Magyar

Dicsérjétek az Urat,
aki a megtört szívüeket meggyógyítja!
(Zsolt 146,3)

A szenvedő Jób így panaszkodott: Nemde küzdelem az ember sorsa a földön?
Nemde napszámos módjára tölti el napjait? Olyan, mint a rabszolga, ki
árnyékba vágyik, olyan, mint a napszámos, ki a bérét várja. Csalódással teli
hónapok jutottak nekem osztályrészül, keserves éjszakák lettek fizetségem.
Már lefekvéskor azt kérdezem: "Mikor virrad?" És mihelyt felkelek: "Mikor lesz
már este?" Tele vagyok kínnal egész alkonyatig.
Napjaim futnak, mint a takács vetélője, eltűnnek, s nyomukban nem marad
reménység. Gondold meg: életem csupán egy lehelet, szemem soha többé
nem lát boldogságot.

Testvéreim! Hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem,
hiszen ez kényszerű kötelességem. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az
evangéliumot!
Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz, ha nem önszántamból, csak
megbízott hivatalnok vagyok. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy mint az
evangélium hirdetője, ingyen nyújtsam az evangéliumot, és ne éljek az
evangéliumban gyökerező jogommal.
Bár mindenkitől független voltam, mégis mindenkinek szolgája lettem, hogy
minél többet megnyerjek. A gyöngék közt gyönge lettem, hogy megnyerjem a
gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvösségre
vezessek. Mindezt az evangéliumért teszem, hogy nekem is részem legyen
benne.

Abban az időben: Jézus kijött a zsinagógából, és elment Simon és András
házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak.
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Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza,
és szolgált nekik.
Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz
lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus
pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok
ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő
kicsoda.
Hajnalban Jézus nagyon korán kelt. Kiment (a házból), elment egy elhagyatott
helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utánamentek. Mikor
megtalálták, azt mondták neki: "Téged keres mindenki!"
De ő azt felelte: "Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is
hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem." És ment, hirdette az
evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az
ördögöket.

Simon és testvére, András kafarnaumi halászok. Péter anyósánál laknak,
amiből arra lehet következtetni, hogy Péter nős volt. Az anyós beteg. Jézus
elmegy hozzá, felállítja és meggyógyítja.
Alapjában véve teljesen szokványos csoda-elbeszélés. Amely az akkori idők
csoda-történeteinek megfelel. És mégis sok mindent megvilágít abból, ki és mi
akar lenni számunkra Jézus.
Minden beteg testben és lélekben betegedett meg és így rászorul a
megváltásra. Ezért foglalja magában Jézus eljövetele ebbe a beteg,
megváltatlan világba Isten országának kezdetét, amely mindig a gyógyulás és
megváltás lehetősége. Ha az ember kész arra, hogy helyet adjon életében
Jézusnak, akkor igénybe veszi ezt a lehetőséget. Jézus anélkül, hogy sokat
beszélne, kezét nyújtja az embernek és felállítja. A törődés csírája magában
rejti a határtalan megváltás virágát test és lélek számára.
A betegek megérzik Jézus mindenkit meggyógyító hatalmát és özönlenek
hozzá. Ő senkit sem utasít el, de kora reggel, amikor még sötét van,
visszavonul imádkozni. Tudja, hogy nem azért jött, hogy középpontba állítsa
magát, mint csodadoktort. Ezért a személyes, magányos imádkozás ideje az
az idő számára, amelyben mindig újra küldetése értelmét és célját keresi,
válaszol rá, és amelyben azt kéri, hogy valóban az Atya üzenetét hirdethesse.
Jézus életében itt egy rendszerességet figyelhetünk meg, amely az egész
evangéliumon átvonul: az emberekhez – menés és az emberektől
visszavonulás váltakozását, a tevékenység és a csend, a gyógyítás és az ima
váltakozását. Az ember-Jézusnak szüksége van a magány óráira és Atyjával
való beszélgetésre, hogy aztán ismét az emberekhez tudjon menni.
Tanítványainak és ma nekünk is látnunk kell ezt és tanulni tőle.
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