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23Azután bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és 

gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. 24El is terjedt a híre egész Szíriában, és 

hozzá vitték a sokféle betegségtől és kíntól gyötört szenvedőket, a megszállottakat, holdkórosokat és bénákat, 

és meggyógyította őket. 25Nagy sokaság követte Galileából, a Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából és a 

Jordánon túlról. 

Kedves Testvéreim! 

Már napok óta egy közelgő világjárvány víziójáról, a Kínában fejét felütő, sajnos már áldozatokat követelő 

ún. Korona vírus terjedéséről szólnak a híradások első helyen. A világban több ezer járvány tombol, ezek 

közül mégis ezt emelik ki, mert erre nincs még gyógyszer, és a terjedése elég látványos. De miért érint 

bennünket ez olyan szinten, hogy a külügyminiszternek is biztosítani kell mindenkit, hogy Magyarország 

egyenlőre nem érintett? Mert a betegségtől mindenki fél. Főként egy gyógyíthatatlan betegségtől, amelybe 

akár bele is halhatunk. És bár Kína messze van, mégis azt látjuk, hogy sikerül félelmet gerjeszteni. És talán 

elterelni a figyelmet másról. Mert a betegségre mindenki felkapja a fejét. Az miért nem érdekel senkit, hogy 

Kínában egy másik járványt is orvosolni próbálnak. Ez pedig az egyre több áldozatot szedő keresztyénség, 

amelynek egyes becslések szerint legalább 100 millió áldozata van a keleti országban, és ez a szám napról 

napra növekszik pedig a kínai kormány mindent meg tesz a terjedés ellen.  

Igen, gúnyos voltam, és természetesen szomorúan olvasom, és követem a Korona vírusról szóló híradásokat, 

szomorú vagyok az áldozatok miatt. De azt látni kell, hogy arról szólnak a hírek, amiről sokszor akarják, 

hogy szóljanak. Irányítva vagyunk, és ha azt akarják, hogy inkább másról beszéljünk, akkor jól jön egy 

járvánnyal való riogatás. Mert a betegségre mindenki felkapja a fejét, a betegségtől mindenki fél. Itt van mai 

alapigénk, miről szólt?   

Jézus gyógyít. Amikor elkezdtem készülni a mai igehirdetésre és elolvastam az alapigét, akkor nekem is ez 

volt az első gondolatom. Azután, amikor elkezdtem hozzáolvasni előkészítő anyagokat, akkor meg is 

erősödött bennem. Hát hogyne, erről szól az ige. Jézus a gyógyító, az orvos, aki mindenféle betegséget, 

erőtlenséget gyógyított. És vitték is hozzá mindenfelől, az egész országból a betegeket. Mint amikor híre 

megy egy orvosnak, hogy az adott szakterületnek ő a legjobbja, és mindenki hozzá akar menni. Kell egy jó 

sebész… tudok egyet, mindenki hozzá megy, ő a legjobb. És bár lehet, hogy egy rutibeavatkozásról van szó, 

mégis inkább oda megyünk, és oda visszük a betegeket, mert róla jókat hallottunk. Jézusról az hallották, 

hogy minden betegséget meggyógyít. Így hát útra kellet egész Izrael, minden beteg, akiknek nem volt már 

reménysége, mentek, mert itt van a gyógyító, aki mindenféle betegséget meg tud gyógyítani. A beteg 

gyógyulni akar, és ezért felkeresi az orvost.  

Igen, erre kapjuk fel a fejünket, de ha kicsit figyelmesebben olvassuk mai igénket, akkor azon túl, hogy 

Jézus gyógyítói tevékenységéről olvasunk, rájöhetünk arra, hogy nem ez a lényeg.  

Amikor Máté leírja ezt a néhány sort, akkor ezzel célja az, hogy összefoglalja Jézus földi működését, azaz 

mindazt, amiről majd a későbbiekben szól. Ha így nézzük meg ezt a rövid szakaszt, akkor viszont érdemes 

másra is figyelni, nem csak a gyógyításra, hiszen nem ez áll az első helyen. Ezt olvastuk: 23Azután bejárta 

egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított 

mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. 24El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzá vitték a 

sokféle betegségtől és kíntól gyötört szenvedőket… nagy sokaság követte.  

Első, amit Jézusról megállapít Máté: Bejárta egész Galileát. Galilea Jézus szűkebb pátriája, nagyjából egy 

mai magyar megyének felel meg. De a lényeg nem ez, hanem az, hogy Jézus mozgásban van. Jézus úton van 

az emberek felé. Jézust nem egy templomban lehet megtalálni, ahogyan Istenről a zsidóságban hitték. A 

zsidóságban bár vallották, hogy Isten mindenütt jelen van, de mivel a papság azt tanította, hogy ha igazán 

találkozni akarnak vele, akkor a Jeruzsálemi templomba kell zarándokolni, ezért az emberek többsége úgy 

viselkedett mint a gyerekek, akik azt gondolják, hogy a szüleik, vagy a tanáraik nem látják őket. Így 

kialakult: Isten Jeruzsálemben lakik. Amikor Máté az evangéliumában leírja, hogy Jézus úton van, bejárta 

egész Galileát, akkor ezzel nem mást állít, mint, hogy Jézus ott van az emberek életében, mindennapjaiban.  

