
70. A bélpoklos meggyógyítása.

Forrás:  
Kálvin János magyarázata Máté, Márk és Lukács összhangba hozott evangéliumához  
(Rábold Gusztáv fordítása, 1940)

(70.) Máté 8: 1. Mikor leszállott vala a hegyről, nagy sokaság követé Őt. 2. Es ímé, eljővén egy bélpoklos, Ieborúla előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. 3. És kinyújtván kezét, megilleté őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága. 4 Es monda néki Jézus: Meglásd, senkinek se szólj. Hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul nékik.

Márk 1: 40. És jöve hozzá egy bélpoklos, kérvén Őt és Ieborúlván előtte és mondván néki: Ha akarod, megtisztíthatsz engem. 41. Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtva megérinté őt, és monda néki: Akarom, tisztulj meg. 42. És amint ezt mondja vala, azonnal eltávozék tőle a poklosság és megtisztula. 43. És erősen megfenyegetvén, azonnal elküldé őt. 44. És monda néki: Meglásd, hogy senkinek semmit ne szólj; hanem eredj eI, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel a te tisztulásodért, amit Mózes parancsolt, bizonyságul nékik. 45. Az pedig kimenvén, kezde sokat beszélni és terjeszteni a dolgot, annyira, hogy nyilvánosan immár be sem mehetett Jézus a városba, hanem künn puszta helyeken vala, és mennek vala hozzá mindenfelől.

Luk. 5:12. Es lőn, hogy mikor az egyik városban vala, ímé, vala ott egy poklossággal teljes ember: és mikor meglátta Jézust, arcra borulva kéré őt, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem! 13. Jézus pedig kínyújtván kezét, illeté azt, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltávozék tőle a bélpoklosság. 14. És ő megparancsolá néki, hogy azt senkinek se mondja el; hanem eredj el, úgymond, mutasd meg magad a papnak, és vígy áldozatot a te megtisztulásodért, amint Mózes parancsolta, bizonyságul ő nékik. 15. A hír azonban annál inkább terjedt ő felőle; és nagy sokaság gyűle egybe, hogy őt hallgassák és hogy áItala meggyógyuljanak az ő betegségeikből. 36. De ő félrevonula a pusztákba és ímádkozék.


Máté 1. Mikor leszállott vala a hegyről. Máté itt a történeti összefüggéshez tér vissza. Előbb azt mondta, hogy Krisztus felment a hegyre, azután Krisztus tanításának sok fontos részét hordta mintegy halomra, most pedig azt toldja ide, hogy mikor a hegyen tanított, meggyógyított egy bélpoklost. Ugyanezt elmondja Márk és Lukács is, bár az időt meg nem jelöli. 

Krisztus isteni ereje azután abban tűnt fel, hogy puszta szóval és kezének érintésével rögtön letörölte az emberről a bélpoklosságot. 

Egyébként bár a bélpoklosság másfajta betegség volt, mint a bőrbaj (elephantiasis), mindazonáltal eléggé tudvalevő, hogy az orvoslása nehéz volt. Sőt idültség esetén ritkán volt rá példa, hogy valaki kigyógyult volna belőle: s ha föltesszük is, hogy tudományukkal tudtak az orvosok némi segélyt nyújtani, mégis nyilvánvaló, hogy semmi emberi sem voIt ebben a csodában.

2. Eljővén leborula. Hogy mit jelent a ~-t~oaxvvá~v ige, melyet a latin adorare ígével adtak vissza, ebből a helyből könnyen megállapíthatjuk. Ránk nézve ugyanis a másik két evangélista a legelfogadhatóbb magyarázó, kik közül Márk azt mondja, hogy az Ő lábánál Ieborult, Lukács pedig, hogy arccal Ieborult. 

Ezzel a mozdulattal, azaz a leborulással, tehát tiszteletének jelét fejezte ki a bélpoklos. 

Tudjuk azonban, hogy az adoratio (~Qou~5v~atg - térdelve tisztelés, ímádás) a zsidóknál közkeletű volt, aminthogy a keleti népek hajlandóbbak is az ilyen szertartásokra. Ezért sokan azt gondolják, hogy a bélpoklos nem akarta Krisztust isteni tiszteletben részesíteni, hanem tisztelettel üdvözölte Őt, mint Isten kiváló prófétáját. 

Hogy minő érzülettel fejezte ki tiszteletét Krisztus irányában, azon nem vitatkozom: de hogy mit tulajdonított neki, azt látom, azt t. i., hogy megtisztíthatja őt, ha akarja. E szavakkal pedig arról tett bizonyságot, hogy ő isteni erőt ismert fel Krisztusban. 

