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„Ítélkezni jöttem erre a világra, hogy akik nem látnak,
lássanak, és akik látnak, vakká legyenek.”

Amikor továbbment, látott egy vakon született embert. Tanítványai meg-
kérdezték őt: „Mester, ki vétkezett, ő vagy a szülei, hogy vakon szüle-
tett?” Jézus azt felelte: „Sem ő nem vétkezett, sem a szülei, hanem Isten
tetteinek kell megnyilvánulniuk benne. Nekünk annak tetteit kell csele-
kednünk, aki engem küldött, míg nappal van. Eljön az éjszaka, amikor
senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, világossága vagyok

a világnak.” Miután ezeket mondta, földre köpött, sarat csinált a nyálból, a sarat a vak szemére
kente, és azt mondta neki: „Eredj, mosakodj meg a Síloe tavában!” Ez küldöttet jelent. Elment
tehát, megmosdott, és ép szemmel tért vissza. Ezért a szomszédok és akik azelőtt látták őt mint
koldust, azt kérdezték: „Nem ő az, aki itt ült és koldult?” Egyesek azt mondták: „Ő az.” Mások így
szóltak: „Nem, csak hasonlít rá.” Ő azonban kijelentette: „Én vagyok az.” Erre megkérdezték tőle:
„Hogyan nyíltak meg a szemeid?” Azt felelte: „Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált,
megkente a szemeimet, és azt mondta nekem: „Menj a Síloe tavához, és mosakodj meg.” El-
mentem tehát, megmosdottam, és látok.” Azok megkérdezték tőle: „Hol van ő?” Ő azt felelte: „Nem
tudom.” Ekkor elvitték a farizeusokhoz azt, aki előbb vak volt. Azon a napon pedig, amikor Jézus
a sarat csinálta és megnyitotta szemeit, szombat volt. Ismét megkérdezték tehát tőle a farizeusok
is, hogy hogyan nyerte vissza a szeme világát. Ő azt felelte: „Sarat tett a szemeimre, megmos-
dottam, és látok.” Azt mondták erre néhányan a farizeusok közül: „Nem Istentől való ez az ember,
aki a szombatot nem tartja meg!” Mások azt mondták: „Hogyan cselekedhet bűnös ember ilyen je-
leket?” És szakadás támadt köztük. Erre ismét megkérdezték a vaktól: „Te mit gondolsz róla, mi-
után megnyitotta szemeidet?” Ő pedig azt felelte: „Próféta!” A zsidók azonban nem hitték el róla,
hogy vak volt, és visszatért a látása, amíg elő nem hívták a most már ép szemű ember szüleit.
Megkérdezték őket: „A ti fiatok ez, s azt mondjátok róla, hogy vakon született? Most hogyan lát
tehát?” A szülei azt felelték: „Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született. De hogy most
miképpen lát, nem tudjuk, és hogy ki nyitotta meg szemét, azt sem tudjuk. Kérdezzétek őt, meg-
van a kora, majd ő beszél magáról.” Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel már
elhatározták a zsidók, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, ki kell zárni a zsinagógából. Ezért
mondták a szülei: „Megvan a kora, őt kérdezzétek.” Másodszor is előhívták tehát az embert, aki
vak volt, és azt mondták neki: „Adj dicsőséget Istennek! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös.” Ő
azt felelte: „Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok: hogy vak voltam, és most látok.” Erre meg-
kérdezték tőle: „Mit csinált veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet?” Az azt felelte nekik: „Meg-
mondtam már nektek, de nem hallgattátok meg. Miért akarjátok újra hallani? Csak nem akartok ti
is a tanítványai lenni?” Erre megátkozták őt, és azt mondták: „Te vagy az ő tanítványa, mi Mózes
tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, ezt pedig nem tudjuk, honnan van.”
Az ember erre azt felelte: „Éppen az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való, nekem pedig
megnyitotta a szemeimet. Tudjuk, hogy Isten a bűnösöket nem hallgatja meg, de aki istenfélő, és
megteszi az ő akaratát, azt meghallgatja. Mióta a világ áll, soha nem lehetett hallani, hogy valaki
megnyitotta volna egy vakon született szemeit. Ha ő nem Istentől való volna, nem tehetett volna
semmit.” Azok azt felelték neki: „Mindenestől bűnben születtél, és te oktatsz minket?” És kidobták
őt. Jézus meghallotta, hogy kidobták, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: „Hiszel-e az
Emberfiában?” Az így felelt: „Ki az, Uram, hogy higgyek benne?” Jézus azt mondta neki: „Hiszen
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láttad őt: ő az, aki veled beszél.” Erre az így szólt: „Hiszek Uram!” És leborult előtte. Akkor Jézus
ezt mondta: „Ítélkezni jöttem erre a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak,
vakká legyenek.” A farizeusok közül, akik vele voltak, néhányan hallották ezt, és azt mondták
neki: „Csak nem vagyunk mi is vakok?” Jézus ezt válaszolta: „Ha vakok volnátok, nem volna bű-
nötök. Ti azonban azt mondjátok most: „Látunk.” Ezért megmarad a bűnötök.”

