja vissza, akkor ez 

feltámasztást jelent: lám, ezt a nőt feltámasztja, nem csak a halott kislányt. Egy legenda szerint a 

feltámasztott kislány az a Veronika, aki a kendőt nyújtotta a keresztúton Krisztusnak. Bár legenda, 

de szépen kifejezi: a kislány is „Krisztus leánya” lett, továbbra is figyelemmel kísérte sorsát, 
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keresztútját. Lelkileg is hozzánőtt Krisztushoz, s felismerte: Krisztus nem csak egy csodadoktor, 

hanem benne Isten ragyogott fel.  

Érdemes felvetni azt a kérdést is: kik miatt kellett a nőnek titokban, rejtetten odalopakodnia 

Krisztushoz? Kik miatt kellett a nőnek megtanulnia, hogyan maradjon életben rejtetten is? Kik miatt 

kényszerül lopva járni és élni? Akik peremvidékre kényszerülnek, azok sokszor tehetnek róla, de 

olykor nem. Olykor ha ott rögzülnek, akkor arról más is tehet. A bűnözők, a romák, a fogyatékkal 

élők, a szegények: akit oda is kényszerítenek, az ne csodálkozzon, ha a másik megtanul a 

peremvidéken életben maradni: nem fizet adót, feketén dolgozik, csal és lop, erőszakos és 

műveletlen. A „peremvidéken élés” nyomasztó érzésre hivatkoznak az egyházban azok, akik nem 

áldozhatnak, mert pl. elváltak és újra házasodtak. Egyesek lopva járnak másik templomba gyónni és 

áldozni, az egyházból kitaszítottnak érzik magukat. Krisztus bátor tettét, ahogy átlép minden rituális 

előírást, megérinti a halottat és a vérfolyásos tisztátalant is, talán ma is meg kellene fontolnunk. 

Krisztus nem fél vállalni a tisztátalan asszony és a halott kislány érintését. Folytatása ez az előző 

történeteknek: Lukács evangéliumában Krisztus úgy mutatkozik be,mint aki ura a természetnek, a 

viharnak, ura a gonosz erőknek, az ördögtől megszállottaknak, most pedig úgy, mint aki ura a 

halálnak és a betegségnek, sőt, ura miden rituális előírásnak. Nem fél átlépni a rituális előírásokat, a 

nőkkel való érintkezés szabályait: Krisztusban valami feltartóztathatatlan közlésvágy van. Minden 

akadály szinte provokálja a legyőzésre: azért jött, hogy az Atya szeretetét megmutassa, közölje. Az 

Atyának azt a szeretetét akarja megmutatni, aminek nincs határa, nem akadály neki a természeti erő, 

a gonosz, de a halál, a betegség, és a rituális előírások sem. Ezért mer gyógyítani szombaton, ezért 

kritizálja az összevert utazót otthagyó papot és levitát az irgalmas szamaritánussal szemben, ezért 

karolja fel a házasságtörő nőt. Persze hogy botrány a törvényhez, a szabályokhoz, a keretekhez 

szokott zsidóknak. Szó sincs róla, hogy Krisztus ne szeretné a rendet, de az Atya mindent 

felülmúló, feltartóztathatatlan szeretetét úgy kell bemutatnia, mint ami mindenen túlcsordul. Aki ezt 

egyszer megérzi, az kezdi sejteni a hegyi beszéd, az ellenségszeretet provokáló képeinek mély 

dimenzióját.  

Krisztus a háta mögül, a rejtekből előre hívja az asszonyt. Nem kell titoktartás. Krisztus 

éppen így veszi komolyan: „a teljes lényed, teljes problémád érdekel”. A nő és a „női dolog” így 

nyer teljes komolyságot. Személyes találkozást akar, nem személytelen mágiát. A hit és a tapintat 

mögé könnyen el tudnak rejtőzni olyan dolgok, amik szeretik a névtelenséget. Ilyen a mágikus hit. 

„Elég csak betérnem a templomba, elég megérinteni Szent Péter szobrának a lábát, elég megérinteni 

az ereklyét – de nem kell Liturgia, gyónás, áldozás.” Ma is vannak, akik keresztényként hajlamosak 

a mágikus hitre. Krisztus minden szentségben személyes találkozást akar. A Vele való találkozás a 

lényeg, az emel fel, bűvöl el. A mágikus hit könnyű: megérintem, elutazom, kifizetem, 

legyalogolom, megcsókolom. Mindegyik arról szól, hogy egyszer megteszem, akkor összeszedem 

magam, s utána automatikusan működnie kell a hatásnak – nem kell minden nap imádkoznom. 

