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Egyszer valamelyik zsinagógában tanított szombaton. Íme, volt ott egy asszony, akiben betegség lelke lakott
tizennyolc éve, és annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta
őt,  előszólította,  és  ezt  mondta  neki:  „Asszony,  megszabadultál  betegségedből.” És  rátette  a  kezét,  mire  ő
nyomban  felegyenesedett,  és  dicsőítette  az  Istent.  A  zsinagógai  elöljáró  azonban  megharagudott,  hogy
szombaton gyógyított Jézus, és így szólt a sokasághoz: „Hat nap van, amelyen munkálkodni kell; azokon jöjjetek
gyógyíttatni magatokat, ne pedig szombaton!” Az Úr így válaszolt neki: „Képmutatók, vajon szombaton nem oldja-
e  el  mindegyikőtök a maga ökrét  vagy szamarát  a jászoltól,  és  nem vezeti-e ki  itatni? Hát  Ábrahámnak ezt  a
leányát, akit tizennyolc éve megkötözött a Sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton?”  Amikor
ezt  mondta,  ellenfelei  mindnyájan megszégyenültek,  de  az  egész  sokaság örült  mindazoknak a  csodáknak,
amelyeket ő vitt véghez. (Lukács 13:10-17)

Ismét  egy történet,  amelyben összetalálkozik  a  zsinagógában szombaton a  formális  törvénytisztelet,  Jézus,  és  az
emberi  nyomorúság  megszámlálhatatlan  formája.  A  szombat  megünneplésének  fontos  része  a  munkától  valő
tartózkodás. Legfeljebb a házi jószágokat volt szabad eloldani a jászoltól, megetetni és megitatni. Aki ezt megszegte,
halálos bűnt követett el. 

Jézus  meglátta,  és  meggyógyította  a  meggörnyedt  asszonyt.  Ezzel  a  tettével  a  szigorú  szombattörvény  szerint
megrontotta a Törvényt, mert – úgymond – munkát végzett: tönkretette, meggyalázta a zsinagógai ünneplést. A beteg
asszonynak ezzel nem csupán a valószínűleg csontritkulásos, gyulladásos izületi betegsége gyógyult meg, hanem az
emberekkel  való  kapcsolata  is.  Félreeső  helyen  tartózkodhatott  a  zsinagógában,  valahol  a  karzaton,  hiszen  az
asszonynak nincs helye a templomban, az istentisztelet férfiak dolga. Hát még, ha nyomorék! – mindenki látja, hogy
még az Isten is elvetette, és bünteti valami titkos bűne miatt. Ma így mondanánk: halmozottan hátrányos helyzetű. El
kell az ilyet kerülni! Tegnapi áhítatunkban szóltunk erről a magunkat igazoló, mást kárhoztató gyilkos „vallásos”
gondolkodásról, amely ráadásul a hitgyakorlat része volt a zsidóknál. 

Jézus helyreállította a beteg asszony teljes életét! Ám ebben a cselekedetében a zsinagógai előljáró törvényszegést,
halálos bűnt szimatolt Jézus részéről. A népet intette meg, hogy Jézus is értse: „Hat nap van, amelyen munkálkodni
kell;  azokon jöjjetek  gyógyíttatni  magatokat,  ne  pedig  szombaton!”  Jézus  csattanós válasza:  „Képmutatók,  vajon
szombaton nem oldja-e el  mindegyikőtök a maga ökrét  vagy szamarát  a jászoltól,  és nem vezeti-e ki  itatni? Hát
Ábrahámnak  ezt  a  leányát,  akit  tizennyolc  éve  megkötözött  a  Sátán,  nem  kellett-e  feloldani  ebből  a  kötelékből
szombaton?” 

Jézus nem kevesebbet, mint ezeket mondta: szombaton szabad a jászoltól eloldani egy háziállatot, hogy anyagi kár ne
érjen, de nem szabad a tizennyolc éves betegségéből feloldani egy imádkozó asszonyt, aki „Ábrahám leánya”, azaz
élő tagja annak az Izráelnek, amelyik szombaton éppen az élő Istennel való szövetségét ünnepli. A háziállat fáj, mert
kár járhat vele, de nem fáj egy embertestvér, aki súlyos testi-lelki szenvedést visel. – És ezt nevezitek ti hitnek, ezt
nevezitek istentiszteletnek, ezt nevezitek az Isten Törvénye megtartásának. 
Jézus nem a ceremóniáinkat, berögzült formaságainkat, vallásos rigolyáinkat, hanem a szívünket keresi.

Imádkozzunk énekünk szavaival:

Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz,
Bejönnél már, de némán kulcsfordulásra vársz.
Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a név, a jel:
Ó, szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell.

Ó Jézus, most kopogtatsz, sebhelyes még a kéz;
Könnymarta kedves arcod oly búsan intve néz.
Ó áldott, drága jóság, mely ennyit tűrve vár!
Ó, bűnök szörnyű bűne, mely téged így kizár!

Ó Jézus, szólsz, s a szívhez a szó szelíden ér:
„Így bánsz velem? teérted hullt testemből a vér!”
Bús szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már.
Jöjj, Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár!


