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Köszöntés 

Énekek 

Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd 
Lelki próbáimban 
Uram, tehozzád futok 
Jöjj, Szentlélek, szállj le rám 

Jn5,1-15 (Verebes Endre) 
1Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. 2Jeruzsálemben a Juh-
kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka 
van. 3A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben. 5Volt ott egy ember, aki 
harmincnyolc éve szenvedett betegségében. 6Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és 
megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: „Akarsz-e meggyógyulni?” 7A 
beteg így válaszolt neki: „Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a 
medencébe: amíg én megyek, más lép be előttem.” 8Jézus azt mondta neki: „Kelj fel, vedd az 
ágyadat és járj!” 9És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap 
pedig szombat volt. 10A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez: „Szombat van, 
nem szabad felvenned az ágyadat.” 11Ő így válaszolt nekik: „Aki meggyógyított, az mondta 
nekem: Vedd az ágyadat, és járj!” 12Megkérdezték tőle: „Ki az az ember, aki azt mondta 
neked: Vedd fel és járj!?” 13De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus 
félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. 14Ezek után találkozott vele Jézus a 
templomban, és ezt mondta neki: „Íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami 
rosszabb ne történjék veled.” 15Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus 
az, aki meggyógyította. 

Imádság 

Igehirdetés 

Bevezetés 

Az IFIIT-k gondolati íve. Megtérés – gyógyulás – Krisztus-követés – közösség – gyülekezet – 
szolgálat. Megtérés: amikor bűnbánatra jutok és elfogadom Jézus kegyelmét. De Jézus nem 
áll meg itt: gyógyulást is akar adni. Nemcsak megtért embereket akar, hanem lelkileg 
egészséges, teljes embereket. A kettő nyilván össze is függ (mint ahogyan mindegyik más 
pont mindegyik másikkal). Ami engem megkavar, hogy én ezt a gyógyulást úgy képzeltem el, 
hogy Isten gyógyítja pl. a gyermekkori apahiányunkat azzal, hogy apánk lesz; a magányunkat 
azzal, hogy közösséget ad; az önbizalomhiányt azzal, hogy hisz bennünk. (Pl. Lk4,18-191) De 
a mai ige ennél keményebb lett: nem is annyira gyógyítás, mint formálódás. Persze ha így 
vesszük: a gyógyítás részünkről is erőfeszítés! Micsoda háborút vív a szervezetünk egy-egy 
vírussal! A gyógyulás harc, ahhoz tenni kell, ahhoz mi is kellünk. Ha más nem, abban, hogy 
felismerjük, hogy segítséget kérünk. Jézus itt szembesít néhány betegségünkkel, amiből 
szeretne kigyógyítani minket. 

                                                 
1 Az ÚR Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött 
el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a 
megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. 
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Előzetes megjegyzések 

1. A Bethesda-medencéről beszélni. Hogy nézett ki: két medence, trapéz alak, így jön ki az 5 
oszlopcsarnok, 40x50m a kisebb, 50x60 a nagyobb, 7m mély.2 Sokszor kétségbe vonják a 
Biblia szavahihetőségét; lám, itt egy példa, ami teljesen alátámasztja a Biblia hitelességét. 
Képek. 

2. A gyógyulás kérdése. 
a. A 3-4. versek szövegkritikájáról beszélni. Nem részei az eredeti szövegnek3, vagyis: 

nem mondja ki az ige, hogy az Úr angyala kavarja a vizet, és hogy az első ember, aki 
belelépett, bármilyen betegségből meggyógyult. Ez kissé tompítja ennek a mágikus 
élét. Ugyanakkor a 7. versben a béna elmondja, hogy valami nagyon hasonló hit jelen 
volt az emberekben. De ez nem beszél Isten cselekvéséről, hanem csak egy emberi 
hitről. 

