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2.KIRÁLYOK 20,1-11 
Ezékiás betegsége és meggyógyulása 

 

  1 Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsaiás próféta, Ámóc fia elment 
hozzá, és ezt mondta neki: Így szól az Úr: Rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem 
maradsz életben!  2 Ezékiás pedig arcát a fal felé fordította, és így imádkozott az Úrhoz: 3 
Ó, Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én híven és tiszta szívvel éltem előtted, és azt 
tettem, amit jónak látsz! És Ezékiás keservesen sírt. 4 Ézsaiás még a város közepére sem 
ért, amikor így szólt hozzá az Úr igéje: 5 Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népem 
fejedelmének: Így szól az Úr, atyádnak, Dávidnak Istene: Meghallgattam imádságodat, 
láttam, hogy könnyeztél. Én meggyógyítalak, három nap múlva már fölmehetsz az Úr 
házába.  6 Megtoldom napjaidat még tizenöt évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig 
kiszabadítlak téged meg ezt a várost, és pajzsa leszek ennek a városnak önmagamért és 
szolgámért, Dávidért. 7 Majd ezt mondta Ézsaiás: Hozzatok egy csomó préselt fügét! 
Odavitték és a kelevényre tették; a király pedig életben maradt.  8 Ezékiás azonban 
megkérdezte Ézsaiástól: Mi lesz a jele, hogy meggyógyít az Úr, és három nap múlva 
fölmehetek az Úr házába?  9 Ézsaiás így felelt: Kapsz jelet az Úrtól arra, hogy az Úr teljesíti 
azt az igét, amelyet kijelentett: Előre menjen az árnyék tíz fokkal, vagy visszafelé menjen 
tíz fokkal?  10 Ezékiás ezt mondta: Könnyű az árnyéknak tíz fokkal megnyúlnia. Ne úgy 
legyen, hanem menjen az árnyék visszafelé tíz fokkal!  11 Ekkor Ézsaiás próféta az Úrhoz 
kiáltott, ő pedig visszatérítette az árnyékot tíz fokkal Áház napóráján, azokon a fokokon, 
amelyeken már áthaladt. 

******* 
 

Ezekben a hetekben különös aktualitása van az ószövetségi igéknek. Nem feltétlenül a prófétai 
fenyegető dörgedelmekre gondolok. Sokat jelent számomra az üzenet csomagolása. Drámai a mondanivalójuk 
és közben mégsem vagdalkoznak. A valóságról beszélnek. Nem akarják letompítani Isten üzenetének az élét. Nem 
akarják valamilyen szent mellébeszéléssel Isten jogos indulatát addig magyarázni, míg abból kikerekedik a 
következtetés: „haragszik a Mindenható, háborog egy kicsit és idővel megnyugszik és túlleszünk rajta”. Még csak 
nagyon az elején vagyunk a megpróbáltatás idejének, de már több változatban hallottam a jövőre vonatkozó 
emberi elvárásokat. Néhány hét és túlleszünk a veszélyen! Ha majd elmúlik ez a nyugtalanság, újra 

visszazökkenünk az életünk eddigi kerékvágásába. Ezek a hangok a jólét, a hamis biztonság, az emberi gőg 
megnyilvánulásai. Úgy tekintünk a bajra, mint egy futó nyári záporra. Nyugat felől sötétedik az ég. Komor 
fellegek gyülekeznek. Néha nagyot villámlik és a távolból dörgés moraja hallatszik. Vannak, akik behúzódnak. 
Mások az utolsó pillanatig kockáztatnak, mondván mire ide ér a vihar, kifullad a fergeteg. Ha pedig mégis ideér, 
gyorsan tovább lendül.  
Az ószövetség történeteit olvasva szembesülünk a világ valóságával. Isten jelzést ad. Istennél is be tud telni 

a pohár. Ézsaiásnak arról kellett beszélnie: Jön már az Úr napja! Előfordulhat olyan helyzet, amikor a 

kegyelmet, az irgalmasságot, a türelmes hosszútűrést felváltja az Isten indulata.  