Krisztus pont ezt nem akarja: személyes kapcsolatot, beszélgetést, imát, szerelmi vallomást, 

gyötrelmeket, könnyeket akar. A személytelenség mágiája ma is működik: mágikusan vonz az 

internet adta anonim levelezés, chat-elés lehetősége. Olyan csábító névtelenül levelet írni, 

rágalmazni, sms-t küldeni a tévének. Egy bíboros kifakadása szerint az egyház egyik fekélye a 

névtelen levelek. Az anonimitás könnyen öl. De a személytelenség megjelenik a munkában is: 

régen személytől személyig dolgoztak. A cipész az első mozdulattól az utolsóig elvégezte a munkát 

az ismerős megrendelőnek. Ma ügyeket intézünk, futószalagon dolgozunk, nem is tudjuk, jó 

munkánkkal kinek segítünk vagy ártunk. A személytelenség mindenütt rombol. Krisztus 

személyességre hív Isten és a felebarát felé is. Minél anonimebb ugyanis valami, annál kevésbé jut 

szóhoz a személyem, a Lélek ajándékai, egyéni erőfeszítésem, annál kevésbé érzem sajátomnak, s 

emiatt válnak az anonim dolgok silányokká. 

Az automatikusan működő mágiától szerintem mégsem ezt az asszonyt kell félteni, talán 

inkább az utókort. Az asszonynak igenis volt hite, dehogy gondolkodott mágiában! Jézus 

köntösének a lelógó bojtját érinthette meg. Ez a bojt az imára emlékeztet, Isten rendelte Mózesen 

keresztül: „Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik: Köntösük csücskeire csináljanak bojtokat ők 
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és utódaik, s minden bojtot erősítsenek bíborlila zsinórra. A bojtok ezt jelentsék nektek: ha rájuk 

tekintetek, emlékezzetek az Úr parancsaira, hogy azok szerint járjatok el, ne szívetek és szemetek 

vágyait kövessétek, s így hűtlenségbe essetek” (Szám 15,39). A bojt megragadása az ima, a kérés 

gesztusa, az Ószövetségben többször is megragadják Isten emberén, vagy a zsidókon a pogányok 

(1Sám 15,27, Zak 8,23). Az asszony gesztusa tehát hittel teli volt, imádságos megragadása volt ez 

nem egyszerűen a ruha szegélyének, hanem az imádságot jelentő bojtnak – talán Krisztus is ezt 

vette észre, túl minden lökdösődésen, talán nem is csak az erő kiáradását, hanem ezt a markoló 

mozdulatot. Ezért mondja Krisztus, hogy „hited meggyógyított”, mert valóban hívő megragadás 

volt ez.  

Az asszony gyógyulásából kiderül: a hite miatt gyógyult meg. Azaz nem habozva közeledett 

Krisztushoz, hanem teljes hittel. Erre a hitre mondta Krisztus, hogy hegyeket lehet vele mozdítani. 

Teljes hittel közeledni Krisztushoz nagyon nehéz. Egy-egy dologban még könnyebb, de tartósan 

hinni valamiben, tartósan hittel kérni látszólagos eredménytelenség ellenére – az nehéz. Fontos 

ezért megerősíteni az ilyen embereket, hogy lám: vannak, akiknek sikerült. Fontos, hogy kiderüljön 

ennek az asszonynak a hite, más is hadd merítsen belőle, ha majd neki kell teljes hitet elővennie 

magából. Fontosak a nagy hitű emberek, nagy hitű nagyapák, kitartó apák, elfogyhatatlan anyák. 

Fontosak a szentek az életünkben: túl kisiskolás hittananyag lett. A szentekben hatalmas erő van, 

ismerni az életüket, meglátogatni életük helyszíneit, olvasni az írásaikat. Ha csak néhány szent 

szívéhez közel kerülünk, túllépve az általánosságokon, valami kimeríthetetlen hitet, kincsesbányát 

találunk.  

„Leányom, menj békével” – így engedi el Krisztus, ezzel az ősi zsidó köszönéssel. Menj 

azzal a békével, amit most Istenben megtaláltál. A Liturgiáról is így köszönünk el: amit itt 

megtaláltál, azt vidd a kemény világba.  

 

A kislány meggyógyítása 

Jairus házánál tömeg várta Krisztust. Már készültek énekelni, virrasztani, élezték 

hangszereiket. Amikor Krisztus azt mondta: „csak alszik” – kinevették. Nem mintha Krisztus nem 

tudta volna, hogy meghalt. Az ókori ember is tudta a halál jeleit, Krisztus nem egy tetszhalottat 

hozott vissza. Krisztus szava inkább evangélium: innentől minden halál csak alvás, amiből van 

felébredés! Krisztussal egy egészen új világ köszönt be: az ember számára egészen új. Ezt a teljesen 

újat az ember nem tudja higgadtan fogadni: van, akit lenyűgöz, van, aki félre akarja állítani. S van, 

akik kinevetik, mint a mai evangéliumban. Vele egy eddig ismeretlen hatalom jött el, akinek a halál 

is csak alvás. Ezt az ember semlegesen nem tudja fogadni: sokan izgulni kezdenek, mások 

ledöbbennek, és vannak, akik nevetnek. Krisztussal paradigmaváltás következett be, olyan 

mértékben egészen újat mond, mint Kopernikusz vagy Kolumbusz. Őket is kinevették, s nevetők 

nevei nem maradtak fenn. Krisztussal borul a tudomány gőgje, a személy meghatározása, a 

boldogságfogalom, a szenvedés és a halál sötétsége, Vele minden borul. Innentől minden 

kulcsfogalmat át kell préselni Krisztus tanításán, a kereszthalálán és feltámadásán. Újra kell 

definiálni az embert, az értelmet, a szeretetet, a szenvedést, a halált, a boldogságot. Akár 

megütközünk, akár sírunk, akár megmosolyogjuk: az élet Krisztusban van, minél hamarabb átáll a 

gondolkodásunk, annál hamarabb kezdünk valódi életet élni. Itt az idő, hogy felébredjünk! 