b. A víz megmozdulását lehet földalatti, gyógyvízű forrásnak is tulajdonítani. Ez 
valószínűnek tűnik: a Kidron-patak vizén kívül valószínűleg ez táplálta a medence 
vizét, emiatt mozdult a víz, és emiatt történtek a gyógyulások.4 Ugyanakkor továbbra 
is problémás ez a fajta mágikus hit, hogy csak az első ember gyógyul meg. Ilyen 
gyógyvízről még nem hallottam. Emiatt Isten közbeavatkozását, a csodát nem lehet 
kizárni. De miért is kéne? Nincs joga Istennek ehhez? Akár ilyen, nekünk szokatlan 
úton is? 

c. Gyógyulás ma. Mit kezdünk a gyógyítástörténetekkel? Először is fontos leszögezni: 
nem vonjuk kétségbe őket. Nincs okunk. Világunknak van természetfeletti része. Isten 
beleavatkozhat a fizikai világba. Egyáltalán nem lehetetlen ilyen csodát, gyógyulást 
látni, átélni. Másodszor azonban: ezek a csodák nem gyakoriak. Jézus és az apostolok 
csodái összeadva sok; de Jézus Isten Fia volt, és Jézust és az apostolokat is Isten ezzel 
„hitelesítette”. Ráadásul ha leosztjuk az évek számával, nem olyan sok! Akkor sem 
gyógyult meg mindenki! Bethesdában is csak egy embert gyógyított meg Jézus. A 
Jn9,32-ben egyenesen azt olvassuk, hogy „Örök idők óta nem hallotta senki, hogy 
valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét.” Vagyis a csodák akkor 
sem voltak mindennaposak. Isten van, akit meggyógyít, van, akit nem. Lehet ezt kérni 
Tőle, de nem lehet kötelezni rá. Harmadszor: Isten a csodánál jóval többet akar adni. 
Ezt látni fogjuk. Ez az ember fizikailag meggyógyult, lelkileg azonban halott maradt. 

Az üzenet 

A történetet negatívan olvasom. A meggyógyított ember negatív példa, akár a gazdag ifjú. 
Egy szomorú történet. Miért? Mert panaszkodik, kifogásokat keres. Miután meggyógyul, nem 
ad hálát. Meg sem kérdezi Jézustól, hogy ki Ő. Nem tudja megmondani a zsidóknak. Majd 
végül, amikor megtudja (Jézus kereste meg őt, nem ő ment utána), beköpi a zsidóknak. 
Különösen is feltűnő ez, ha párhuzamba állítjuk a Jn9-beli vakkal, aki hisz Jézusban, és még a 
kiközösítést is vállalja érte, vagy Bartimeussal, aki kiáltozva és hittel kéri, hogy gyógyítsa 
meg (Mk10,46-52). Ráadásul Jézus ezt mondja neki: „Íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, 
hogy valami rosszabb ne történjék veled.” (Jn9,14) „Ennél rosszabb? Létezhet annál rosszabb, 
mint hogy egy ember csaknem negyven éven át bénán fekszik? Igen, van ennél sokkal 
rosszabb is: találkozni Jézussal, és nem ismerni meg őt igazán.”5 Nem akarok ítélkezni felette. 
38 évig bénán feküdni szörnyű lehetett. Nem csodálom, hogy felőrölte lelkileg. De ennek 
ellenére ne mentsük fel, ne mondjuk róla azt, hogy rendben volt ez így! A legnagyobb baj ez 

                                                 
2 (Bolyki, 2001, p. 155) (Kruse, 2003) 
3 (Metzger, 1971, p. 209) 
4 (Bolyki, 2001, p. 155) 
5 (Card, 2006, pp. 155-156), idézet a 156. oldalról. 
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volt, a bűne, hogy nem ismerte fel Jézust, hogy nem tért meg. De nem is gyógyult meg, pedig 
Jézus sok mindenből ki akarta hozni. Ahogy őt is, minket is gyógyítani akar: 
1) A fizikai betegségből. Erről volt szó az imént. De Jézus ennél többet akar adni: lelki 

gyógyulást is. 
2) A bűneiből. „Íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz!” (Jn9,14) Erről volt szó az elmúlt 

alkalmakkal. Jézus bűnbocsánatot akar adni, és bűnmentes életre hív. De ennél többet is 
adni akar: valódi gyógyulást, egész-séget. 

