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És látomásomban sok angyal hangját hallottam a trón, az élőlények és a vének körül, számuk tízezerszer
tízezer és ezerszer ezer volt; 12és így szóltak hatalmas hangon: Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen
az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás!
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És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami
ezekben van, ezt mondta: A trónon ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom
örökkön-örökké!
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A négy élőlény így szólt: Ámen! És a vének leborultak, és imádták őt.
Kedves Testvéreim!
1848. márciusában a magyar nép csatlakozott az Európát lázban tartó forradalmi hullámhoz. A 15-én az
utcára vonuló pesti ifjak győzelmet ünnepelhettek. A Nemzeti dal, a 12 pont, a kokárda a szabadság
szimbólumaivá váltak. A forradalom győzelmét még a szabadságharc veszteségei és véres leverése sem
tudta feledtetni. Miért? Mert egységes és határozott volt a fellépés. Egy kis országban összefogtak az
emberek és győzelmet arattak.
Ma Európa egy másfajta lázban szenved. Egy olyan lázban, amelyet nem elnyomó hatalmi törekvések
irányítanak, egy olyan lázban, ami ellen éppen, hogy nem az utcára vonulás, hanem az elkülönülés lehet
ellenszer.
És bár felvettük a harcot a vírussal, de ebben a szabadságharcban sem igazán állunk nyerésre.
De tanulhatunk a 48-as forradalmároktól, Petőfitől: Talpra, magyar, hí a’ haza!
Összefogásra, az egymásra való odafigyelésre, a közös küzdelemre, hogy együtt legalább megpróbáljuk.
Hogy mit tehetünk mi a vírussal szemben azzal kapcsolatban sok hasznos tanácsot hallunk. Azt mára már
mindenki megtanulta, hogy a helyes kézmosás nagy mértékben csökkenti a vírus elkapásának veszélyét.
Szájmaszkok, és távolságtartás ezek is ott vannak az első helyeken.
De egy dolog azért kimarad.
A mai napra nem a 10 leprás meggyógyításának története szerepelt az előírt rendben az evangélium
felolvasására. A rendkívüli helyzetre tekintettel én mégis ezt választottam.
A lepra egy igen súlyos, redkívül fertőző máig gyógyíthatatlan betegség. Leghatásosabb ellenszere a
karantén, mára már vannak olyan gyógyszerek, amelyek folyamatos szedésével a betegség kordában
tartható.
Jézus korában a leprások nem szájmaszkot, hanem feltűnő ruházatot, és egy csengőt hordtak maguknál. Kis
csoportokba verődve közlekedtek, messze elkerülve az embereket, illetve jelezve azt, hogy a közelben
vannak. Az óvintézkedések persze kirekesztéshez is vezettek. A gyógyulás lehetősége nélkül, elszigetelten
élő embereknek nem igazán volt reménységük, csak a csoda segíthetett. És a csoda egyszer csak ott van
előttük. Nem mennek közel, távolról megállva kiáltanak Jézusnak: Jézus, Mester könyörülj rajtunk! És Jézus
meghallja a kiáltásukat, elküldi őket a papokhoz, akik a gyógyulást igazolhatják, és mire odaérnek
megtisztulnak. A lehetetlen bekövetkezik. A betegségből, amit poklosságnak hívtak, és ebből látszik az is,
hogy Isten büntetésének tekintettek Jézus kimentette ezt a 10 beteget. Mert Jézus számára nincs lehetetlen.
Testvéreim! Létezik a koronavírus ellen gyógyszer! Ráadásul egy olyan gyógyszer, amely minden embernek
rendelkezésére áll. Egészen közel van! Jézus Krisztus mindenki számára elérhető. Jézus ma is gyógyít!
Jézusnak ma is van hatalma a gyógyíthatatlannak hitt betegségek felett. Lehet, hogy rejtettebben
munkálkodik, mint földi ittléte alatt, de ott van, minden egyes betegágy mellett. Ott van, és segít, semmi, de
semmi nem történik a nélkül, hogy ő ne tudna róla. De kiállt-e hozzá bárki is? Kiálltunk-e hozzá azzal a
hittel, amivel a leprások kiáltottak, holott tudták, az eszükkel tudták, hogy nincs reménységük, ember nem
képes ezen a kórságon segíteni. Ők mégsem elkerülték Jézust, hanem megszólították. Lehet, hogy távolról,
de a hangjuk elért Jézushoz!
A mai vasárnapot latin szóval úgy nevezzük Oculi vasárnapja. Szemem az Úrra néz szüntelen, mert ő
szabadítja ki lábam a csapdából. -hangzik a 25. Zsoltár verse. Az Úrra nézünk szüntelen?
Nagy a baj a világban! Nagyon nagy a baj! Nem a járvány, vagy más betegségek! Nem a gazdasági
összeomlás fenyegető közelsége! Nem a személyes tragédiák. Persze ezek is nagy bajok, de ezek leginkább
következmények. Következményei annak, hogy levettük a szemeinket Istenről. Hogy már nem rá tekintünk!