A siránkozó tömeg valójában jót akart: osztozni a család fájdalmában. Persze a szerető 

rajongáson túl a tömeg lehet akadály is abban, hogy odajussunk Krisztushoz, ha kineveti, megveti, 

eltántorít tőle. Ma is vannak tolakodó akadályok, amik Isten és közém tolakodnak: az emberek, a 

munka, a pénz, a betegség, a teendők. Tolakodnak, falként elválasztanának Istenemtől, ha olykor 

nem furakodok át rajtuk, hogy az igaz Istent megérintsem, mint a vérfolyásos asszony, vagy a bátor 

Jairus. Persze nem csak a dolgok tolongása képes akadályként közénk épülni, hanem a sivatag is, a 

semmi, a puszta. Van olyan kedvetlenség, csalódás, szomorúság, hiábavalóság érzése, amin át kell 

haladni, hogy a nagy sivatag után az isteni oázisba felüdüljek. Ma sem rendelkezünk Istennel, nem 
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dzsinn, nem a szolgánk. Milyen sokan hagyják abba az imát, mert nem érzik Isten jelenlétét, nem 

járnak Liturgiára, mert nem érzik a magukénak, olyan igazinak. Pedig nem jár nekünk, hogy Urunk 

megjelenjen minden imában, hogy olyan fenségesen érezzük jelenlétét, hogy mindig kellemes 

extázissal töltsön el. Ő Úr, mindig jelen van, de ha akar, csak akkor szól. Fáradni kell azért, hogy a 

tömeg vagy a sivatag ellenállásán keresztül eljussak Istenhez. Aztán ha megjelenik, akkor meg kell 

ragadni, ahogy a beteg asszony is tette. Bismarck mondását a német újraegyesítésnél idézte 

Helmuth Kohl: „Ha Isten áthalad a történelmen, meg kell ragadni a kabátja csücskét!” Mindkét 

bajba jutott emberünk keresi Isten közelségét: az egyik szemérmesen, a másik nyíltan. Keressük 

nyíltan ma is Istenünk közelségét a templomban, a szentáldozáskor, a zarándoklaton, a 

szertartásokon, de keressük szemérmesen is. Ki ne sírt volna már négyszemközt az Istennel? Jól 

esik csöndben imádkozni munkába menet, munka közben, lefekvéskor, vagy esti séta idején. 

Mindkét út, közeledés fontos: a nyílt és a rejtett is, egyszer az egyik esik jobban, máskor a másik, 

talán mindkettő kell, talán az a baj, ha csak az egyik van jelen. Csak a magunk kis szívében 

keressük Istent nyílt templomi vállalás, közösség nélkül, vagy ha csak a kiöltözött vasárnapi mise 

van, de egyedüli rajongás ill. gyötrődés nincs az Istennel szemközt. Talán éppen lelkiállapotunktól, 

problémánktól, környezetünktől függ a közeledés hogyanja, de alapvetően közeledni kell. Isten 

közelsége az üdvösség, a Tőle való távolság a pokol. A gerázaiak elküldték Jézust, a távolságot 

választották, vélhetően ezért lett köztük ilyen súlyosan ördögtől megszállott, és lesz a későbbiekben 

is. Jairus és az asszony Jézus közelségét választotta, ez válik javukra, gyógyulásukra. Jézus 

közelsége felemel, szeret, bíztat, kritizál, vigasztal, erőt ad. Pótolhatatlan volt akkor is, és ma is. 

Nem pótolja semmilyen kulturális rendezvény, sportesemény, vasárnapi program. Attól rosszabb 

nincs, ha nem érzem magamon Krisztus szerető, bíztató tekintetét, ha nem tudom barátságban 

magunkat. Alakuljon bármi is rosszul az életben, ha Krisztus baráti közelsége velem van, el tudom 

viselni emberségesen, tudok dolgozni, szeretni, szenvedni, sőt, meghalni emberségesen. A jó élet 

nem a külső körülményektől függ – látszik ez sok jól élő embertársunk boldogtalanságán. A jó élet 

belül dől el. A két történet egybeszerkesztése mesteri mű. Sok a hasonlóság: két probléma, a halál 

két síkja van jelen, mindkettőt érinti a 12-es szám, mindkettőt megérinti Krisztus, van egy kedves 

szava hozzájuk, mindkettőt feltámasztja az életre. Van persze fordított irány is: Jairust a 

nyilvánosságból vezeti be az intimszférába, az asszonyt az intimszférából a nyilvánosságra. 

