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Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!

______________________________

A L A P I G E :  L K  5 ,  1 7 - 2 6

„17  Amikor  az  egyik  napon  tanított,  és  körülötte  ültek  a
farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző
falvaiból,  továbbá  Jeruzsálemből  jöttek,  az  Úr  ereje
gyógyításra indította őt. 18 És íme, férfiak ágyon hoztak egy
béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. 19 Mivel
a  sokaság  miatt  nem  találták  módját,  hogyan  vigyék  be,
felmentek  a  háztetőre,  és  a  cseréptetőn  át  eresztették  le
ágyastól Jézus elé a középre. 20  Ő pedig látva hitüket, így
szólt:  Ember,  megbocsáttattak  a  te  bűneid.  21  Erre  az
írástudók  és  a  farizeusok  tanakodni  kezdtek:  Kicsoda  ez,
hogy így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az
egy  Istenen  kívül?  22  Jézus  pedig  ismerve  gondolataikat,
megkérdezte tőlük: Miről tanakodtok szívetekben? 
23 Melyik a könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsáttattak a
te  bűneid,  vagy  azt  mondani,  kelj  fel,  és  járj?  24  Azért
pedig,  hogy  megtudjátok:  van  hatalma  az
Emberfiának  bűnöket  megbocsátani  a  földön  –  így
szólt  a  bénához:  Neked  mondom,  kelj  fel,  vedd  az
ágyadat,  és  menj  haza! 25  Az  pedig  szemük  láttára
azonnal  felkelt,  fogta  az  ágyát,  amelyen  feküdt,  és  Istent
dicsőítve  hazament.  26  Ámulat  fogta  el  mindnyájukat,  és
dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták:
Csodálatos dolgokat láttunk ma!”
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Bevezetés: (…) A történetben egész hasonló történik Jézussal
is.  Ő  sem  a  korabeli  vallási  protokoll  szerint  jár  el.
Bűnbocsánatot hirdet, és ez botrány.
Ez az ember elég alternatív úton jut Jézus elé. Tetőn keresztűl.
De most had fordítsam kicsit fejjel lefelé ezt a történetet, mint
egy  érdekes  festményt,  amely  másik  szögből  egészen
elképesztő üzenetet rejt magában: Jézus milyen alternatív úton
jut el ehhez az emberhez, hozzánk is.

1. Akadályok  
Jézushoz jutni nem mindig egyszerű. Ez a négy barát a béna
embert először a szokásos úton keresztül vinnék elé. Ám nagy
a tömeg, ők pedig ahelyett, hogy fontoskodva kiabálni kezde-
nének, hogy „utat, utat beteget hozunk”, egyszerűen keresnek
egy másik lehetőséget. Milyen érdekes tükör nekünk ez, hogy a
Jézus körül  állók lehetnek akadályok is! Hogy megtörténhet,
hogy azok, akik Jézus körül tolonganak lehetnek akadályai an-
nak, hogy más is odaférjen. Noha nem szándékosan, talán észre
sem  vesszük.  A mi  jószándékú  vallásos  eszmefuttatásunk,
okoskodásunk épp taszítóvá válik valakinek pedig egyébként
hatalmas szükségében nagyon is rászorul az Úrra. A Jézushoz
vezető út szeretteink számára sem mindig arra van amerre ne-
künk. Ezt pedig nehezen nyeljük le. Hogy a gyerekünk Isten-
hez vezető útja nem olyan sima, egyenes, mint talán a miénk.
A történetbeli barátok nem vesztegetik az időt,  keresnek más
utat. Mert hiszik, hogy az ő emberüknek is kell legyen útja Jé-
zushoz.  Te hiszed-e  ezt?  Hogy neki  is  kell  legyen  út,  akiért
imádkozol? És ha nem az az útja, mint neked, vagy amit te el-
képzeltél, akkor kész vagy-e váltani, elképzeléseket elengedni,
és keresni Vele mást? Ezt az utat nem mi találjuk ki, ez adódik
az ő életéből!  Ahogy itt  is  a  helyzet  így adta  a lehetőséget.
Mindenesetre  érdemes  feltenni  a  kérdést,  mi  akadályok  va-
gyunk vagy segítségek abban, hogy más Jézushoz jusson? 
A másik akadálya a béna Jézushoz jutásának a farizeusok el-
képzelése.  Jézus bűnbocsátó kijelentése kiveri  a  biztosítékot.
Ugyanis A bűnök bocsánata  isteni  privilégiumnak számított,
még magától a Messiástól sem várták ezt. A probléma itt az,
hogy ők nem ismerték el Jézus isteni voltát. Tanítónak, Gyó-
gyítónak, ács fiának tartották, de nem az Isten  Fiának.  Ezzel
pedig lekorlátozzák Jézus hatáskörét.
Te mit  hiszel  Jézusról? Kinek tartod őt?  Mert amit  Jézusról
hiszel, az egyáltalán nem egy marginális kérdés. Az kihat arra,
amit az életedről és önmagadról hiszel. Hiszed-e, hogy Ő Isten
Fia,  akié  minden  hatalom  mennyen  és  földön?  És  hiszed-e,