A második, amit Máté megemlít: tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát. 

Jézus azért jött, hogy megnyissa a szemeket és a füleket, nem, nem a vakok és siketek szemét és fülét 

elsősorban, hanem a lelki szemeket és füleket. Hogy hirdesse az evangéliumot, az örömhírt, hogy Isten 

elküldte a fiát, és ezzel utat nyitott a mennyek országa felé. Hogy Jézusnak mennyire fontos volt a tanítás, 

azt éppen a gyógyítási történetekből derül ki. Mert a gyógyítások, azok mindig a tanítás megerősítésére 

szolgáltak. A legkézzelfoghatóbb példa erre, amikor a bénát gyógyítja meg Jézus. Azzal kezdi: 

megbocsáttatak a te bűneid, és amikor ezen csodálkoznak, és azt kérdezgetik: ki bocsáthat meg bűnököt, ha 



nem csak az Isten. Akkor erre azt válaszolja Jézus: hogy meglássátok, hogy az emberfiának van hatalma 

bűnöket megbocsátani, kellj fel – így szólt a bénához, vedd az ágyadat és menj haza.  

A harmadik Máté által említett – és egyáltalán nem elhanyagolható része Jézus földi működésének a 

gyógyítás tehát, amely, mint láttuk nem öncélú. Jézus nem orvos. Ő az Isten fia, ő a megváltó, ő azért jött, 

hogy az evangéliumot hirdesse. Jézus közel lépett az emberekhez, odament és bekopogtatott a házakba, és 

hirdette: térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.  

A gyógyítások segítették azt, hogy az emberek meghallják ezt az örömüzenetet. És sokan meg is hallották, 

és indultak, hogy továbbadják az örömhírt. Ő az aki meggyógyított. Meggyógyította nem a betegségemet, 

hanem a lelkemet, az életemet. Aki helyére tette a dolgokat.  

Ma az mondják, hogy a keresztények maradjanak csendben. Ne beszéljenek Jézusról, maradjanak a 

templomaikban, ott azt csinálnak, amit akarnak. Legfeljebb segítsenek. Tűntessék el az utcáról a 

hajléktalanokat, üzemeltessenek öregotthonokat, legyenek egyházi iskolák, de azért csak óvatosan, nehogy 

megtérítsék a gyerekeinket. De egy dolgot ne tegyenek, ne erőltessék már ránk ezt a Jézus dolgot. 

De képzeljük el, milyen tolongás lenne itt a templomban, ha elkezdenénk betegeket gyógyítani. Akkor 

mindenki jönne. De ugye ezt nem csinálja az egyház?! Vagy mégis?  

Sok-sok betegért imádkoztam, imádkoztunk már. Minden vasárnap imádkozunk a záró imádságban azokért, 

akik betegek. És azt is tudom, hogy sokak gyógyultak meg, ezeknek az imádságoknak a hatására. Lehet, 

hogy orvosi segítséggel, de én hiszem, hogy a gyülekezet imádsága sokakat segített át betegségeken, nehéz 

helyzeteken. Jézus ma is gyógyít, de ma sem ez a fő profilja.  

Mindazonáltal azért elgondolkoztat, hogy ha Jézus ma is gyógyít és mi ennek tudatában vagyunk, akkor 

mégis miért nincsenek tele zsúfolásig a templomok? Miért nem sereglenek az emberek, ahogy Jézushoz 

mentek? De talán az okokat is tudom. Azért, mert míg Jézus odament az emberekhez, addig mi azt várjuk, 

hogy majdcsak észreveszik a templomot. Ki is világítjuk, hogy még este is látható legyen. De nem kellene-e 

nekünk elindulni. Nekünk, akik megtapasztalták már Jézus testi és lelki sebeinket gyógyító erejét, akik 

átélték a szabadulás, a bűnöktől, megkötözöttségtől való szabadulás csodáját – nekünk kellene menni és 

elmondani, továbbadni: ismerek egy orvost, egy orvost, aki meg tud gyógyítani, egy orvost, aki csodát tett 

az életemmel, egy orvost, aki megmentett a haláltól.  

Ma a világnak influenszerekre van szüksége, olyan emberekre, akik a saját életük példáján keresztül Jézusra 

mutatnak, akik elmondják: én Jézussal élek, ő számomra az út, az igazság és az élet. Gyerek próbáld ki te is.  

Ma a világnak egy globális járványra van szüksége méghozzá ahhoz, hogy meggyógyuljon. Egy Jézus nevű 

betegségre, amely megfertőz mindenkit. Igen, ismét gúnyos vagyok, de vajon nem így gondolnak-e az 

emberek Jézusra. Mint egy betegségre, amely megfertőzte ezeket a templomba járó szegény bolondokat. 

Sajnálattal nézik a templomba vonulókat, és meg sem közelítik őket, hátha ragályos. És milyen igazuk van, 

valóban ragályos vírus ez. Menjünk ki közéjük és terjesszük. Mert ebbe a vírusba nem belehalni lehet, 

hanem csak ez menthet meg. Így legyen!   

 


