
Ki az én felebarátom? 

 

 

Az igazgyöngy 

Az igazgyöngy a „fájdalom szülötte”: egyes kagylófajtáknak a kagyló-

héjon belül oda kerülő idegen testecske – lehet egy nagyobb homok-

szem – irritálja az állat testét. Az állat váladéka ezt körülfogja, magába 

zárja. Anyaga ugyanaz, mint a kagylóhéj, amely a szivárvány színeit 

halványan magában hordja. Ez az igazgyöngy, amelyet a gyöngyha-

lászok a tenger mélyéből gyűjtenek össze. Ezért értéke jelentős, éksze-

rek díszítéséhez használják.  

Jézus tanításai is ilyen „igazgyöngyök” – sokszor fájdalomban szület-

tek, amikor az Őt körülvevők írástudó farizeusok – meg nem értve őt – 

kritizálták, és kísérteni próbálták, hogy kifogást találhassanak benne. 

Jézus válaszainak útmutatása, üzenete azonban értékes „igazgyöngy-

ként” jöttek létre, és maradandó értékek máig is az emberiség számára. 

A Bibliát olvasó ember jól ismeri ezeket az „igazgyöngyöket”. Ilyen 

„igazgyöngy” a tékozló fiú története, vagy az irgalmas samaritánusról 

szóló tanítás. Jézus „igazgyöngyeit” példázatoknak is hívjuk, amelyek-

nek a szereplőit példaként állítja elénk Jézus. Gazdag üzenetet hordoz-

nak, amelyből megtanulhatjuk, miként lehetünk Jézus követői a min-

dennapi életünkben. 

Ebben a kis füzetben néhány „kagylót” felhozunk a tenger mélyéről, és 

óvatosan lebontjuk a kagyló héját, hogy meglássuk a jézusi „igazgyön-

gyöket”, azaz megismerjük titkukat és megértsük, mily értékesek ezek a 

mi számunkra. 

Egy gazdag fiatalember a provokáló kérdezők között 

Az örök élet lehetősége, reménysége sokakat foglalkoztat. Így volt ez 

Jézus korában is, és az emberek keresték annak módját, vajon cseleke-

deteikkel hogyan érdemelhetnék ki az üdvösséget.  
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Egy törvénytudó hallgatóság között állt, s hogy próbára tegye őt, egye-

nes kérdést intézett Jézushoz:  

- „Mester, mit tegyek, hogy eljussak az örök életre?” (Luk 10:25) 

Miért volt ez provokáló kérdés? A törvényt ismerő és kínosan betartani 

igyekvők mindenképpen tudni akarták, Jézus hogy viszonyul a törvé-

nyekhez? Fontos-e a Mester számára is az a parancsolat, melyet Isten 

népe a Sínai hegyen kapott? Mit gondol ő, és főleg mit tesz? Izgatottan 

és kritikusan várták a választ. 

Ám Jézus, mint oly sokszor, a kérdésre kérdéssel válaszolt: 

„Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?” 

Az írásokat ismerő farizeus válaszából egyértelműen kiderül, hogy is-

meri és érti az erkölcsi törvény lényegét, így válaszában idézi a héber 

hitvallást: 

- „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes 

erődből és teljes elmédből…(3Móz 19:18)” és hozzá teszi Jézus tanítá-

sát is: „szeresd felebarátodat, mint saját magadat.(Mt 5:43; Mt 19:19b)” 

Igen, az írástudó helyes választ ad: az Isten iránti szeretet és a felebaráti 

szeretet – a törvény két kőtábláján lévő parancsolatok gyökere – együt-

tesen kell motiválja a törvény megtartását. Isten törtvényének megtartá-

sa szeretet nélkül puszta formaság, és Isten szemében értéktelen! (vö. 

Róm 13:10, Jn 14:20.) 

Másokat is komolyan foglalkoztatott az örök élet elnyerésének útja. Az 

örök élet elnyerésének módját mind abból a szemszögből kérdezték, 

vajon „mit cselekedjem…?” 

Ez a fiatal ember, aki Jézust felkereste, minden igyekezetével megtar-

totta a parancsolatokat, és úgy gondolta, ezzel eleget is tesz annak, hogy 

az örök életet elnyerje, amire feltétlenül vágyott. Azt hitte, bizonyosan 

már készen van erre, mégis meg akarta kérdezni a Mestert is.  