Hanem saját magunkra, a saját életünkre, a saját gondjainkra.
Újra vissza kellene találnunk hozzá. A héten az udvaron mértem valamit. Két éve ajándékba kaptam egy
lézeres távolságmérőt. Ezzel elég egyszerű és pontos a mérés, egyszrűen csak rávilágítok pl. a templom
falára és máris megméri, hogy milyen messze vagyok tőle. A kertben mértem így, viszont – bár erős ez a
fénypont, de azért nappal sokszor nem találtam. Ilyenkor közelebb mentem, és amikor megvolt a pont, akkor

kezdtem el távolodni. Igyekeztem koncentrálni, de többször volt, hogy valami elterelte a figyelmemet és
elvesztettem a fényt. Ilyenkor újra kezdtem. Volt egy távolság, amit viszont csak este sötétedéskor tudtam
pontosan lemérni.
Sokszor vesszük le a szemünket Istenről. Nem mindig találunk vissza hozzá. Ilyenkor közelebb kell menni a
forráshoz. Amikor észreveszem, hogy szemem nem az Úrra néz, akkor vissza kell térnem oda, ahol még
utoljára megvolt.
A 10 leprás meggyógyult. Ez egyértelmű jele volt annak, hogy kicsoda Jézus. Hogy nem akárkivel
találkoztak, hanem magát Istent látták azon az úton, őt szólították meg. Nem egyszerűen egy mestert, egy
nagy tanítót, ahogyan ők szólították, hanem az Istent, aki csodát tett.
DE a 10-ből csak egy volt, csak egyetlen egy, aki vette a fáradságot, és visszatért, hogy leboruljon a csodát
tévő Isten előtt. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette
Istent. 16Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki…
És Jézus csak ennek az egynek mondta: Kelj fel és menj el, a hited megtartott téged.
Szemem az Úrra néz szüntelen! De jó lenne, ha így lehetne! Ha nem vonná el minden a tekintetünket az
Istenről, mert ha így lenne, akkor észrevennénk, hogy ő királyok királya, uraknak Ura, akinek hatalma
kiterjed a föld végső határáig, aki számára nincs lehetetlen, és aki nem csupán arra képes, hogy földi
betegségekből gyógyulást adjon, hanem arra is, hogy lelki betegségünből, a bűnből kiragadjon, megmentsen
és magáévá tegyen. Arra, hogy megtartsa az életünket. A megtartsa az életet nem azt jelneti, hogy födi
testünket konzerválja, hanem azt hogy életünket, a számunkra elkészített örök életet is nekünk adja.
Mai igénk a Jelenések könyvéből egy spoiler, egy olyan részlet, ami felfed valamit a ránk váró titokból, a
mennyek országába ad betekintést János látomása.
Méghozzá Jézusról, aki átveszi az ítélet pálcáját az Isetntől, és aki előtt leborul az egész menny.
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Ez az a pillant, amikor mindaz, amit most hitnek nevezünk valóssággá válik, amikor már nem nevet senki a
mi hitünkön, amikor azok, akik legyintettek Istenre igencsak elcsodálkoznak, amikor azok, akik Jézust egy
nagy tanítónak látták tátott szájjal bámulnak, és amikor a azok, akik nem hittek Jézus Krisztusban
megszégyenülnek. Akik pedig hittek és hiszünk mi is leborulva imádjuk, és fennhangon dicsőítjük őt, aki
ekkor majd megszólal és azt mondja: kelj fel a hited megtartott téged!
Nem a kézmosás, nem a szájmaszk és a távolságtartás, hanem a Jézus Krisztusban való hit tart meg.
Óvjuk magunkat! Jézus sem rohant tárt karokkal megölelni a leprásokat… legyünk éberek és józanok, és
olvassunk az idők jeleiből: Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, 11mindenfelé nagy
földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az
égen.
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De mindezek előtt kezet emelnek rátok, és üldöznek titeket, átadnak benneteket a zsinagógáknak, és
börtönbe vetnek, királyok és helytartók elé vezetnek titeket az én nevemért. 13De ez alkalom lesz nektek a
tanúságtételre.
Jézus itt az utolsó időkről beszél. Itt az idő a tanúságtételre! Most van itt az ideje annak, hogy elmondjuk a
világnak, amit Jakab ír a levelében: Közeledjetek Istenhez, s majd ő is közeledik hozzátok. Mossátok tisztára
kezeteket, bűnösök, és tisztítsátok meg szíveteket, megosztott lelkűek.
Készüljünk a vele való találkozásra, hogy amikor ott állunk majd előtte, nem a nemzeti, hanem a bűnöktől
való teljes szabadság állapotában, akkor leborulva imádhassuk a tízezerszer tízezer angyallal, a vénekkel, és
az üdvözültek mennyei seregével és mondhassuk: A trónon ülőé és a bárányé az áldás, és a tisztesség a
dicsőség és a hatalom örökkön-örökké!