Mindkét oldal fontos.  

A tömeg akadály lehet Krisztus őszinte keresésében. Jairust Krisztus a legbelső szobába 

hívta: amikor Jairus leborult Jézus lábai elé, a körülvevő zsidók talán megszólták, majd közölték 

vele a halálhírt, Krisztus beszólította lelke belső szobájába: „ne félj, csak higgy – ne törődj mások 

véleményével, megszólásával, csak a szívedre hallgass”. Előbb szóban, aztán tettben is behívja a 

benső szentélybe. A nevető tömeg elől is behívja Jairust a belső szobába: csak ő, az anya és 3 

apostol lesz a csoda tanúja. A fecsegő tömegben, a hangos szóbeszédben nincs helye az intim 

csöndnek, a csodának. A belső szobába kell menni mások véleménye és zaja elől. Krisztus 

számtalan helyen bátorít arra, hogy ne törődjünk a külső véleményekkel, a belső szobában, a 

szentélyben, a szívünkben keressük az igaz életet. Megdicséri a szerényen imádkozó vámost, 

felértékeli a csöndesen 2 fillért adakozót, a rejtekben való imára bíztat. Keresztényként a 

szentélyünkből kell kiindulni: minden tett, döntés onnan induljon. A lelkiismeretben megszólaló 

Igényesség, Szeretet, Intelligencia hangjához kell idomulnunk, nem a közvéleményhez, a 

szociológiai statisztikákhoz, a „mindenki mentalitásához”. Olykor tudnunk kell egészségesebbnek 

lennünk a minket kritizálóktól, vagy bántóktól. A benső szobába Krisztus nem engedi be a tömeget. 

Nem cirkusz ez. Nem akar a messiási várakozásoknak tápot adni. Krisztus a tömeg szeme elől 

elrejtve teszi a csodát, a kevesek, a mély érzésűek, a szülők, az apostolok szeme láttára teszi. Mint a 

kánaáni menyegzőn: csak a szolgák voltak a tanúi, nem az urak, nem a tömeg. Krisztus azóta is így 

tesz: az eukarisztia csodája elzárt marad a tömeg szenzációhajhász szeme elől, csak a beavatottak 

értik és értékelik. A csodát igazán az egyház érti és értékeli. Bár ma is gyakori a szenzációkeresés, a 

hírnévhajhászás, az érzelmi giccs – mégis az egyház mély érzése, értése a fontos, azt kövessük.  
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A kislánynak Krisztus azt mondja: „Kislány, kelj föl!” Mk evangélistánál: „Talita kum!” A 

„talita” eredetileg kis báránykát jelent, kedveskedő megszólítása ez a kislánynak. Azaz Krisztusnak 

nem csak a vérfolyásos asszonyhoz, hanem a kislányhoz is kedves szava van. Majd azt mondja: 

„Adjatok neki enni” – utasítja Krisztus a szülőket. Utalás ez arra, hogy aki eszik, az nem kísértet, itt 

valódi feltámasztásról van szó. De utalás ez arra is: az étkezés összetartja a testet és a lelket, a 

családtagokat egymással, az embert Istennel. Az együtt étkezés ezért fontos Krisztusnak: gyógyítja 

magát az embert, gyógyítja a közösséget egymás felé, de gyógyít Isten felé is. Az egész Eukarisztia 

nem más, mint egy étkezés: gyógyít engem, gyógyítja a közösséget egymás felé, és gyógyít Isten 

felé. Persze a profán étkezésre is igaz: mennyi kávét kell egy papnak meginnia, ha családot látogat, 

mert a kávé is képes gyógyítani. Az „Igyunk csak egy kávét”, „Beugrom egy kávéra…” 

találkozások szintén csodákra képesek! 

 

„Most, vagy soha…” 

Baj és baj között van különbség. Kétféle baj van alapvetően: az egyik hirtelen tör ránk, 

kivédhetetlen, és olyan súlyos, hogy ugyanúgy, ugyanolyan irányban már többé nem futhat az 

életünk. Ilyen Jairus tragédiája. Élt az egyetlen kislányáért, a szeme fénye, élete folytatója, öregsége 

vigasza volt, és meghalt. Ilyen betörő nagy baj egy súlyos betegség, baleset, házasságtörés, halál, 

súlyos bűn. Akár tehet egy súlyos bűnről az ember, akár nem tehet egy súlyos balesetről, bajról, 

amikor bekövetkezik, akkor kimegy az erő az ember lábából, elsápad, minden összeomlik. Tudja, 

minden ugyanúgy nem mehet tovább.  Egy másfajta baj az, amikor a bajjal nem lehet leszámolni, 

mindig visszatér. Tövis a húsban: lehet vele élni, olykor el is feledkezünk róla, de aztán elemi 

erővel az élő húsba hasít, s az ember itt is tehetetlennek érzi magát. Ilyen a vérfolyásos asszony: a 

betegségével nem tud leszámolni. Ugyanilyen lehet egy rossz emberi természet, 

szenvedélybetegség, alkoholizmus, agresszivitás, visszatérő bűn, rossz hajlam, gondolatok. Olykor 