Jézus, a kérdező számára váratlanul így válaszol: 

„…ha el akarsz jutni az örök életre, tartsd meg a parancsokat.” 
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„Melyeket? – kérdez vissza a fiatalember? 

Ez helytálló kérdés volt egy zsidó ember részéről, hiszen több mint 600 

rendelkezést kellett figyelni és betartani.  

Jézus válaszában  Isten tíz alaptörvényét idézi: „Ne ölj, ne törj házassá-

got, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, apádat és anyádat tiszteld, feleba-

rátodat pedig szeresd úgy, mint saját magadat.” 

A fiatalember erre fellélegzik, és büszkén, határozottan válaszol: „Eze-

ket mind megtartottam. Mit kell még tennem?” 

Ekkor Jézus tovább megy, és a lényegre tapint: vajon az ifjú szívből és 

meggyőződésből él a törvények szerint? Mert Istennél nem a gépiesen 

megtartott parancsolat-tételek sokasága a döntő, hanem az indíték. Ép-

pen ezért így folytatja: 

„Ha tökéletes akarsz lenni - felelte Jézus -, add el, amid van, az árát 

oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Aztán gyere 

és kövess engem!” 

Ez mélyen érintette a fiatalembert, mivel a leggyengébb, legkényesebb 

pontjára mutatott rá. Egy mélyen vallásos, törvényeket betartó ember 

volt, „csak” az önzetlen, áldozatot hozó szeretet hiányzott belőle. Ön-

magát, vagyonát jobban szerette, mint Istent és embertársait. 

Jézus válaszára már nem volt több kérdése. Gondolataiban átvillant, 

mily áldozatot kíván Jézus, és azonnal döntött. Szótlanul tovább ment. 

Ilyen áron nem kell számára az örök élet! 

Nem volt egyedül, aki így gondolkozott. Mily könnyen, meggondolat-

lanul imádkozunk olykor: „Uram, hálát adunk neked, hogy nem va-

gyunk olyanok, mint például a farizeus írástudók, törvényeskedők, vagy 

mint a gazdag fiatalember…! Mégis sok keresztény él ma is ebben a 

hibában. Vallásoskodó „jócselekedetek” sokaságával akarják kiérde-

melni az örök életet, és így gondolkodnak: megtartom az előírt vallási 

törvényeket – bár sokszor úgy, ahogy azt én látom fontosnak – temp-

lomba járok, nagyobb ünnepekkor feltétlenül részt veszek az ünnepi 

istentiszteleten, hogy lássa Isten, milyen jó hívő vagyok, az úrvacsorát 

is magamhoz veszem – mi fogyatkozás van még bennem? A lelki nár-
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cizmus betegség jelei ezek. Az ősi Laodicea város lakóinak jellemzésé-

vel összegzi Jézus ezt a gondolkodásmódot: „Gazdag vagyok és meg-

gazdagodtam, és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy 

a nyomorult és a szegény és a vak és mezítelen…(Jel 3:17)” 

 

Visszatérve Jézus párbeszédére ez első törvénytudóval, aki ismerte a 

törvény lényegét, az Isten iránti szeretet és a felebaráti szeretet „törvé-

nyét”, ebből adódik a következő kérdés: „ki az én felebarátom? (Lk 

10:29)”, akit szeretnem kell? 

Az írástudó a hagyományos gondolkodás bezártságában élt. Ki lehet 

egy izraelita barátja, és ki nem? Vajon az ő látása tiszta volt? Jézus az ő 

szemeit is felnyitotta, elmondva egy történetet, amelyben bemutatja ki 

az igazi felebarát – az, aki gyakorolja, aki éli a szeretetet! Lássuk ezt a 

jézusi példázatot, ezt az igazgyöngyöt! 

 

Jézus története az irgalmas samaritánusról 

„Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek 

kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. 

Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de elment mel-

lette. 

Ugyanígy közeledett egy levita is. Látta, de továbbment. 

Végül egy samariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett 

rajta a szíve. 

Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire és bekötözte, magát az 

embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. 

Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Vi-

seld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked. (Lk 10: 

30-35)” 
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Ki ez a titokzatos samaritánus? Ki ez, aki nem filozófikus magyaráza-

tokban szemléli egy bajba jutott ember sorsát, helyzetét, hanem kézzel 

fogható segítséget tud nyújtani? 

Egyszer egy kínai ember mesélte el élete tapasztalatáról a következő 

tanmesét, a maga képes nyelvén:  

"Mély verembe estem, minden erőmmel igyekeztem kijutni, de nem 

sikerült. Arra jött Konfucius és így szólt: Fiam, ha hallgattál volna a 

tanításomra most nem lennél ebben a veremben. Ezt tudom! kiáltottam, 

de ez most nem segít rajtam. Segíts! Akkor követem tanításodat. Kon-

fucius azonban mit sem törődve velem folytatta útját és otthagyott re-

ménytelenül. Majd másvalaki jött, és letekintett a verem mélyére. 

Buddha volt. Keresztbefonta karját és azt mondta: Fiam, ha te is ke-

resztbefonod karodat, behunyod szemedet és a teljes nyugalom és aláza-

tosság állapotába kerülsz, akkor eléred a nirvánát, az örök megsemmi-

sülést, ahogy én is elértem. Légy közönyös minden külső körülménnyel 

szemben, és megtalálod nyugalmadat. Sietős léptekkel közeledett Mo-

hamed, lehajolt a verem szélén és lenézett. Ember! Ne csinálj olyan 

nagy lármát! Annyi bizonyos, nyomorult helyzetben vagy. Félsz? Nos, 

nem kell félned. Allah akarata volt, hogy ide beleessél. Ezt jól gondold 

meg. Ki tehet valamit Allah akarata ellen? Mondd el a hitvallást: Allah 

nagy és Mohamed az õ prófétája. Mormold ezt a vallástételt amíg örök-

re be nem zárul a szád. Aztán halj meg. Kétszeresen fogod élvezni a 

paradicsom gyönyörűségeit. És Mohamed is elment, de engem nyomo-

rult embert nem szabadított meg. Aztán ismét hangot hallottam. Fiam! 

Feltekintettem és megláttam Jézus arcát. Az ember fiáét, telve részvéttel 

és együttérzéssel. Egyetlen szemrehányó szó sem hagyta el az ajkát. 

Azonnal lejött hozzám a verembe. Tulajdon életét adta, hogy megment-

sen. Karjával átölelt, kiemelt a veremből és szilárd talajra állította lá-

bamat. Levette beszennyeződött ruhámat, és tulajdon ruhájába öltöztete-

tett. Azután ennem adott, végül így szólt: Kövess engem, és mostantól 

fogva vezetlek. Megőrzöm lábadat az eleséstől." Ezért lettem én - így 

mondta a kínai- Jézus követője 

Térjünk vissza a bibliai példázathoz. A Jeruzsálemből Jerikóba vezető 

út erősen lejtős, mert a tengerszint feletti 760 méter magasságból eresz-
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kedik le az utazó a tengerszint alatti 250 méter mélységbe. A 27 kilomé-

teres út sziklás és sivatagos szakaszokon át nehezen járható. Alkalmas 

hely ez a rablók és útonállók számára, hogy megtámadják a magányos 

utazót. 

A templomi szolgálatból tér haza a pap és a lévita és útjuk során talál-

koznak az útszélen vérző sebekkel fekvő emberrel. Mindketten elkerü-

lik a bajba jutott idegent. Azt gondolják: nem tudjuk, ki ez az ember, 

hová tartozik. Jobban tesszük, ha továbbmegyünk, úgy nem kerülhetünk 

kellemetlen helyzetbe, és egyébként sem biztos, hogy tudnánk segíteni 

rajta.  

Megnyugtatják magukat: mi elvégeztük szolgálatunkat a templomban, 

ez volt az előírt feladatunk, és nyugodt lelkiismerettel tartunk hazafelé, 

Jerikóba. 

Arra megy egy samaritánus is. (Jézus okkal szerepelteti a történetben, 

hiszen a zsidók és a samaritánusok között erős ellenszenv volt, nem 

barátkoztak egymással. A háttérben hosszú évszázados vallási nézetel-

térések és vallási viták húzódtak.) A samaritánus odament a sérülthez. 