hogy  ez  a  Mindenható  Úr  odaadta  az  életét  is  érted,  mert
ennyire drága vagy neki? Mert ha mindezt hiszed az kihatással
van arra, hogyan gondolkozol magadról. 

2.     Bűnbocsánat  
Nagyon  izgalmas  ebben  a  történetben  az,  hogy  a  barátok
nyilván  gyógyulni  vitték  oda  a  bénát  Jézushoz,  aki  elsőre
mégis bűnbocsánatot hirdetett. Miért bűnbocsánatot ad elsőre
egy betegnek? 

Jézusnak nincs jogosultsága bűnt bocsátani, ezen akadnak fenn.
Miért?  Mert  az  túl  nagy  dolog.  Gyógyítani  tudnak  sokan,
tudunk egymáson így-úgy segíteni,  de  a  te  bűnödet  én nem
oldhatom fel. Azt csak az Isten teheti. 
Arany János: Ágnes asszony balladájában is az asszony csak
mossa- mossa szégyenét, bűnét a patakban, de nem lesz tiszta
soha. Mi nem tudjuk sem magunkat sem egymást feloldozni.
Hányan cipelik, mossák a szennyesüket így egy életen át. 
A  Bibliának  nagyon  komoly,  központi  üzenete,  hogy  az
elsődleges baja az embernek a bűn. A magunké és a másiké,
amivel szenvedést okozott akarva vagy akaratlanul.
A baj az, hogy a mai társadalom kilúgozta a bűn fogalmát is.
Már  csak  árnyalataiban  óvatosan  nevezzük  meg:  terhek,
bűntudat, hibák, vargabetűk… Már pedig a bűn egy lavina, ami
bekerült a rendszerbe, és sok mindent elrontott. Elsősorban az
Istennel való kapcsolatunkat, és ezzel magunkra maradtunk. 
Amikor  az  első  ember  bűne  miatt  kiűzetik  a  Paradicsomból
magára marad, és azóta is, ahány bűnt elkövetünk mindig ott ez
a rettenetes magunkra hagyottság. A szégyen és a bűn kiváló
szigetelő  anyag…  Maximálisan  tudja  zárni  a  kapcsolatokat.
Istennel és egymással is. Hányszor szigetel el az, amit tettél,
vagy tettek ellened, amiről nem lehet beszélni, amivel igazán
belül magadra maradtál, mert nincs feloldás, nincs megoldás. 
A bűn, amit  nem tudunk kikerülni,  a  történetünk része lesz,
mert  akárhogy  igyekszünk  eljön  egy  pont,  ahol  elfárad  a
szeretetünk,  a  türelmünk,  a  hűségünk,  a  becsületünk,  mert
olyanok  ezek,  mint  a  kopóalkatrészek.  Idővel,  használatból
eredően minél többször van nagy terhelésnek kitéve a türelmed
a becsületed, annál nehezebb ezekben megállni Isten nélkül. A
bűnt  az ószövetségi  ember  is  kiközösítéssel  vagy egyenesen
halállal bűntette. (…)
  De  Jézus  azért  jött,  hogy  az  embert  kimentse  ebből  az
elrontott  rendszerből.  Neki  van  hatalma  megbocsátani  a  te
bűneidet, mert végső soron rajta csattant, mert magára vette. Ő

