Évközi 7. vasárnap
Mk 2,1–12

A béna és a béna tömeg
Jézus igehirdetői tevékenysége, valamint gyógyító és bűnbocsátó hatalma egyszerre jelenik meg ebben a történetben. Nem világos,
hogy melyik volt az elbeszélés fő motívuma. Biztosan olyan történetről van szó, amelyet többszörösen átdolgoztak a hagyományban. Az is lehet, hogy az evangélista a bűnbocsátó „logion” köré
rendezte a történetet. A párhuzamos elbeszélések (Mt 9,1–8, Lk
5,17–26) a részletekben másként adják elő a történteket.
Jézus tanítóként tér vissza Kafarnaumba, de már nem a zsinagógában tanít, mint Izajás tekercsének felolvasásakor, hanem egy
házban. A „vidéki” sikerek után megnőtt iránta az érdeklődés.
Mintha mégsem állna az amit maga mondott, hogy a prófétának
nincs becsülete a saját hazájában. Vagy mégsem? A tömeg bízik
gyógyító hatalmában, ezért viszik hozzá a bénát. Márk egy palesztinai házat tételez föl a történet helyszínéül, Lukács viszont „cserepeket” említ, mert római házra gondolt. A hivatalos magyarázat
szerint a beteget a tömeg miatt viszik a tetőn keresztül Jézushoz. De
feltételezzük azt is, hogy a démont akarták megtéveszteni a tető
megbontásával.
Egyedülálló vita következik. Az írástudók, akik ellenzékként
szinte mindig jelen vannak Jézus nyilvános fellépéseinél, ezúttal
nyilvánosan nem bírálják Jézust bűnbocsátó kijelentése miatt.
Azonban Jézus bele lát gondolataikba, s a kimondatlan kritikára.
gyógyítással válaszol.
Az ellenzék is, meg a követői is, ámulva kérdezték, honnan ered
nagy hatalma? Márk szerint az eredmény láttán dicsőítik az Istent,
Máté szerint félelem fogta el őket, Lukács szerint pedig azt kiabálták „Csoda dolgokat láttunk”.
A bűnbocsátást és a gyógyítást azért állítjuk párhuzamba, mert
a szemita felfogás szerint a betegség igazi oka nem fiziológiai,
hanem teológiai jellegű, valamilyen bűnnek a büntetése. Ha ezt
nem tudjuk, érthetetlen lesz számunkra a történet. Pedig fontos ezt
tudatosítanunk, nehogy Jézusból ingyendoktort faragjunk, aki csupán szociális és emberbaráti céllal praktizált. Jézus gyógyításai
ugyanis prófétai jelek, amelyek szituációt teremtenek az igehirde110

tésre és tanításának kifejtésére. Ezért a gyógyító csodák történeteit
nem tudjuk elválasztani a hozzájuk kapcsolódó tanítástól. A kettő
lehet talán a redakció végeredménye. Annyi biztos, hogy az evangélisták nem tanítása mitizálására találták ki a csodát. Jézus azért
tanít, hogy gyógyítson, és azért gyógyít, hogy tanítson. A kettő öszszekapcsolásával válik világossá, hogy hathatós szavával Isten
meglátogatta népét az Emberfia által. A tömeg bénaságát az Isten
dicsőítése oldja fel. Mint ahogy a bűntől való szabadulás sem egyszerűen egy tehertől szabadítja meg az embert, hanem képessé
teszi arra, hogy felszabadulva lelki bénaságától újra dicsőítse
Istent. A történetben nemcsak a beteg, hanem a tömeg is megszabadul bénaságától.
A csodadoktorok mindig azt ígérik a betegnek, a lehetetlen
helyzetből is meggyógyítják. Jézus soha sem csak az adott betegségre koncentrál, hanem a beteg embert akarja testestől-lelkestől
meggyógyítani. Ez azért figyelemreméltó, mert alapvetően vallásos
társadalommal áll szemben, amelyben a szó hagyományos értelmében mindenki vallásos. De más vallásosnak lenni, és más Isten
irgalmáról konkrét személyes élménnyel rendelkezni. Aki megtapasztalta a béna ember kiszolgáltatottságát, az tudja, mit jelent
emberileg a gyógyulás, és, hogy a béna számára Jézus Isten küldötte. Az ókorban keleten nem fogadtak el olyan elméleti tanítást,
amelynek nem látták gyakorlati hasznát. Jézus nemcsak gondolkodó, szónok, hanem Isten küldötte. A kötelessége tehát, hogy Isten
irgalmának jeleit is megmutassa. Beszédes tanítás, hogy ne csak
értelmezzük, hanem újrateremtsük, amit Jézustól tanultunk.
A béna imája
Jézusom! Te nem a küllemünket nézed, mert neked a lélek
épsége sokkal fontosabb, mint a testé. Tudtad, hogy igazi
problémám nem a testi betegség, hanem bűnösségem.
Ugrálhattam volna két lábon, ha a lelkem piszkos, mi
hasznom lett volna belőle?
Neked hatalmad van megbocsátani a bűnöket. Köszönöm,
hogy megbocsátottad az enyémet is, bár nem érdemlem
meg. És megajándékoztál még egészséggel, hogy mindenki
számára nyilvánvaló legyen a te és Atyád dicsősége. Hála
néked ezért!
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Köszönöm a barátaimat, a társaimat, akik a szívükön hordozták a sorsomat. Akik hittek, és bíztak benne, hogy van
értelme engem elébed vinni. Add, kérlek, hogy most, miután téged megismertelek, legyen hitem és erőm másokat
elébed vinni! Amen.
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