3) Az önsajnálatból. Ez a beteg panaszkodik. Akarsz meggyógyulni? Jaj, nincs emberem, én 
nem érek oda. Az istenközpontú emberek egyre másik-központúbbak is lesznek. Biztos, 
hogy mindig magadról kell beszélned? Hogy minden körülötted kell forogjon? Nem lehet, 
hogy ki kell ebből lépned? Sokszor éltem át, hogy amikor végleg belemerülnék az 
önsajnálatba, Istennek egy ilyen fejbekólintó igéje hozott ki belőle. 

4) A kifogásokból. Mások okolásából. A felelősséghárításból. Akarsz meggyógyulni? Nincs 
emberem, más ér be előttem. Én jó vagyok, én jól csinálom, de hát ez van. Más a hibás, 
talán nem mondom ki, hogy ki, talán magam se tudom, de nem én. Jézus kérdése nekem 
jön: akarsz meggyógyulni? Ha elengedtem végre az önsajnáltatást, engedjem a 
kifogásokat: nekem kell odamenni másokhoz. Nekem kell segíteni. Nekem kell szolgálni. 

5) A szűklátókörűségből. A betegben fel sem merült, hogy a medencén kívül máshogy is 
meggyógyulhat. Egyszerűen erre volt beállva. Akarsz meggyógyulni? Áh, úgysem lehet. 
És Jézus kizökkenti. Máshogy csinálja. Én is nagyon sokszor beleszokom. Csinálom a 
keresztyén életet, észből, önerőből. Így élek. Így imádkozom. Így készülök igehirdetésre. 
Elolvasom, összeollózom. És Jézus kizökkent. Nem akarsz kijönni a szűklátásodból? Nem 
akarsz tágabban látni, észrevenni engem, az én prespektívámat? Én itt vagyok, hozzám 
fordulhatsz, én tudok csodát tenni. Nem akarsz meggyógyulni? 

6) Az ítélkezésből. A bénán inkább a merevséget látom, a farizeusokban azonban konkrétan 
is megjelenik az ítélkező magatartás. (Szerintem a bénában is, hiszen végül beköpte 
Jézust.) Megtérek, majd ebből egyből erényt csinálok. Ennyire bűnös a szívem. Jézus 
figyelmeztet, emlékeztet: „irgalmasságot akarok és nem áldozatot” (Mt12,7, ugyanígy a 
szombatra vonatkoztatva). Te is ott voltál. Isten szeretete nem takaró a bűnre, de a 
bűnössel szemben mindig irgalmas, szeretet vezérli, nem az, hogy tönkretegye a másikat. 
Ebből lehet felismerni az ítélkezést. Ha felismertük, akkor számoljunk le vele. Jézus ebből 
is ki akar gyógyítani! 

Befejezés 

Jézus tehát többet akar adni a fizikai gyógyulásnál. Megtérést akar adni. De többet akar adni a 
megtérésnél is. Nemcsak a megtérést várja tőlünk, hanem életünk kiteljesedését, teljes 
gyógyulását is várja, szeretné nekünk adni. Ez a több, a gyógyulás nem lehetséges a megtérés 
nélkül. Azzal kezdődik. Jézus meghalt a bűneimért, hogy bocsánatot nyerhessek, ezt 
elfogadom. És munkálkodik Szentlelkével bennem, hogy a bűnt legyőzzem. Ez az alapja a 
későbbi gyógyulásnak. De az eszköze is: Isten gyógyításához azonban újra és újra oda kell 
adnom magam neki, meg kell tennem a lépést az én részemről, erőfeszítésbe kerül a 
gyógyulás. De megéri. A kérdés ugyanaz: akarsz-e meggyógyulni? 

Imádság, Miatyánk (Mikesiné Ertl Kati) 

Énekek 

Dicső, fenséges Úr, Király 
Jelenléted 
Nincs más Isten 
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Minden nap (Mit is mondhatnék) 

Áldás 

„munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a 
cselekvést az ő tetszésének megfelelően.” (Fil2,12-13) / „Akarsz-e meggyógyulni?” (Jn5,6) 

Irodalomjegyzék 
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