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…ugrándozik a sánta, mint a szarvas… 

Gondosan válogatták össze advent napjaira a bibliai részeket, ma is rímelnek egymással. Izaiás 
jövendöl a szabadító Istenről, aki bátorít, gyógyít, táplál. Egészséget, boldogságot ígér népének, ha 
majd eljön. Hitünk szerint ez Jézusban elérkezett. 

Jézus részéről a béna meggyógyítása ennek az ígéretnek a beteljesítése. Hatalma van a lelki 
betegség, a bűn, és a testi betegség felett is. A kettő összefügg, és hatalomra van szükség mindkettő 
gyógyítására, mert nagy, gonosz erő a betegség. 

A mai evangéliumból a béna szó ragadott meg. Lehetek béna testi és lelki értelemben is, sőt testi 
bénaságom mögött bűneim is állhatnak. Most inkább a lelki bénaság érdekel: mit jelent az, hogy 
lebénultam? A féloldalára vagy nyaktól lebénult esetében sem arról van szó, hogy az izmai nem 
lennének erősek, hanem az irányírással van a baj, az idegek nem működnek. Aztán persze előbb-
utóbb az izmok is elernyednek. 

A lelki értelemben béna esetében is az irányítás nem működik megfelelően: nem tud erőt venni 
magán.  Milyen tüneteket mutat az ilyen ember? Ígéretét nem teljesíti, csak halogatja fontos dolgait, 
esetleg el is maradnak azok. Bénáskodik, tesze-tusza, nincsenek határozott céljai, ide-oda sodródik. 

Advent idején különösen is bizakodunk Jézus gyógyító erejében. Ha a fentebb leírt tüneteket 
tapasztaljuk magunkon, mint az evangéliumbeli béna, tűzön-vízen keresztül keressük a Jézushoz 
vezető utat, hogy megtapasztalhassuk erejét magunkon is. 

Izaiás azonban a népnek nem csupán ígér, hanem fel is szólítja őket: Erősítsétek meg az elernyedt 
kezeket, a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg! A gyógyuláshoz szükséges a mi erőfeszítésünk is: 
edzés, gyakorlás, önfegyelem.                                                                                

         Csiky Lajos (Budapest) 

»»«« 

Amikor Jézus tanított, nagyon sokan voltak ott, még farizeusok és törvénytudók is. A tanítást hallgató 
tömeg nagyságát mutatja, hogy a béna embert a hordágyon nem tudták a sokaság miatt Jézus elé 
vinni, hogy meg tudja gyógyítani őt. Ezért a háztetőn keresztül eresztették le Jézus lábához 
hordágyastól. Ekkor mondja Jézus: ember bocsánatot nyertek bűneid. Az ott lévő írástudók és 
farizeusok megbotránkoztak e káromláson, de Jézus erre így szólt: mi könnyebb, azt mondani, 
bocsánatot nyertek bűneid, vagy kelj fel és menj haza? 

És íme, a béna fogta az ágyát és Istent dicsőítve elment. 

Ezzel a tettével Jézus az Istenségét is igazolta, mert halandó embernek egyformán lehetetlen a 
bénából járót csinálni, vagy megbocsátani a bűnöket, azt ugyani minden zsidó tudta, a bűnök meg-
bocsátása csakis Isten dolga. 

Széplaki István 
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