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Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)
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Nagyböjt 5. vasárnapja

Jézust látni

A hit látásmódja

A
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z egyik hittanórán egy bibliai történetet olvasunk a gyerekekkel.
Harmadik osztályosok, tíz év körüliek,
ebben az évben tanítom őket először.
Éppen egy olyan fiú kerül sorra, aki
nem a kitűnő tanulók közé tartozik, állandóan lemarad, mert szívesebben nézegetne kifelé az ablakon, rendkívül
nehezére esik, hogy a feladatra összpontosítsa figyelmét. Nem csak a hittannal van így, hanem a többi órán is.
Szóval, ő olvas, de most sem figyel
eléggé. Véletlenül kihagy egy sort, s
emiatt összeolvas két szótagot, aminek
persze semmi értelme sincs. Kérdem
tőle, mit jelent a furcsa szó, amit olvasott. Csodálkozva néz rám, nem tudja.
Ösztönzésként mondom neki, hogy
kap egy ötöst, ha megmondja. Erre felcsillan a szeme, ezt nagyszerű lehetőségnek tartja. Erősen gondolkozik, de
így sem tudja. A többiek mosolyognak,
ők észrevették a hibát. Ő pedig közben
gondolkozik, mindkét kezével a fejét
fogja, magában ismételgeti a furcsa,
sosem hallott szót. Jól jött volna neki
ez az ötös, de már érzi, hogy nem jön
össze. Aztán újra a szöveget nézi, de
már alig látja a betűket könnyeitől.
Gyorsan kitalálom a sírás okát. Október közepe van, másfél hónapja tart az
iskola. „Idén még nem kaptál ötöst?” kérdezem. Miközben ő pulóvere ujjába
törli könnyeit osztálytársai néma csendben rázzák a fejüket. „És tavaly?”- kérdezem. „Egyet sem” - feleli elcsukló
hangon. Megsajnálom, de tudom, hogy
sajnálatból nem lehet ötöst adni senkinek. Aztán hozzá fordulok: „Van egy
másik ajánlatom. Ha figyelsz, és óra végéig te is elvégzed a feladatokat a többiekkel együtt, a szorgalmadért adok
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egy ötöst.” Összeszedi magát és kicsengetés előtt végez mindennel. Megkapja
az ötöst. Idén az elsőt. Talán nem az
egyetlent.
A mai nagyböjti vasárnap evangéliumában arról olvasunk, hogy a Jeruzsálembe érkező zarándokok ezzel a
kéréssel fordulnak Fülöp apostolhoz:
„Uram, látni szeretnénk Jézust” (Jn
12,21). Én ebben a kisfiúban Jézust láttam. Lehet kritizálni az általam alkalmazott pedagógiai eszközt, módszert, de
én ebben a kisfiúban akkor is Jézust láttam.
A többiek is örültek egyébként társuk
sikerének, egy fiú kivételével, akinek arcára olyan irigység telepedett a könnyen
szerzett ötös miatt, hogy ha Rembrandt
látta volna arckifejezését, őt választotta
volna a tékozló fiú hazatérését ábrázoló
festményéhez az irigy testvér modelljének. De ezt a gondolatot gyorsan elhessegettem magamtól, mert benne sem az
irigykedő testvért akartam látni, hanem
Jézust.

nagyböjti időszak végén a szenvedő, meggyötört testű Jézust
fogjuk látni, amint keresztre feszítik.
Jó volna benne meglátni Isten Fiát.
Jó volna benne látnunk a Megváltót.
A lelki látásmód elsajátítása különleges
nagyböjti feladat. De érdemes tanulnunk, új nézőpontokat keresnünk,
például a hit szerinti látás nézőpontját.
Ez talán majd segít minket a húsvét
utáni időben is, hogy embertársainkban meglássuk Jézust. Igen, ő néha
egészen különleges alakot ölt. Nehezen felismerhető. Néha olyan személyben áll előttünk, akiről nem is
gondolnánk, hogy ő az. Az Úr felismeréséhez szükségünk van a hit látásmódjára.

Követni szeretnénk

U

runk, Jézus! Látni szeretnénk
téged. Hallgatni szeretnénk szavadat, amely az örök életre vezet. Követni szeretnénk téged, mert egyedül
az általad mutatott úton juthatunk el
a mennyei Atyához.
Szívünk nemes szándékával keresünk téged, mert evangéliumodban
felismertük az örök élet tanítását. Valljuk, hogy egyedül a te tanításod és személyed követésre méltó.
A nagyböjti idő lehetőséget ad számunkra, hogy melléd állva felvegyük
mi is a keresztet. A keresztet, amely az
isteni szeretet jele. Ez az időszak alkalom arra, hogy megismerjük Isten szeretetét és alakítsuk látásmódunkat.
Urunk, segíts, hogy felismerjünk
téged minden embertársunkban, különösen a szenvedőkben!
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