elhagyja az embert, hagy élni, aztán visszatér, s megszorítja a szívünket, s hirdeti: a markomban 

vagy. Mindkét baj azért rossz, mert egyszer elérkezik az ember ereje határához, hirtelen vagy 

lépésenként, de be kell látnia, hogy nem isten, nem mindenható, kikerülhetetlenül tapad hozzá a baj, 

sőt, olykor uralkodni is látszik. Amíg az ember nem ébred rá, hogy bajban van, addig nem kell a 

gyógyszer. A pap dolga az, hogy folyamatosan ossza, jelenítse meg, tegye szóvá, élje meg az 

igazságot, a választ – folyamatos szolgálata nagyobb jó, mint egy-egy kiugró sikere, eredménye. 

Olykor fogalmunk sincs, híveink éppen milyen bajban (berobbanó vagy folyamatos) vannak, a mi 

dolgunk a válasz előtárása: aki éhes, fog vele élni.  

„Most vagy soha” – gondolja Jairus és az asszony is. Jairus töpreng: Mit gondol a többi 

zsidó? Az asszony is töpreng: vajon észreveszik? A döntéshez bátorság kell és kockázat, mert ezen 

múlik a további élet. Az életben kevés váltóállomás van, a váltóállomások közti idők azok, amikor 

sínen vagyunk. Ezek az idők hosszúak, olykor rutinosak, esetleg unalmasak. Amikor az ember 

életszakasza sínen van, akkor már a lendület, a rutin visz tovább. Ami izgalmas: a váltók, a nagy 

döntések. Ezek ritkák, mégis ezeken múlik minden. Ezért kell ezeket a váltókat nagyon 

megfontoltan megélni, a nagy, sorsdöntő, életszakaszt hosszan meghatározó döntéseket jól 

meghozni. Ki kell imádkozni, motivációt kell keresni a Bibliában, érdemes átbeszélni lelki 

vezetővel, más emberekkel, hasznos lehet olvasni hozzá, és a Krisztus tekintetében sokat kell 

töprengeni fölöttük. A döntést ugyanis nem lehet meg nem történtté tenni, ha pályán van egy 

mozdony, azt már bajosan lehet visszafordítani a váltóig. Ezért ha minden megfontoltság után 

elérkezik a váltó ideje, akkor dönteni kell: „Most, vagy soha!” 

A történet két nőről szól, igazán egyik sem tud élni. Az egyik halott, a másik szinte az. Az 

egyiket már senki nem szólítja „leányomnak”, hiszen meghalt, a másikat már régóta kivetették, nem 

tartozik a közösségbe, nem lánya, felesége, testvére, barátja senkinek. Mindkettő végül is 

tisztátalanná válik: nem érinthető sem a halott, sem a vérfolyásos. Mindkettő a gyógyulást csak úgy 

nyeri el, ha tesznek érte. Jairusnak meg kellett gondolni a többi zsidó előtt: bármit is gondolnak, 
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nekem itt és most a lányomért meg kell tennem, most vagy soha – és nyíltan leborult, s megvallotta 

kérését. A másik nőnek is tennie kellett: most vagy soha, és odafurakodott a tömegen keresztül 

Krisztushoz. Neki is a maga módján tenni kellett. Az első lépéshez kell nagy bátorság: nyíltan vagy 

rejtetten, de lépni egy nagyot Krisztus felé. Ez kockázatos: kinevetnek a többiek, megvetnek, 

elzavarnak, sokat veszíthetek.  Isten ma is így hat: nem automata, nekünk lépni kell felé. Akaratunk 

nélkül senkit sem üdvözít, pont akkor venné el szabadságunkat, pont akkor alázna meg. A 

gyógyulni akarókat nem Krisztus válogatta ki a tömegből: nekik kellett odamenni hozzá. A 

feltámadás az első lépésünkkel kezdődik.  

 

Krisztus magatartása 

Krisztus figyelmet ad mindkét betegnek. A nőt a rejtekből előre hívja, a kislányhoz elmegy. 

Óriási példa, bátorítás ez nekünk: adjunk mi is figyelmet, teret, időt a másiknak. Bátorítás az 

egyensúlyozásra: könnyű a nyilvánosan, hangosan, nagy gesztusokkal segítséget kérőkkel 

foglalkozni – de észre kell vennünk a csöndben szenvedőket, akiknek nincs hangjuk, akiknek néma 

a sikolyuk, akik szemérmesen rejtegetik szenvedéseiket. Fel kell vállalnunk a hangosan segítséget 

kérőket, de merjük észrevenni a segítséget csöndesen kérőket is. Sok humorral, kedves 

gesztusokkal, sok „kávézással” meg lehet találni azokat a kegyelmi időket, amikor a másik 

megnyílik, és feltárja szemérmesen takargatott szenvedéseit. Persze nem csak személyes síkon, de 

globálisan is ez a dolgunk: van, ahol azonnali tűzoltásra van szükség, gyors beavatkozásra, 

hatékony segítségre. Népirtás, törzsi háborúk, járvány, földrengés, árvíz. Az egyháznak és 

Európának segítenie kell a tűzoltásban, és kijelenthetjük: sokat tesz egyházunk is, és a kontinensek 

közül még mindig Európa tesz a legtöbbet a globális bajokért. De az egyház konkrét 

segítőképessége is véges, Európa sem tud minden menekültet befogadni, nem is ez a jövő. A jövő 

az, ha ott észrevesszük a néma sikolyukat, ahol élnek, szenvednek, éheznek, harcolnak, betegek. Ott 

észrevenni és ott segíteni. Ott legyen terük élni, emberhez méltóan élni. 