S Krisztus eme válaszával: „Akarom” kimutatja, hogy ez a bélpoklos többet tulajdonított neki, mint amennyi embert megillet. Hiszen nagy hatalmának kellett lennie annak, aki puszta intéssel adta vissza az embereknek egészségüket. 

Akár azt hitte tehát a bélpoklos, hogy Krisztus Istennek fia, akár, hogy olyan erővel van felruházva, mint Mózes és a többi próféta: kétsége nem volt az iránt, hogy az Ő kezében és hatalmában van az egészség adománya.

Az, hogy feltételhez kötve beszél: Ha akarod; megtisztíthatsz, nem ellenkezik azzal a hitbeli bizonysággal, melyet Isten könyörgéseinkben megkíván: mert nem is szabad az embereknek többet remélniük, mint amennyit Isten ígér. A bélpoklost azonban Istennek semmiféle kijelentése vagy ígérete sem biztosította arról, hogy mit fog Krisztus cselekedni. Vaktában lépett tehát túl e határokon: mert amit néha olvasunk, hogy némelyek egyszerűen könyörögtek, erről tudnunk kell, hogy csak egyes mozdulatok voltak, melyekből nem vonható le a könyörgés szabálya. 

Nem tudom azonban, mondhatjuk-é tulajdonképpen, hogy a bélpoklos könyörgött. Szavai ugyanis a Krisztus ereje felől való ama kétségtelen meggyőződését bizonyítják csak, hogy neki hatalmában áll a bélpoklosságot meggyógyítani. Azután felajánlja magát neki gyógyítás végett, bár bizonytalan volt az eredmény felől, mert ismeretlen volt előtte Krisztus akarata.

3. Es kinyújtván kezét, megilleté őt Jézus. A törvény szerint megfertőztető hatású volt a bélpoklos érintése: mivel azonban Krisztusban olyan tisztaság van, mely minden piszkot és szennyet elnyel, sem be nem szennyezi magát a bélpoklos érintésével, sem a törvényt meg nem szegi. 

Azzal ugyanis, hogy testünket magára öltötte, nemcsak keze érintésére méltatott bennünket, hanem egy és ugyanazon testbe egyesült velünk, hogy az ő húsábóI való hús legyünk: s nemcsak a karját terjesztette ki reánk, hanem leszállt az égből egészen a poklokig és mégsem tapadt ebből semmi szenny sem reá, hanem tiszta maradván, Ietörölt rólunk minden szennyet és szentségével árasztott el bennünket. 

Egyébként bár puszta szóval meggyógyíthatta volna a bélpoklost, könyörületességének megbizonyítása végett alkalmazza a kézzel való érintést is, és ezen nincs is mit csodálnunk, mert azért akarta testünket magára ölteni, hogy megtisztítson minket minden bűntől. 

A kéz kinyújtása tehát mérhetetlen kegyelmének és jóságának volt jele és bizonyítéka. 

S valóban nem mérlegelhető helyesen, nagy bámulat nélkül, amit hanyag olvasással hidegen mellőzünk, hogy Isten Fia nemcsak nem borzadt a bélpoklossal való beszélgetéstől, hanem még kezét is kinyújtotta, hogy annak tisztátalanságát érintse.

4. Monda néki Jézus stb. Egyesek, hogy mentsék a bélpoklost, azt gondolják, Krisztus nem komolyan tiltotta meg neki a csoda elhíresztelését, hanem inkább ösztönzésül szolgált neki a tilalom. 

Helyesebben vélekednek azonban, kik a tilalom okát abban látják, hogy még nem érkezett el a kellő Idő. 

Elismerem ugyan, hogy nem kellett volna ezt a csodát eltitkolni, megvolt azonban a határozott oka, miért akarta az Úr, hogy, rögtön híre ne menjen, vagy legalább is ne a bélpoklos révén. 

Én olyanformán gondolom eI a dolgot, hogy a bélpoklos az ő szívességével éppen nem dicséretre, hanem jogos kárhoztatásra szerzett érdemet azzal, hogy nem engedelmeskedett Krisztus parancsának. 

Pedig ha háláját akarta kifejezni egészségének szerzője iránt, ezt legjobban az engedelmességgel tehette volna, mely Isten előtt minden áldozatnál kedvesebb, s alapja és főrésze a törvényes istentiszteletnek. (I. Sám. 15, 22). 

Ez a példa tehát arra tanít bennünket, hogy helytelenül cselekszenek, kik meggondolatlan buzgalmuknak engednek, mert mentől jobban igyekeznek Isten körül érdemeket szerezni, annál engedetIenebbek az ő parancsával szemben.

