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Az emberek akkori-
ban semmi másról nem 
tudtak beszélni, mint 

a nemrég feltûnt új tanítóról, a názáreti 
Jézusról. Az egyszerû emberek, akik hal-
lották beszélni vagy látták a gyógyításait, 
nagy prófétának tartották. Az írástudók és 
farizeusok viszont lenézték, mert nem az õ 
csoportjukhoz tartozott, hanem egyszerû 
ács volt, és nem mindenben követte az õ 
szigorú vallási szokásaikat.

Simon farizeus is hallotta a különbözõ 
véleményeket, és arra gondolt, meghívja 
Jézust ebédre, így személyes tapasztalatot 
szerezhet róla. Jézus elfogadta a meghívást, 
és asztalhoz ült vele. Az ókori étkezési 
módnak megfelelõen, az asztal köré he-
lyezett kereveteken könyökölve foglaltak 
helyet.

A beszélgetés viszont nem egészen úgy 
alakult, ahogy Simon elképzelte. Az ak-
kori szokás szerint hamar elterjedt a hír, 
milyen nevezetes vendége van Simonnak, 

és sokan eljöttek, hogy találkozzanak 
vele. Ilyenkor azokat sem küldték el, 
akiket egyébként soha nem hívtak 

volna meg.
Így történhetett meg, hogy 

egy közismerten bûnös életû 
asszony is odajött és megállt 

hátul Jézus lábánál. Bizonyára 
hallotta, hogy Jézus megbo-

csátotta az emberek bûnét, és 
arra gondolt, talán szá-

mára is van remény. 
Jézus szent 

jelenlétében az asszony úgy érezte, nem 
egy nagy tanító vagy próféta, hanem az 
élõ Isten színe elõtt áll. Mázsás súllyal ne-
hezedtek rá a bûnei és nagyon szégyellte 
magát. Elõtörtek a könnyei, és amikor ész-
revette, hogy Jézus lábára hullnak, gyorsan 
letörölte a hajával. Bár úgy tûnt, mintha 
Jézus arra sem méltatná, hogy ránézzen, az 
asszony megérezte a szívében, hogy meg-
bocsátott neki. Hálásan csókolgatta Jézus 
lábát és megkente drága kenettel.

A szent életû Simon farizeust utálat fog-
ta el, amikor a bûnös nõ bejött a házába, 
és mélységesen megdöbbent, amikor Jézus 
eltûrte, hogy hozzáérjen. Ha ez próféta 
volna, tudná, miféle asszony az, aki érinti, 
gondolta magában Simon.

– Simon, van valami mondanivalóm ne-
ked – válaszolt Jézus Simon gondolatára.

– Mester, mondjad – felelt Simon. 
Jézus két adós példázatát mondta el, 

akiknek elengedték az adósságát, amit Si-
mon nem nagyon értett, de Jézus mindjárt 
megmagyarázta. Emlékeztette Simont, 
hogy amikor õ megérkezett, nem tette meg 
vele szemben a vendégszeretetet kifejezõ 
szokásos szívességeket.

– Amikor bejöttem a házadba, nem mos-
tad meg a lábamat, ez az asszony viszont 
a könnyeivel mosta meg. Nem csókoltál 
meg engem, õ pedig a lábamat csókolgat-
ta. Nem kented meg a fejemet olajjal, ez 
az asszony drága kenettel kente meg a lá-
bamat. Neki sok bûnét bocsátottam meg, 
ezért nagyon szeret. Aki kevés bûnére kap 
bocsánatot, kevéssé szeret.

JÉZUS LÁTOGATÁSAI
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– Megbocsáttattak a bûneid – mondta 
végül Jézus az asszonynak –, eredj el bé-
kességgel.

Az asztalnál ülõk megdöbbenve hallgat-
ták Jézus magyarázatát. A bûnös asszony 
tehát az egyik adós, akinek sok tartozása 
volt, és Simon lenne a másik, akinek kevés 
a tartozása? De hiszen õ mindig pontosan 
betartotta a vallásos elõírásokat, ugyan 
milyen bûne lenne neki? És hogy hason-
líthatja Jézus õt egy ilyenhez? És kinek 
gondolja magát ez a názáreti tanító, hogy 
megbocsáthatja a bûnt?

Sajnos, a Bibliában itt vége szakad a tör-
ténetnek, és nem tudjuk meg, mit gondolt 
Simon magában.

Vajon felismerte-e, hogy Jézus a meg-
ígért Messiás, a bûnösök Megváltója? 
Rádöbbent-e, hogy ha nem is süllyedt 
olyan mélyre, mint az asszony, azért õ sem 
bûntelen?

Mi már pontosan tudjuk a Bibliából, 
hogy Jézus valóban a Messiás, a világ Meg-

váltója. És azt is tudjuk, hogy különbség 
van a bûnadósságunkban, de mindnyájan 
vétkeztünk (Róma 3,23), és mindenkinek 
szüksége van bûnbocsánatra.

Nagyon helyes, ha nem te vagy az iskola 
réme, és a szülõi értekezleten csak jót mond 
rólad a tanító néni. De a szíved mélyén te is 
tudod, gondoltál, mondtál vagy tettél már 
olyat, amiért bûnbánatot kell tartanod és 
Isten bocsánatát kell kérned.

De ha te lennél az iskola réme, és min-
denki rossz véleménnyel lenne rólad, mint 
a bibliai bûnös asszonyról, akkor is tudha-
tod, az Úr Jézus érted is meghalt, és kérhe-
ted még ma, hogy bocsássa meg bûneidet, 
jöjjön a szívedbe és segítsen, hogy ezután 
más legyél.

Ha már bocsánatot kaptál a bûneidre, sze-
resd nagyon az Úr Jézust és mutasd meg neki 
szóval és engedelmes élettel egyaránt a szere-
tetedet és azt, hogy nagyon hálás vagy neki.

Ilonka néni