Krisztus komolyan veszi a testet. Nem platonista, hanem fontos a test, a vitalitás. Ez 

hordozza a szellemet, a lelket. Gyakran megtörténik, hogy a lélek ugyan kész lenne sok jóra, de a 

test nem bírja. Rémes, hogy mennyi a keresztény platonista, aki nem törődik testével, egészségével, 

ápoltságával. Még a szerzetesek is ügyelnek rá, hogy egészségesen dolgozzanak, ápoltak legyenek. 

„Tartsd meg a test rendjét, s az megtartja a lélek rendjét”. Nem lehetünk testfelejtő, sőt, testmegvető 

szektások, idealisták. Ha Krisztusnak fontos volt a vitalitás, mi sem hanyagolhatjuk. Fontos 

egészségesen enni és inni, mozogni, ápoltnak lenni, eleget aludni, fontosak a test erkölcsös örömei. 

Jóllehet a világ a test bálványozásában él, nekünk nem kell farizeus módjára a másik végletbe esni. 

Az igaz egyensúlyt a lélek és a test között éppen a keresztényeknek kellene tudniuk – és művelniük. 

A világnak éppen mi vagyunk adósa egy igaz szellemi és testi kultúrával, hiszen látjuk Krisztus 

mérlegeléseit: első a lélek, a gyógyítás, a bűnbocsánat, az üdvösség, de nem szabad megvetni vagy 

elfeledni a testet sem. A testében beteg ember lelke sem marad érintetlen sem a betegségtől, sem a 

gyógyulástól. Mindkét beteg kapcsolatra képtelen: az egyik haldoklik, a másik nem érintkezhet 

emberrel. Kiszakadnak a szeretetből. A gyógyulás számukra a szeretetkapcsolatokba való 

visszaállítás – dehogy a test puszta gyógyulása a fontos. Haldoklik mind a kettő, mert kiszakadnak a 

szeretetkötelékekből! Éppen ebbe állítja vissza őket Krisztus: életet ad, a testin túl igazi lelkit. A 

gyógyítás után Krisztus ezért hívja a nőt „leányomnak”, mert ezzel máris szeretetkapcsolatba 

állította őt, máris úgy engedi el, mint aki újra képes igaz kapcsolatokra.  

Krisztus közel megy a beteghez és a szenvedőkhöz. A betegség és a haldoklás idején még 

egy ember közelsége is sokat jelent. El ne felejtsük ebben a túl tevékeny, haszon-gondolkodású, 

érdekcentrikus világban: ha már nincs is mit tenni, akkor is ott kell lenni mellette. A jelenlét az nem 

semmi, és nem a legkevesebb. Máshogy dolgozik az ember, ha a főnöke a háta mögött van, 

máshogy alakul egy beszélgetés, ha egy intelligens ember csak jelen van, és egy nő jelenléte is 

képes felborítani egy férfimunkahely egész légkörét. A jelen-lét igenis sokat jelent: üzenem, hogy 



 

13 

 

veled vagyok, osztozom sorsodban, nem hagylak magadra. Ha nem is tudok mit tenni az 

érdekedben, de veled vagyok, szeretlek. A szeretet együttlét is, nem csak tevékenység, sőt, 

elsősorban az. A hatékonyságban gondolkodó modern ember ezért nem szeret beteget látogatni, 

haldoklót otthon ápolni, lecsúszott emberel beszélgetni. Cirenei Simon utólag milyen boldog 

lehetett: bár a kereszt Krisztusé, ő hal meg rajta, legalább vihettem, vele lehettem. A jelenlétet adni 

bátor dolog: merem a semmit tenni, a tehetetlenség tudatában mellé lépni, nem hasznosnak lenni, a 

szavakat keresni, vele sírni. Bátorság időt adni arra, ami a hatékonyság szempontjából értelmetlen, 

elvesztegetett idő, fölösleges, már hiába – pedig aki időt ad, a legdrágábbat adja, önmagát. Aki 

ilyen jelenlétet ad, az magát Istent hozza közel a másikhoz. A szeretet az Isten – ahogy János 

mondja, aki a személyes szeretetet elviszi a másikhoz, Istent viszi hozzá vagy őt viszi Istenbe. Így 

az ember közelsége is képes Isten közelségét elhozni. Mernünk kellene adni az embereknek 

közelségünket, hogy rajtunk keresztül Isten közelségét megsejtsék. Nincs alternatíva: szentté kell 

válnunk, hogy transzparensek, áttetszőek legyünk, a szent átragyogjon rajtunk. 