Nem nézte, ki ez az ember: zsidó-e, vagy pogány? Nem érdekelte, hogy 

milyen valláshoz tartozó, szabad-e vele beszélgetni, vagy nem? Nem 

törődött azzal, hogy vajon megérdemli-e, hogy foglalkozzon vele, vagy 

sem? Nem ítélkezett első látásra, vajon bűnös ember lehet? Még arra 

sem gondolt, hogy talán leprás, fertőző beteg-e? Ő egy földön fekvő 

beteg embert látott, aki megsebesült, és az ő segítségére szorul, és fel-

ismerte, hogy neki segítenie kell. 

Ebben a példázatban felismerhetjük Jézust, akinek élete példáit látva 

elmondhatjuk, hogy Ő ilyen felebarát volt. Kortársai közül sokan – fő-

leg a zsidó elit – lenézték Őt, sőt azzal vádolták, hogy együtt eszik a 

bűnösökkel. Nem törődött az előítéletekkel. A bűnös nőt megkövezni 

akaró farizeusokat keményen feddte meg, és az asszonyt pedig gyógyító 

szóval intette. (Jn 8:1-11) 

Ismerve mások gondolatait, válaszolt Jézus az őt vendégül látó farize-

usnak is, amikor az elítélte őt, mert engedte, hogy az ismert bűnös nő 

megmossa lábait drága kenettel, és bűnbánó könnyeivel (Lk 7:36-50). 
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Volt gyógyító, bátorító, „titkot feltáró” szava Jákób kútjánál egy 

samáriai faluból vízért jövő nőhöz (Jn 4: 5-26).  

Mindezekért a zsidó elit képviselői megvetették őt, hiszen ők előírták, 

hogy kit kell elkerülni, kivel nem lehet szóba állni, kivel nem lehet egy 

asztalhoz ülni – mert ők nem méltóak rá. Többen – gyűlölettel telve – 

samaritánusnak tartották, sőt azt mondták, ördög van benne (Jn 8:48).  

Jézus mindezekkel az előítéletekkel nem törődött. Tette a dolgát. A sze-

retet éltette, hajtotta a másokért végzett segítő szolgálatában. Ő tudta, 

hogy mikor mit kell mondani, vagy tenni: a félholtra vert embernek 

„evangéliumot” hozott. De nem úgy, hogy akkor és ott a sebesült em-

bernek prédikált, vagy bűneiről beszélt, vagy vallásfilozófiai magyará-

zatokat tartott, hogy helyre tegye téves nézeteit. Nem arra gondolt, hogy 

most lehet, hogy itt a végső órája a szerencsétlen embernek, és ez az 

alkalmas idő arra, hogy az ítéletről beszéljen neki, aki ezt kénytelen is 

meghallgatni.  

Nem ezt tette, hanem felismerte, hogy a legfontosabb missziója, hogy a 

sebesült fölé hajolva, ellássa annak sebeit, majd sürgősen egy megfelelő 

helyre juttassa, ahol tovább gondozzák. Ez a szeretet és könyörület 

missziója. 

A történet azzal végződik, hogy a samaritánus elviszi a beteg embert 

egy fogadóba, hogy viseljék gondját, amíg visszajön. 

Jézus ezzel a kérdéssel zárja az írástudó felé a történetet: Most te 

mondd meg, a választ a kérdésedre: „ e három közül  (a pap, a lévita és 

a samaritánus) kit gondolsz, hogy felebarátja volt annak, aki a rablók 

kezébe került? (Lk 10:36). És kínos lehetett bevallani neki az egyértel-

mű választ. Nem is merte kimondani, hogy a samaritánus az igaz fele-

barát. Helyette az általános törvényt mondja ki: aki megkönyörült rajta. 

Néha nehéz kimondani az igazságot, ha az megszégyeníthet minket. 

Felismerjük gondolataink, nézeteink rossz értelmezését, tévedéseinket, 

mégsem szembesítjük magunkat ezzel.  