A Szentírásban igen sokszor előfordul a vakság. A kor embere bármi
nemű betegséget mindig a bűnök következményének tekintették. Így
a beteg embert a társadalom kivetette magából. A betegre, szenve-
dőre soha nem figyeltek oda, hisz betegségét úgy gondolták, hogy
saját bűnei okozták. Ezt a rossz emberi hozzáállást változtatja meg
Jézus mentalitásával. Jézus meglátja és megszólítja a társadalom ki-
rekesztettjeit, a nyomorultakat, betegeket, akiket mások nem látnak
vagy akiket nem vesznek emberszámba.

A „látni” ige János evangéliumában a hitre jellemző megismerés. A Szentírásban a
látás részesedés az üdvösségben, ezért a Krisztus melletti döntésre is hív. Jézus Krisztusban
Isten láthatóvá válik az ember számára (Mt 13,16; Mt 11,5; Jn 1,18; 12,45; 14,9). A nappal
jelzi azt a világosságot, amelynek fényénél megláthatunk dolgokat, felismerhetünk máso-
kat, amiket vagy akiket eddig nem láttunk. Ugyanakkor a hitetlenek nem látnak (Mt 13,13;
Mk 4,12), de, akik hisznek Istenben, azoknak látást ad (Mt 1,20; 2,13.19; 2Kor 12,1; ApCsel
9,10.12; 10,3). Az ember sokszor nem látja önmagát, nem látja meg bűneit, nyomorultságát,
így vakká válik Isten csodálatos világára és dolgaira. Manapság egyre többen nem látják éle-
tük értelmét, nincs jövőképük. Legtöbbször nem látjuk meg a mellettünk lévő embert
sem, levegőnek nézzük és figyelmetlenek vagyunk másokkal.

Vessünk egy pillantást a vak emberre, akinek Jézus megadta a látást. A vak gyógy-
ulása után még nem tudja, miképpen lásson. Úgy lásson-e, mint a többség, amely Krisztus
ellen hangolja a közvéleményt, vagy mint a szülei, akik arra figyelnek, hogy másokat meg
ne sértsenek mondandójukkal, vagy Krisztusi módon lásson, amely az üdvösség útjára vezet.

Nem feledhetjük Krisztus szavait: „Akik nem látnak lássanak, akik látnak, vakká le-
gyenek” (Jn 9,39). Mindannyian vakok betegek vagyunk a bűn által, gyógyulni és látni csak
Jézus által tudunk.

Hányszor fordult már elő veletek, hogy fejeteket elfordítva mentetek el egy haj-
léktalan mellett? Mi járt olyankor a fejetekben? Eszetekbe jutott-e, hogy Jézus
mit tett volna a helyetekben?
Szoktatok-e külsőségek alapján ítélkezni? Ha új osztályba kerültök, vagy új em-
berekkel találkoztok, mennyire hagyjátok, hogy az előítéletek befolyásoljanak
benneteket?
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A tükör

Volt egyszer egy gazdag öreg zsidó, akinek szörnyen rigolyás termé-
szete volt. Egy napon meglátogatta a rabbit, hátha segíteni tudna neki
abban, hogy rájöjjön, mi a baj vele.
Miután egy ideig beszélgettek, a rabbinak eszébe jutott egy jó módszer
arra, hogy szemléltetéssel rávezesse az öregembert élete problémájára.

Kezét megfogva az ablakhoz vezette, majd arra kérte, hogy nézzen ki, és mondja el, mit lát.
Az ember ott állt egy pillanatig, majd azt mondta: „Látok néhány férfit és asszonyt, és egy
pár gyereket.”
– Nagyszerű – szólt a rabbi. Ezután ismét megfogva az öregember kezét, a szoba másik fe-
lében álló tükörhöz vezette. – Most nézzen bele, és mondja el, mit lát!
Az öregember szemöldökét ráncolva azt mondta:
– Hát nyilván magamat látom.
– Érdekes – válaszolta a rabbi. – Az ablak üvegből van, és a tükör is üvegből van. De a tükör
üvege ezüsttel van bevonva. Ahogy ezüst kerül rá, már nem lát mást, csak önmagát.

Te is, ha az öregemberhez hasonlóan „ezüsttel vonod be az életedet” (pénz, jómód), boldogtalan leszel.
A boldogtalanság legyőz, hiszen már nem gondolsz másokra, és elkezdesz csak magaddal törődni.
Az ember úgy érezheti magát boldognak, ha szereti Istent, és jobban szeret másokat, mint saját magát. Nincs
nyomorultabb a hiú, énközpontú embernél. Láss magadon túl!

