Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Jogod van látni!

S

A hit új ruhája

A

vak meggyógyítása történetében
egy nagyon apró mozzanatra érdemes odafigyelnünk, amely máskor
szinte mindig elkerüli figyelmünket.
Amikor Jézus odahívja a vakot magához, akkor ő, mielőtt felugrott és
odament volna hozzá, „eldobta köntösét”. Valamiféle rongyos ruha lehetett ez a vak Bartimeuson, amilyet a
koldusok viselni szoktak. Amikor
Jézus hívja, ő azonnal eldobja ezt a
ruhát. Eldobja régi életének ruháját.
Eldobja a sötétség és a vakság köntösét. Megszabadul a lelki vakság koldusruhájától. Nincs szüksége tovább
a régi életét jelentő ruhára, mert Jézus
a megváltott ember új ruhájába öltözteti. Jézus ráadja a világosság és a hit
ragyogó köntösét. Jézus megajándékozza az új élet ruhájával.
Évközi 30.
vasárnap
Jer 31,7-9
Zsid 5,1-6
Mk 10,46-52

zent Márk evangéliumának 8. fejezetében arról olvashatunk, hogy
Betszaida városában egy név szerint
nem megnevezett vakot visznek az
Úrhoz, aki Jézus kézrátételére fokozatosan nyeri vissza látását (Mk 8,22-26).
A mai evangéliumban szintén egy vak
gyógyításáról hallottunk, de ez a csodaleírás sok különbséget mutat a másikhoz képest. Jerikó városának kapujában
nem egy névtelen, hanem egy név szerint megnevezett vak koldus, Bartimeus
kéri Jézus segítségét. Segélykiáltásai kifejezik Jézusban, a Messiásban való
hitét, akit Dávid fiának nevez. A gyógyulás itt nem fokozatosan, hanem
azonnal bekövetkezik. A csoda után a
meggyógyult ember követi Jézust. A
történet döntő eleme, hogy a vak
ember hisz Jézusban, s gyógyulása a hitének köszönhető. A gyógyulást követően Jézus ezt mondja ugyanis neki:
„Menj, a hited megmentett téged” (Mk
10,52). A mai evangélium kapcsán a
vakságról és a látásról elmélkedjünk!
E gyógyítás esetében többről van szó,
mint hogy Jézus visszaadja valakinek a
szemevilágát. Mintha csak azt mondaná
a vak koldusnak Jézus: „Jogod van látni!

Jogod van látni, mert van benned hit!
Jogod van látni, mert hiszed, hogy én
vagyok Dávid fia! Jogod van látni, mert
hiszed, hogy meg tudlak gyógyítani
téged! Jogod van látni, mert vak létedre
megláttad az esélyt a gyógyulásra!
Többre van jogod, mint hallani, hogy
egy zajos tömeg kíséretében elmegy
melletted az Isten Fia! Jogod van látni
Jézust, az Isten Fiát, akiben hiszel!”
A lelki vakság gyógyítható. A hitetlenség, a kételkedés, a közöny gyógyítható. A hit visszaadható az
embereknek, akiknek elhomályosult
lelki éleslátása. Az Isten-látás csodálatos
élményében részesülhetnek mindazok,
akik hisznek. Megnyílhat a lelki szeme
azoknak, akik beismerik lelki vakságukat, kifejezik Jézusban való hitüket és
az ő segítségét kérik. Talán csak egy
szavunkon, egy segélykiáltásunkon
múlik minden. Talán csak azon múlik
hitünk visszanyerése, hogy észrevegyük, meglássuk életünk nagy lehetőségét, amikor Jézus a közelünkbe érkezik
és felhívjuk magunkra figyelmét. Talán
csak annyit kell tennem, hogy amikor
Jézus hozzám ér és megkérdezi tőlem,
hogy mit kérek, ezt válaszoljam: „Mester, hogy higgyek!”

Új látásmód, új élet

U

runk, Jézus Krisztus! Te egykor minden emberi hang és szó,
lárma és zaj között felfigyeltél a vak szavára, akinek hitvallása
füledbe jutott. Ez állított meg és késztetett arra, hogy meggyógyítsad őt, visszaadjad szemevilágát. Hitét jutalmaztad meg ily módon.
Te ma is meghallod, amikor bizalommal fordulunk hozzád: gyógyítsd meg lelki
vakságunkat! Adj nekünk hitet! Add nekünk a hit látásmódját! Add, hogy a hit
megnyissa szemünket és szívünket, és felismerjük mindazt, ami üdvösségünkhöz
szükséges. Add, hogy a hit erejével mindig a te utadon járjunk!
Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!
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