 
Megjelenik a koronavírus. Mára már azt is tudjuk, hogy nem egyféle változat van belőle. Mi 

magyarok az olasz-holland-osztrák változatból kaptunk. Hű, ha ezt a futball erőviszonyaira akarjuk átvetíteni, 
ijesztő képződmény! Nézzük meg, Isten jelenlétét hogyan vettük komolyan életünkben? Egyszer 
Németországban volt egy értelmiségi összejövetel, ahová az egykori német elnök püspök asszonyt is meghívták. 
A beszélgetés alkalmával mindegyik meghívott késztetést érzett a keresztyén értékrend hangoztatására. Csak úgy 
általában. Jól hangzott. Mindenki fontosnak tartotta. A püspöknő sokáig hallgatott és amikor a társaság tagjai 
már kifogytak a gondolataikból szólásra jelentkezett. Mondanivalójának lényege egy kérdés volt. Az előzőekben 
a társaság összes tagja éltette a keresztyén értékrendet. Feltette a kérdést: Ki hol ünnepelte az előző vasárnapot? 
Volt-e valaki – rajta kívül – istentiszteleten, vagy misén? Nagy csend következett. A püspöknő azonban nem 
hagyta annyiban, a színpadon ülők mindegyikét nyilvános megszólalásra késztette. Kiderült, hogy rajta kívül, más 
nem látogatott el a gyülekezetébe. Eszünkbe juthat az egyszeri katona, aki még akkor is lőtt, amikor már régen 
kifogyott a töltényeiből. Nekünk embereknek ez lehet humor. Lehet hivatkozni a személyes szabadságra és 
mindenféle magyarázkodásra. De mit szól hozzá az Isten?  
 



Ez a mostani időszak nekünk – egyházban szolgáló – papoknak és lelkészeknek is komoly kihívás. 
A teológiát, a hittant nem rendíti meg, de a gyakorlati teológiát – az igehirdetést, a tanítást, a lelkipásztorolást – 
igen alaposan újra kell gondolnunk. Mire gondolok? Eszembe jut egy erlangeni élményem. Németországban az 
ottani Luther Szövetség szervezésében a keleti országokból gyűjtöttek össze lelkészeket és egyházi munkásokat 
egy hónapos német nyelvtanfolyamra. A lett tábori lelkész egy reggeli áhítat alkalmával igencsak katonás 
gondolatokat mondott el. Isten tud haragudni. Isten tud az asztalra csapni. Isten parancsol, akar és nemcsak 
dédelget. Isten a vezénylő Atyánk és ne tévesszük őt össze a jóságos anyukával, aki a gyerekei után megy és 
minden rendetlenségüket menti, rendezi. Mi volt erre az ilyen hangoktól elszokott hallgatóságnak? Egy német 
kolléga hangot is adott nemtetszésének: „Das Predigt war ein großer Hammer!” (Az igehirdetés egy nagy kalapács 
volt!) 

Valóban hozzászoktunk, hogy Jézus kenyeret és halat oszt. Borral segíti ki a bajbajutott násznépet. 
Felemeli az elesettet. Megérti az érthetetlent. Megsegíti a bajbajutottat. Még szombatnapon is lehet rá 
számítani. Krisztus a kegyelem. Krisztus az irgalom. Krisztus a szeretet. Krisztus a szabadság. Valóban így van. De 
gondoljuk meg, miért is kellett Jézusnak kínos kereszthalált szenvednie? Miért nem elég engesztelés az a sok-sok 
emberveszteség, akik háborúkban, járványokban, természeti csapásokban, éhínségben és hasonló borzalmakban 
vesztek el? 
 
 Isten jelzés ad magáról. Szokatlan, félelmetes és mindnyájunkat a nyugalmából kibillentő helyzet. 