Még az ember jelenléte is milyen jól esik ilyen helyzetben, hát még Isten jelenléte. Keresik 

is ezek az emberek a gyógyító, a vigasztaló jelenlétét. Mindkettő fáradt ezért a jelenlétért. 

Istenünkkel nem rendelkezünk, keresni kell. Istenünk mindig is olyannak mutatkozott be, mint aki 

velünk van. Az égő csipkebokorban Jahvénak, olyan Létnek mutatkozott be, aki mindig velünk van, 

aki elkísér a pusztán át, utat ad, és jövőt, hazát ajándékoz. Nem egy absztrakt tökéletes létnek 

mutatja magát, ahogy a filozófia elképzeli. Ezen ámul Pascal: mennyivel tökéletesebb Ábrahám élő 

Istene, mint a filozófusok absztrakt isteneszméje! Amikor ezt megértette, rendkívüli istenélménye 

volt, s a lázasan felírt extatikus mondatokat a kabátja bélésébe varrta, a szíve fölött hordta, s csak a 

halála után találták meg. Szíven ütötte a felismerés, hogy milyen nagyszerű a Bibliában, az 

ígéretben, a történelemben, a másik emberben elém lépő Isten, mennyivel több, mint az absztrakt, 

matematikai, filozófiai istenkép. Amikor sokan vádolják Istent, számon kérik, lázadnak ellene, 

olykor tudni lehet: nem az élő, igaz Istennel van bajuk, hanem a saját elképzelt isteneszméjükkel, 

hogy az élő Isten nem olyan, amilyennek ők elképzelnék. Aki nem csak gondolkodik Istenről, nem 

csak számon kéri, hanem imádkozik is hozzá, az sokkal mélyebben megérti. Ez elsősorban a 

teológusokat kell hogy kötelezze: soha nem szabad úgy beszélni Istenről, úgy prédikálni, lelkeket 

vezetni, hogy nem szólítja meg Istent, nem beszél Hozzá, nem gondolkodik Vele, nem vérzik Vele 

a kereszten, nem sír vele teremtménye fölött. A Vele-való-lét mindig több, mint a róla való tudás. 

Aki ezt tudja, az fogja tudni adni is másoknak, a bajban lévőknek, akiknek már nem valamit kell 

adni, hanem jelenlétet. Így lehet egy egyszerű földműves istenkapcsolata valódibb, mint egy 

teológusé, még ha a tudása kevesebb is. Egy sokat élt édesanya hatása más emberekre lehet 

mélyebb, mint egy informált pszichológusé. A tudás persze fontos, mert az terelhet a jó tapasztalat, 

az igaz élet felé, de nem minden. Tudás nélkül könnyű eltévedni, rögtönözni, kapkodni. A tudás 

kerítés, kapaszkodó, mágnes, mutató ujj, hogy merre is van a több, az élet. Heidegger ezt úgy 

nevezte: van létközvetlenség és van léttudás. Az egyszerű ember lehet közvetlenebbül a létnél 

(Istennél), mint az akadémikus. Ő maga ezért beszélgetett szívesebben a fekete-erdei parasztokkal a 

hegyekben, mert szerinte többet tudtak a létről, mint a berlini akadémikusok. Ez talán pappal, 

teológussal is megtörténhet: a fejkendős néni, a kezeit szétdolgozó bácsi lehet közelebb, élőbb 

kapcsolatban Istennel, mint a nagytudású teológiai tanár. A tudást nem akarjuk és nem szabad 

lebecsülni, a tudás nélkül túl nagy dzsungel a lét, túl veszélyes és rövid az élet, amatőr hiba lenne 

nem építeni mások tudására, tapasztalatára,a tudományra  – de az élet a cél. Aki már megélt ilyet, az 

legyen boldog, mert ez a legtöbb, amit ember megélhet.  

Isten a velünk-való-létét a legközvetlenebbül Jézus Krisztusban mutatta meg, közölte, tárta 

fel. Nem valamit akart adni, nem üzenetet küldött a magasból, hanem önmaga jött közénk. A földön 

való megjelenése valóban szikrázó volt azoknak, akiknek volt szemük és fülük: észrevették, hogy 

úgy tanít, mint akinek hatalma van, hogy Isten meglátogatta népét, hogy ilyet még soha nem láttak. 