is  belekeveredik  a  mi  piszkos  ügyeinkbe,  a  te  csalásodba,
hazugságaidba,  ronda  szavaidba,  tetteidbe!  Amiket  mi
gondosan dugdosunk, mosunk, azt Ő magára vállalja. 

Neki van hatalma megbontani ezt a szigetelést is, a bűneid, a
szégyened ami már úgy kötött bele az életedbe, mint a bitumen
a tetőbe. Az Édenből kiűzött emberért szétfeszíti az Eget és a
Földet, hogy kimentse az elrontott életébe ragadt embert. 
Kihívás ez. (…) Az egyház „ekklészia” kihívottak közössége.
Akiknek Jézus már megbocsátott és Ők ezt elfogadták. 

3. Gyógyulás  
Milyen érdekes és beszédes, hogy egy béna az, akinek a bűnét
megbocsátja,  és  aztán  fel  tud  kelni,  járni,  ismét  van
mozgástere,  ráhatása  az  életére.  Nem  kiszolgáltatott  többé.
Mert  a  bűn  lebénít.  Elsősorban  az  Istennel  való  fesztelen
kapcsolatban,  de  lebénít  mások  előtt  is,  mert  takargatjuk  a
szennyest,  próbáljuk  a  szépet  mutatni,  és  ebben  szűkös  a
mozgástér. Nem lehetünk önmagunk, mert azzal baj van. (…)
Amikor a bénultságainkba ütközünk ássunk kicsit mélyebbre!
Miért  nem  mered  megmondani,  bocsánatot  kérni,  vagy  épp
megbocsátani, felvállalni azt, ami benned van? Milyen bűn az,
ami megbéklyóz? Biztos, hogy csak áldozatok vagyunk? 
Ő  Veled  van  és  megbocsát,  rendez,  meggyógyít,  akkor  ne
maradj  a  falaid  közt!  Igen  ijesztő  a  másik  ember  haragja,
indulata,  de Jézus nagyobb nála,  és Ő Veled van! Ő akarja,
hogy a bűnös éljen, és akkor is, ha a másik ember még nem
tudott  neked  megbocsátani,  akkor  is  érvényes  Krisztus
bocsánata! És végső soron ez számít. A másik bocsánatára neki
magának van szüksége, Neked igazán Jézusé kell! Mert ez fog
megtartani, örök életet adni, új fejezetet nyitni. 
A bűnök bocsánata gyógyulást fog hozni. Akár testi értelemben
is, de lelkileg, a kapcsolatainkba, az életünkbe, az Istennel való
kapcsolatainkba a döntéseinkbe mindenképp! Adja Isten, hogy
meg tudjuk látni azokat az utakat amiken Jézushoz juthatunk
vagy juttathatunk valakit. Ha kell tetőt bontva, de adja az Úr,
hogy  lássuk  meg,  a  másik  irányból  már  lebontott  falakat,
amiket  Jézus  már  áttört  saját  halála  és  feltámadása  által.  És
ragadjuk  meg  a  bocsánatot,  hogy  gyógyulhassunk,
növekedhessünk.  Bárcsak  ma nekünk szólna  személyesen  az
üzenet, „megbocsáttattak a te vétkeid kelj fel vedd az ágyadat
és járj!” Ámen         Sebőkné Babos Boglárka lp.


