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„Jézus maga volt rá tanú, hogy a prófétának nincs becsülete saját hazájában, mégis, mikor Galileába 
érkezett, szívesen fogadták, mert látták mindazt, amit Jeruzsálemben tett az ünnepen.” 

„… Jézus azt mondta neki: fiad él.” 

Az emberiség történetében vannak korok, amikor felértékelődik a beszéd, a tanítás. Ilyenkor az 
újdonságként ható kimondott szó ereje magával ragadja a hallgatókat, átformálva gondolkodásukat. 
Mai korunkban hatalmas szóáradatban, audiovizuális információs cunamiban élünk, ennek hatására a 
szavak devalválódnak, az igazság, hamisság és csúsztatás keveredik, nehézzé téve a kiigazodást, a 
helyes megkülönböztetést. Igaz a mondás: Az okos tudja, mi a jó és mi a rossz. A bölcs pedig meg is 
tudja különböztetni ezeket. 

A tanítás akkor válik igazán hitelessé, ha életalakító hatása van, s a tanító nemcsak a hallgatóitól 
várja el ezt, hanem a maga életének történéseivel és cselekvéseivel példát is mutat arra. Szűkebb 
pátriájában Jézus szavai is akkor értékelődtek fel, amikor megtapasztalták prófétai viselkedését a 
zsidóság központjában, szent terében, egy sokak számára jelentős, kritikus szituációban. 

Tegyük fel a kérdést: Én hogyan állok verbális - nonverbális önkifejezésem és az életem átalakítása, 
odarendezése viszonylatában? 

Egy ember szülővé válása életének jelentős eseménye. Mikor először érezhetjük a születendő magzat 
első megnyilvánulásait, majd, amikor először pillanthatjuk meg a kisdedet. Ilyenkor átélhetjük az élet 
csodáját. Azután a testi-lelki fejlődésük során csodálattal figyeljük kibontakozásukat, s örömmel tölt el, 
ha abban aktív részt is vállalhatunk. S milyen fájdalom, ha betegnek, elesettnek, vagy akár csak 
szomorúnak látjuk. Ilyenkor mindent megpróbálunk, hogy segítséget nyújtsunk a gyógyulásban, fel-
emelkedésben, a lelki egyensúly megtalálásában. Van, mikor ez sikerül, de vannak helyzetek, amikor 
az ember tehetetlen, s ez egy tipikus alkalom az Isten felé fordulásra. (Bár jobb esetben már a saját 
erőfeszítéseink megerősítéseként is kérjük segítségét.) S milyen öröm, mikor jóra fordulnak a dolgok! 
Ilyenkor szinte mi is hallhatjuk a jézusi mondatot: „Fiad / lányod él!” 

Jézusi értelemben persze az élet nemcsak a biológiai életfunkciók működését jelenti, hanem a lélek 
egészségét is. Saját feladatunk többek közt, hogy testi-lelki egészségünkre, környezetünkre és a ránk 
bízottak harmonikus fejlődési közegére vigyázzunk. Ehhez kérjük Isten áldását! 
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