Pedig a történet önmaga bizonyítja, hogy meg kell tanulnunk jézusi 

módon gondolkodni. Jézus végül csak ennyit mond: „eredj el és te is 

ekképpen cselekedjél!” 
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A törvénytudó azzal a céllal kérdezett Jézustól, hogy sarokba szorítsa, 

és kísértse őt. Ehelyett– Isten segítségével – rátalál az igazgyöngyre. A 

történet ráébreszti az isteni szeretet valódi értelmére, amely nem szelek-

tál, hogy ki méltó a szeretetemre, és ki nem. Jézus példája bemutatja az 

isteni szeretetet: „Úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát adta 

érte (Jn 3:16).  

E szeretett világba az ellenség is beletartozik? Igen. Benne van a nyil-

vánvaló bűnös is. Valljuk meg őszintén: nincs-e bennünk sok esetben 

előítélet, mert rossz tapasztalatunk volt valakivel? Nem válogat-e a sze-

retetünk, amikor ki nem mondva úgy érezzük: szeretem az illetőt, mert 

úgy gondolkodik, mint én. De mi a helyzet a másként gondolkodó, és 

cselekvő embertársainkkal? Meglátom-e őbenne is az embert, akiért 

Jézus feláldozta magát, hogy őt is megmenthesse. Figyeljük meg, ami-

kor az Úr a Szentlélek által képességeket ad tanítványainak – s később 

egyházának –, ezek között nem szerepel annak képessége, hogy kit sza-

bad, vagy kell szeretni és kit nem. Jézus arra adott példát és erőt, hogy 

úgy tudjuk egymást szeretni, ahogyan Ő szeretett minket (Jn 13: 34-35).  

„A keresztény jellem akkor jut el a tökéletességre, amikor benső énje 

állandóan arra készteti, hogy másokon segítsen…(E. G. White)” 

 

Jézus vendégfogadójában 

Felkeltette érdeklődésemet a történet szerinti vendégfogadó, ahová a 

samaritánus a sérült embertársát szállította. Az életben is vannak „ ven-

dégfogadók”, és mi történik az odakerülő emberekkel?  

Több évtizedes lelkészi szolgálatom után elmondhatom, hogy Isten 

egyháza és gyülekezete is „vendégfogadó” hely, ahová az irgalmas 

samaritánus – a mi Megváltónk – viszi a lelki beteg és sérült, meggyen-

gült embereket. Ez egy gyógykezelő hely mindazok számára, akiket 

megtört az élet, akiket Sátán megsebesített, akik érzik, hogy valami 

(valaki) hiányzik az életükből. Azok menedéke, akiket Valaki megta-

lált: van Emberük, segítőjük, és ez a reménysugár az életükben.  

„A gyülekezet – írja E. G. White – Isten rendelt eszköze emberek meg-

mentésére. (Apostolok története 7. o. ) 
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Klaus Douglass így fogalmaz:” A gyülekezet Jézus akarata szerint az a 

hely, ahol az emberek épülnek, ahol bátorítást kapnak”. (K. Douglass: 

Az új reformáció, 259. o. Kálvin Kiadó 2002.) „Az embereknek ugyanis 

nem csak akut gyorssegélyre van szükségük. Szükségük van egy olyan 

helyre is, ahol Isten feltétel nélküli szeretetét megtapasztalják, s ahol 

átélhetik, hogy befogadja őket egy olyan közösség, amely építi, bátorít-

ja, ösztönzi, korrigálja, hordozza és kíséri őket.” (U.o. 257-258. o.) 

„A gyülekezetnek Isten szándéka szerint a gyógyulás és szabadulás he-

lyévé kell lennie” (U. o. 261. o.) 

A képzeletbeli vendégfogadóba lépve az ajtó felett ez a tábla olvasható: 

„Akarsz-e meggyógyulni?” Ezt a Nagy Orvos minden betegtől megkér-

dezi: tényleg meg akarsz-e gyógyulni? Bízol-e a Főorvosban? Kész 

vagy-e együttműködni vele a gyógyulás érdekében?  

Ezt kérdezte Jézus is a harmincnyolc éve béna embertől: „Akarsz-e 

meggyógyulni? (Jn 5:6) Akarsz-e egészséges lenni?  

A Főorvos: Jézus Krisztus. Minden embernek szüksége lenne e Főorvos 

vizsgálatára és gyógyító munkájára. „Nem az egészségeseknek van 

szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az 

igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. (Lk 5: 31-32).” 