Mutasd meg magadat a papnak. Mivel nem voltak még a törvény szertartásai eltörölve, nem akarta Krisztus, hogy megvessék, vagy mellőzzék őket. Már pedig a törvényben megparancsolta Isten (mint ez Mózes III. könyvének 14. rész 2. versében olvasható), ha valaki megszabadult a bélpoklosságtól, menjen el a paphoz az ő hálaadásának áldozatával. 

Célja ennek az volt, hogy ítéletével a pap bizonyítsa Isten jótéteményét, azután, hogy a meggyógyult bizonyságot tegyen hálájáról. 

Krisztus tehát azzal, hogy a paphoz küldi a bélpoklost, arról tesz tanúságot, hogy nem volt neki egyéb célja, mint Isten dicsőségének a napfényre hozatala. 

A megmutatás ugyanis a megvizsgálásra vonatkozik, az ajándék pedig a hálaadás jele volt. 

Azt akarja tehát, hogy a papok mondjanak ítéletet ez ügyben, hogy így nyilvánvaló és kétségtelen legyen az Isten kegyelme: a bélpoklos pedig Istennek tulajdonítsa gyógyulását.

E mellett (mint előbb említettem) azt parancsolja, hogy a törvényben rendelt szertartásokat tartsák meg a megszűnésük idejéig. 

Hogy ebből hámozzák ki a pápisták az Ő gyónásuk törvényét, az mégis sületlenség. Szerintük a bélpoklosság képlegesen a bűnt jelenti, a pápától fölavatott áldozárok pedig a lelki bélpoklosságnak a bírái. 

Föltéve azonban, hogy a törvényben e hatalom azért adatott a papoknak, hogy a nép tudja, hogy az ő teljes tisztasága és ennek elbírálása a papságtól függ, mégis istentelenül ragadják magukhoz e hatalmat a pápa áldozárai. 

Mindazt a tisztséget ugyanis, mely a régi papoknak adatott, most egyedül Krisztus tulajdonítja magának. Ő tehát a lelki bélpoklosság egyedüli bírája, s egyedül méltó arra, hogy a tisztulásért járó ajándékot neki ajánlják fel a megtisztultak. 

Mert a törvény idején azért is pecsételték meg a tisztulást áldozat bemutatásával, mert csakis véres engesztelő áldozattal tisztulnak meg az emberek.

Istentelen szentségtörés tehát másra vinni át azt a jogot, melyet Isten az Ő Fiának tulajdonított. Az pedig, hogy Krisztus parancsa szerint az ő tisztaságát hirdetik a bűnösöknek az evangélium szolgái, éppen nem szabad arra a költött joghatóságra, melyről a pápisták képzelődnek, elcsavarnunk, hogy a bélpoklosság felett döntsenek.

Márk 44. Bizonyságul nékik. A bizonyság szót némelyek a törvény, vagy rendelet helyett veszik, ahogy a zsoltár is mondja. (Zsolt. 122, 4): Hogy oda menjenek a nemzetségek bizonyságul az Izráelnek. 

Szerintem azonban ez nem helyes vélekedés: mert én nem kétlem, hogy a nekik névmás a papokra vonatkozik. 

Krisztus tehát, amint én gondolom, a szóban forgó ügy körülményeire volt tekintettel, mert ebben a csodában elég világos bizonyítékhoz jutott az ő hálátlanságuk megbizonyítására. 

Nem eIlenkezik ezzel az sem, hogy Krisztus hallgatást parancsolt a bélpoklosra, mert nem akarta, hogy örökre el legyen temetve az ő csodájának emléke. 

Mivel tehát Krisztus parancsára megy a bélpoklos a pap színe elé, ez nekik bizonyságul szolgált, hogy Krisztus nem hagyott mentséget a számukra, ha nem akarnák Őt Isten szolgájául elfogadni, s egyúttal az alkalmat is elvette tőlük a gyalázkodásra, mivel Krisztus a törvény legkisebb részét sem hagyta figyelmen kívül. 

Szóval, ha gyógyíthatók lettek volna, eljuthattak volna Krisztushoz: a hitetlenek kárhoztatására azonban eléggé hathatós volt Istennek ez ünnepélyes bizonysága.

45. Hogy immár be sem mehetett Jézus a városba. Ebből következtetjük, miért nem akarta Krisztus, hogy csodájának oly gyorsan híre menjen, azért t. i., hogy szabadabban taníthasson; nem azért, mert ellenségei, kik szerették volna a száját betömni, ellene támadtak volna, hanem mivel annyira erőszakos volt a nép a csodák követelésében, hogy nem lett volna alkalma a tanításra. Ő pedig azt akarta, hogy inkább az Ígére figyeIjenek mindannyian, mint a jelekre. Ezért mondja Lukács, hogy a pusztákban tartózkodott. Kerülte ugyanis az emberek csoportosulását.

