2016. március 3., csütörtök

Lk 11,14-24

Ki is a gyógyító?
Lukács evangéliumának ez a fejezete a Miatyánk tanításával kezdődik, majd azzal folytatódik, hogy merjünk kérni, mert a zörgetőnek ajtó nyílik. Ezt követi ez a passzus, amelynek a
Belzebub-vád alcímet adták. Ki ez a Belzebub? A Sátán egyik neve. Korábban pogány kánaáni
istenség, akit a palesztinai filiszteusok tiszteltek.
Jézus meggyógyít egy néma embert. Kiűzi belőle a gonosz lelket, mire a néma megszólal. A
gyógyítás csodája ámulatba ejtette a Jézus köré gyűlt embereket. Mi késztette csodálkozásra
a körülállókat? Hiszen Jézus idejében is éltek nagytudású tehetséges gyógyítók, akik sikerrel
gyógyították meg a hozzájuk forduló betegeket. Valószínűleg Jézus gyógyításai és a korabeli
gyógyítók eljárásai között nagy lehetett a különbség. Krisztus a tömeg szeme láttára adta
vissza a betegek egészségét és a gyógyulások azonnal végbementek, míg a korabeli
gyógyítók hosszas eljárásokkal dolgoztak. Valószínűleg nem a tereken, utcákon működtek és
nem is tudtak minden betegséget meggyógyítani. (Ld. a vakon született meggyógyítását)
Ezért néhányan morfondírozni kezdtek azon, vajon milyen erővel űzi ki Jézus a betegséget az
emberekből. Lehet, hogy a gonosz lelkek vezetője, Belzebub segíti ebben. Mások égi jelet
követeltek, mert hitetlenségük és keménységük meggátolta őket abban, hogy megértsék és
befogadják a Krisztusból kiáradó isteni erőt.
Jézus most is türelmesen az emberi értelemhez szól. Hogyan űzhetné ki a Sátán a gonosz
erőket? Mindenki, aki önmaga ellen fordul, elpusztul. – A fiaitok, vagyis a gyógyítóitok is
Belzebub erejével segítenek a betegeken? – teszi fel a kérdést a kételkedőknek. „De ha én az
Isten ujjával (Szentlélek) űzöm ki a gonosz lelket, akkor már közel van hozzátok az Isten
országa.” Vagyis, ha hiszed, hogy Isten ereje gyógyítja meg a betegséget és űzi ki a gonosz
lelkeket az emberekből, akkor már benned is megmozdul valami és közelebb kerülsz az
Atyához, aki a Szeretet. Mert a Szeretet a legfőbb gyógyító erő. „Aki nincs velem, az ellenem
van, és aki nem gyűjt velem, az szétszór.” Aki nem törekszik szeretetteljes tettek végrehajtására, az az ellenség malmára hajtja a vizet. Ha a fényt növeled, a sötétség magától
szétfoszlik.
Damján Gizi, Budapest