Akik Krisztus előtt várták az ígéret beteljesülését, és mi mind, akik Krisztus után élünk, 

mindannyian kicsit irigykedünk azokra, akik földi alakjában találkozhattak Vele. Egyszeri 

csúcsesemény. Minden teológiai könyvön, filozófiai eszmefuttatáson túl ezért ragaszkodunk a 
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legelső, legközelebbi tanúságokhoz: az evangéliumhoz. Az evangéliumban van a gyújtó szikra, ami 

végigszalad a történelmen futótűzként. A gyújtó szikra hőfoka sokkal magasabb, mint a lángé: 

ebből a gyújtó szikrából élünk, ezért olvassuk rongyosra az evangéliumot, ezért tanuljuk meg a 

részeit kívülről. Sem pap, sem hívő ezért nem élhet az evangélium nélkül. Maga Krisztus is tudta 

küldetése egyszeriségét, s ezért akarta jelenlétét itt hagyni. Ma ezzel a velünk-lévő-Jelenléttel 

találkozunk a szentségekben, a papban, a templomban, az egyházi közösségben. Ő maga akarta 

velünk-létét itthagyni, ezért mondta: „aki titeket hallgat, engem hallgat”, „ahol ketten-hárman 

összejönnek a nevemben, velük vagyok”. Legszentebb jelenlétét az Eukarisztiában hagyta itt, 

velünk él, velünk szenved: jelen időben mondjuk a kenyér és a bor fölött, hogy „megtöretik és 

kiontatik”. Nem múlt időben, ami egyszer megtörtént, s csak emlékezünk Jézus nemes szívűségére 

– az Eukarisztiában naponta, vasárnapról vasárnapra, liturgiáról liturgiára velünk van, velünk él és 

szenved. Jó ezt tudni, amikor ránk tör a kivédhetetlen baj, amikor olyan helyzetbe kerülünk, mint 

Jairus, vagy a bajtól szabadulni nem tudó asszony.  

Isten a velünk-létét leginkább egy gyerekben, Jézusban közölte. A mai történet szereplői 

gyermeket veszítenek. Az apa egyetlen lányát, a vérfolyásos asszonynak pedig betegsége miatt nem 

is lehet gyermeke. Mindkettő átéli, milyen nagy csoda, ajándék a gyermek, s milyen rossz 

elveszíteni. Mi is képesek vagyunk elveszíteni a Gyermeket. Karácsonykor az isteni kisded 

születésére készülünk: milyen rossz elveszíteni a várakozást, amikor már kiürül a karácsony. 

Milyen rossz, amikor úgy érezzük, esélyünk sincs az isteni kisdedre, mert elhagytuk, mert nagyon 

bűnösök vagyunk, mert a várakozás kultúrája nagyon megváltozott. Ez a történet karácsony előtt 

kerül felolvasásra, kicsit figyelmeztetve: el ne veszítsük a gyereket, a várás lehetőségét.  

 

Földi útja során Krisztus több arcát is mutatja: tanít, gyógyít, csodát tesz, beszélget, 

imádkozik, egyházat alapít, szenved. A nyugati teológia inkább a tanító Krisztust emelte ki, aki az 

ember értelmét szólítja meg, körbejár a vidéken, hatalommal szól. Ezért lett a nyugati teológia túl 

racionális, szisztematikus, rendszerezett, filozófiával-pszichológiával felvértezett. A keleti teológia 

a gyógyító Krisztust emeli ki jobban. Nyugaton a gyóntató atyáknak jogi-erkölcsi listákat, 

könyvecskéket adtak a kezükbe, melyik bűnért milyen elégtétel jár – keleten a gyóntató együtt sírt a 

gyónóval a súlyos bűnök felett, majd megcsókolta a gyónót. Nyugaton ezért ismerik legsúlyosabb 

szankcióként a kiközösítést, keleten soha. Nyugaton ragaszkodnak a házasság szentségének 

felbonthatatlanságához, keleten inkább a gyógyítást hangsúlyozzák, ezért bizonyos körülményekben 

újra házasságra engedik azokat, akiken szerintük már csak így lehet segíteni. Ma nekünk nem 

modellekben, hangsúlyokban kell gondolkodnunk, hanem az élő Krisztusban. Nem a magunk 

hangsúlyát, történelmi hagyományait, kulturális elvárásait kell ráhúznunk az életre, hanem az élő 

Krisztust kell követnünk. Vajon ebben és ebben a helyzetben hogyan viselkedne Krisztus? Imádság 

nélkül nem is megy ez, csak modelleket, jogot követnénk, csak imádkozva lehet keresni az élő 

Krisztus jelen akaratát, mennyiben lenne határozott, mennyiben méltányos, mennyiben 

szisztematikusan következetes, mennyiben keményen követelő, mennyiben gyógyító.  

Krisztus gyógyít ill. feltámaszt. A történet középpontjában nem az emberek, hanem Ő maga 

áll. Megsejteti, hogy micsoda hatalom van jelen Őbenne. Krisztus szavaiban és tetteiben éppen az a 

fő kérdés: honnan van a hatalma? Ha tényleg isteni, akkor minden szavát húsbavágóan komolyan 

kell venni. A két ember baján keresztül derül ki, hogy ez a Szabadító a mienk is, akik hasonló 

bajokba (hirtelen ránk törő, vagy lassan feltartóztathatatlanul romboló bajba) kerülhetünk. Így lép át 

ez a történet 2000 évet, és válik élővé, aktuálissá, felszabadítóvá. Krisztus érintésére nekünk is 

szükségünk van. Nem egészséges emberek vagyunk egy egészséges világban, nekünk is szükségünk 

van az Ő érintésére, gyógyító közelségére. Istenből egy érintés elég a feltámasztáshoz.  