Isten jelzése abban különbözik minden más csapástól, hogy az életünk megváltozik. Gondoljunk 2001. 
szeptember 11-re. Más lett a világ és más lett az életünk. Aki repülőgéppel ettől kezdve bárhová is utazott, 
érzékelte a következményét. Egészen biztos vagyok benne, hogy a koronavírus utáni világ más lesz, mint a korábbi 
volt. Nem tudom miben lesz más, de egészen biztos vagyok benne, hogy más lesz! Másként fogunk az élethez 
viszonyulni. Többet fogunk kezet mosni. Óvatosabbak leszünk. Beleég a mai nemzedékek emlékezetébe. De 
remélem, nemcsak ennyi lesz! Fontos, hogy rendezzük az Isten-kapcsolatunkat! 
 
 Ezékiás király – Ézsaiás próféta kortársa – halálosan megbetegedett. Nem tudjuk, hogy mi volt a 

baja. Meglátogatta őt a próféta – Ézsaiás – és a végrendelkezésre szólította fel, mert meg fog halni. Elhangzott a 
döbbenetes szembesítés: meg fogsz halni, nem maradsz életben! Ezékiás a fal felé fordult. Ez lehet a feladás, 
de ebben az esetben a magába szállást jelentette. Coram Deo – szemtől szemben, négyszemközt, kettesben 

Istennel. Ezékiás imádkozott. Figyeljük meg az imádságát. Nem egyszerűen csak jajveszékelt, esedezett az 
életéért. Számba vette a szolgálatát. Sírt. Könnyekre fakadt. Megrendült. Összetört az öntudatossága és 
leheletéletű emberként esedezett Isten előtt. 
Ekkor már Ézsaiás eltávozott. Még nem jutott messzire. A palota belső udvarában ment át, amikor megszólította 
őt az Úr igéje: Visszarendelte Ezékiás ágyához. Ézsaiásnak Isten könyörületének evangéliumát kellett vinnie és 

megszólaltatnia. Isten elfogadta a király könyörgését. Nem volt érzéketlen Ezékiás könnyeire. Az örömhír így 
hangzott: Meggyógyítalak! Három nap múlva már fölmehetsz az Úr házába. Megtoldom napjaidat 15 évvel! 

Micsoda ígéret! De jó lenne ezzel a bizonyossággal, vagy hasonlóval átélni az előttünk álló időszakot! Sőt 

az ígéret még nem ért véget. Isten megígérte, hogy pajzsa lesz a városnak és a népnek. 

 
 Aztán jött a fügés kezelés. Préselt fügét tettek a kelevényre. Kelevény, karbunkulus – gennyes tályog. 
Becsomagolták Ezékiás királyt és életben maradt. 
Kutatók hadserege lázasan keresi a koronavírus hatásos ellenszerét. Nem ez az ellenszer menti meg majd az 
életünket. Aki ebben reménykedik – nem érti Isten megismerhető szándékát! A megtérés, a bűnbánat, a fal 
felé fordulás, az életünk Isten előtti számbavétele, a hitéletünk újra megelevenedése. 
 
 Ezékiásnak azonban kevés volt Ézsaiás bejelentése. Bizonyságot és bizonyítékot akart. Sőt, még az 
Ézsaiás által beígért jel sem felelt meg neki. Ő még bonyolított rajta. Az árnyék ne 10 fokot előre menjen, hanem 
visszafelé menjen 10 fokot. Ne megnyúljon, hanem megrövidüljön. A jel megadatott neki. Áház napórájának 
árnyéka visszalépegetett azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. 
A mi jelünk – Jézus Krisztus áldozata - a kereszt. Mi nem vagyunk Ezékiás helyzetében. Isten megadta a 

jelet. Olyan jó látni ezt a mindennap friss hírekkel érkező tisztifőorvos asszony nyakában! Szakmáról, 

tényekről beszél. A nyakában ott van a kereszt. Amit mond, azt a kereszt igájában és reménységével 

mondja. Érdemes felfigyelnünk ezekre az apró jelekre – Isten ezeken keresztül is mutatja, hirdeti a 

szabadulást. Ne a fügét tekintsük csodaszernek, hanem bízzunk a rendíthetetlen jelben. A koronavírus sorsa és 
minden más életellenes sorsa ott, a kereszten pecsételődött meg! Királyi zászló jár elöl, keresztfa titka 

tündököl! – nemcsak szép, időszerű is ez a 189-es énekünk! 


