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Ha te kérnéd őt, ő élő vizet adna neked. (Jn 4,10)

A mai vasárnap evangéliuma egy leprás beteg csodás meggyógyításáról számol be. A beteg az Úr segítségét kéri:
„Ha akarod, te meg tudsz tisztítani
engem!” És Jézus csodát tesz, meggyógyítja őt.
Tudnunk kell, hogy a bibliai szóhasználat az ókori elgondolásoknak megfelelően
mindenféle
ragályos
bőrbetegséget leprának nevez, tehát
még olyanokat is, amelyeket a mai orvostudomány már nem így hív.
A gyógyulás szempontjából viszont
mindegy, hogy milyen mértékű lehetett
ebben az esetben a betegség. A lényeg
az, hogy a jézusi csoda által bekövetkezett gyógyulás egyrészt visszaadta az
ember testi egészségét, másrészt visszaadta neki a lehetőséget, hogy ne kitaszíHónapokkal később betegségéből meg- tottan, hanem a közösségben éljen.
gyógyulva, a leprától megtisztulva ezzel Mondhatjuk: Jézus csodája következtéindult haza családjához: „Újra ember- ben újra embernek érezhette magát a
meggyógyított személy.
nek érzem magam.”

Újra ember

A

lepramisszió egyik kiadványában
olvastam egy 67 éves indiai aszszony történetét, aki idős korára súlyos
bőrbetegséget kapott.
A gyógyulás reményében minden
pénzét kezelésekre költötte, mígnem kiderült, hogy az orvosok még csak fel
sem ismerték, hogy leprában szenved,
hanem csak egyszerű betegségre gondoltak. Betegsége ideje alatt teljesen kiközösítette a falu népe, és gyermekei is
elhagyták. Az emberek, még a családtagjai is messziről elkerülték, mert féltek, hogy elkapják tőle a bajt. A
sikertelen kezelések láttán elhatározta,
hogy felkeresi az észak-indiai Naini városában működő leprabetegekkel foglalkozó kórházat. Ökrösszekéren tette
meg a 300 km-es utat a kórházba, ahol
szeretettel és együttérzéssel fogadták.

Lelki gyógyulás

J

ézus korában a leprát és tulajdonképpen minden más betegséget is úgy
tekintettek, mint amivel Isten sújtja az
embereket a bűneik miatt.
Azt is gondolták, hogy az igaz embereket Isten megóvja a betegségektől.
Ennek következtében könnyen bűnösnek bélyegeztek mindenkit, aki bármilyen betegségben szenvedett. Ez
nyilvánvalóan hamis következtetés, az
viszont igaz, hogy minden ember
bűnös, mindannyian bűnösök vagyunk
teljesen függetlenül attól, hogy van valamilyen betegségünk vagy nincs. S ha
bűnösök vagyunk, akkor szükségünk
van arra, hogy Jézus meggyógyítson
minket, megtisztítsa lelkünket. Amikor
bűnbánatot tartunk akkor nem teszünk
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mást, minthogy Jézus elé állunk és ezt
mondjuk: Uram, ha akarod, te meg
tudsz tisztítani engem! Te el tudod törölni bűneimet! Te meg tudod tisztítani
a lelkemet! Jézus pedig a bűnbocsánat
jeleként kinyújtja felém kezét, megérint
irgalmával, és ezt mondja: Akarom!
Tisztulj meg!
A bűn elszakít bennünket mind az Istennel, mind az Egyházzal való közösségtől. A bűnöktől való megszabadulást
egyedül Isten tudja nekünk megadni.
Ha őszinte bűnbánatot tartunk és a
szentgyónásban megvalljuk bűneinket,
ez a cselekedet annak a kifejezése, hogy
szeretnénk helyreállítani a megsértett
kapcsolatot az irgalmas Atyával és az
Egyház közösségével. Amikor bocsánatot nyerünk vétkeinkre, Isten visszafogad
bennünket
a
szeretet
közösségébe.
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Lelkesen és bátran

U

runk,
Jézus
Krisztus, a te
tanításod hallgatása
és megtartása üdvösséget jelent minden
ember számára a világon.
Add nekünk a Szentlélek erejét, és
küldj minket is, hogy lelkesen és bátran
hirdessük az evangéliumot! Erősítsd
bennünk a tudatot, hogy az emberek
üdvösségének szolgálata mindannyiunk feladata, hivatása és küldetése.
Add, hogy az evangélium hirdetése
szerte a világon megteremje gyümölcsét és ezáltal megdicsőüljön a te
neved a világon!
Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!
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