- Anyuka drága, miért nem telefonált, hogy jön? - kérdi a vő az anyósá-
tól.
- Azért fiam, mert látni akartalak...

Egy katolikus iskola ebédlőjében a gyerekek ebédért állnak sorba. A fal mellett egy asztal-
kán nagy tál alma van, mellette egy tábla: „Csak egyet vegyél, ne felejtsd, az Úr figyel.”
Mikor tálcára rakják az almát, a levest, a másodikat, a sor végén egy tálcán csokis sütemé-
nyek sorakoznak. Odaszól Pistike a szomszédjának:
- Ebből sokat vegyünk, az Úr szeme úgyis az almán van.

TÖRTÉNET

HUMOR



JÁTÉKOS FELADATOK

NÉMA
KIÁLTÁS

A csoport egyik tagja
kiált valamit, de hang

nélkül. Igyekszik olyan be-
nyomást kelteni, olyan gesz-
tusokkal, arckifejezésekkel

kísérni „néma kiáltását”, hogy a
többiek rájöjjenek, mi volt a
kiáltása: biztatás, segélyké-
rés, felszólítás, üvöltés stb.

Ha a csoport nem tudja
megfejteni, akkor utána
hangosan is kiabálhat a
játékos. Ezután másik

résztvevő
következik.

ILYENNEK LÁTLAK

Megjegyzés: Ügyeljünk arra, hogy véletlenül se sértsük meg
játékostársainkat!

Egy általunk kiválasztott játékostárs megszemélyesítése a feladat.
Két, egyenlő létszámú csapatot alakítunk. Az első csapat tagjai fel-
osztják maguk között, hogy ki kit fog megszemélyesíteni a második
csapat tagjai közül, és fordítva. Ezután próbálnak valamennyien va-
lami személyeset eljátszani a másikról. (Egyszerre csak egy ember
játszik.) A játék során lehet utalni a másik termetére, nemére, já-
rására, gesztusaira (ha nem némajátékot játszunk, akkor beszéd-
stílusra, hangjára is). Ha az első csapat valamelyik tagja játszik,
akkor a második csapatnak kell kitalálni, hogy a csapatukból éppen kit

személyesítenek meg. Váltakozva játszanak az egyes csapatok.

KÉPZELETBELI AJÁNDÉK
– Látni, kinek mire van szüksége –

Mindenki kap egy cédulát, amelyre egy ajándék
nevét írja. Minden egyes ajándék egy kapcsolatra

utal: az ajándékozó és az ajándékozott kapcso-
latára (pl. tudom, hogy X elvesztette a kar-
óráját, akkor „küldhetek” neki egy órát;
Y többször kölcsönkérte a kerékpáromat,
tehát kerékpárt „kap” tőlem). Ezután a cédulák
egy kalapba (sapkába, dobozba) kerülnek, ahon-
nan egyenként húzva mindenki megpróbálja ki-

találni a hozzákerült cédula címzettjét. Ha egyedül nem megy, a
csoport segíthet. (Egy esetleges könnyítés: az ajándékozó ráírhatja
a nevét a papírra.)HOGY CSINÁLJUK?

Valaki a társaságból kimegy a
szobából, és ezalatt a többiek kigondolnak egy határozószót (pl.: szelíden, ügyetlenül, mérgesen
stb.) A játékos visszatérése után ad egy utasítást a csoport egy másik tagjának (pl.: Töröld le az
asztalt! stb.) Az utasítást a határozószónak megfelelően kell végrehajtani. A kitaláló feladata, hogy
a cselekvés stílusából kitalálja, milyen határozószóban állapodtak meg a többiek. Ha elsőre nem
tudja, akkor új embert szólít fel, neki is ad egy utasítást, és így tovább, amíg rá nem jön a megol-
dásra.

RAJZOLD, AMIT MONDOK

Utasítások értelmezése illetőleg magának
a kommunikációnak a megértését szolgáló
játék
Párokat alakítunk, akik háttal ülnek le
egymásnak, tehát nem látják, csak hall-
ják egymást.
A párok egyik tagja kap egy rajzolt for-
mát vagy képet. Erről pontos utasításo-
kat fogalmaz meg a társának úgy, hogy a
társa ezt a képet le tudja rajzolni a saját
lapján.

METAKOMMUNIKÁCIÓS
JÁTÉK

Egy tanuló kihúz egyet az ér-
zelmeket leíró kártyák közül,
melyek lehetnek érzelmeket
jelentő szavak vagy érzelme-
ket ébresztő helyzetek leírá-
sai, s a többieknek (nézők-
nek), ki kell találniuk, hogy
miről van szó.