A Nagy Doktor munkaterápiája részben hasonlít a kórházi gyógykeze-

lésekre, de sokban el is tér attól.  Jézus kórházában a betegek igyekez-

nek harmonikusan beilleszkedni abba a közegbe, ahol élnek: családban, 

munkahelyen, a szomszédok körében. Megtanulnak segíteni egymáson, 

a környezetükben élőkön. A gyógyulni akarás tehát folyamatos szeretet-

szolgálattal történik a Nagy Orvos pontos utasításai szerint.  

A Főorvos távollétében a fogadó-kórházban dolgozó „orvosok és ápo-

lók” a lelkészek, presbiterek, lelki gondozók, diakónusok, őrájuk van 

bízva a betegek gondozása, tanítása (munkaterápia), annak ellenére, 

hogy nekik is szükségük van ápolásra, fejlődésre. 

Bárcsak megszívlelnénk Ezékiel próféta szavait, amely a jó Pásztor 

példaadó szolgálatát írja le: „Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet 

visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az 

erősre vigyázok; úgy terelem őket, ahogy kell. (Ez 34:16)” 
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Krisztus – a történet szerint - egységes árat szabott meg, amelyért a be-

tegeket ápolni kell. Két dénárt adott. Mit jelképez a két pénzérme? Az 

Ó-és Új Testamentumot. Ezen az áron – tehát Isten Szavával, a Szent-

írással -  kell a betegeket ápolni,  amelyet maga szabott meg. Pál apos-

tol nem hiába tanácsolja: „Hirdesd az Igét … biztass teljes türelemmel 

és tanítással. (2Tim 4:2).” 

A Szentírás a legfontosabb útmutató a különféle gyógymódokhoz. „Lá-

bam előtt mécses az igéd, ösvényem világossága (Zsolt 119: 105)” 

„A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a meg-

jobbításra, minden jó cselekedetre felkészített (2Tim 3: 16-17)”. 

Tehát a fogadóban nem emberi tanításokat kell nyújtani, hanem a tiszta, 

egyszerű igét, Isten szavát. Ez az Ige jutalom és ugyanakkor segítség is 

a lelki beteg számára. 

A „gyógyszer”, amit használni kell, egyszerű és hatékony. Az egyete-

mes gyógyszer az „olaj és bor”. Az olaj a Szentlelket jelképezi. Aki 

először vágyat ébreszt az emberben a betegségtől, a bűntől való szaba-

dulásra. (V.ö. Jn 16: 7-11). 

A bor Jézus vérét jelképezi, amely vér által a bűnös megtisztul beteg-

ségtől, a bűneitől János így ír erről: „…és Jézusnak, az Ő Fiának vére 

megtisztít minket minden bűntől (1Jn 1:7):” 

Jézus kórházában fájdalmas műtéteket is szoktak végezni. Ki nem ta-

pasztalta már, hogy Isten Igéje „élesebb minden két élű kardnál”, és 

„…megítéli a szív gondolatait és szándékait (Zsid 4:12).” 

Igaz, hogy a Nagy Orvos sokszor alkalmaz operatív beavatkozást, hogy 

megszabadítson természetünk rossz „kinövéseitől”, szokásaitól, melyek 

eltorzítják jellemünket. Sajátos eszközöket használ, melyeket a betegek 

nehezen viselnek. De bízniuk kell a Nagy Orvosban, hogy végül a mű-

tét a gyógyulást eredményezze. Talán jobban megértjük ezt az isteni 

beavatkozást Tóth Árpád: Isten oltókése című verséből: 

„Tudom és érzem, hogy szeretsz: 

Próbáid áldott oltó-kése bennem 

Téged szolgál, mert míg szívembe metsz, 
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Új szépséget teremni sebez engem.” 

 

Főorvosi vizit a bűn-betegek kórtermében 

Gondolatban kövessük a Főorvost a viziten, és figyeljük meg, milyen 

betegekkel találkozunk Jézus vendégfogadójában, kórházában. Talán a 

magunk gyengeségét, betegségét is felfedezzük egy-egy kórteremben, 

amint meghalljuk a belső hangot „te vagy az az ember!” 

Fekszik itt egy gyógyíthatatlan, rákbeteg ember. Reménytelen eset – 

gondoljuk magunkban. A közeledő halál jelei láthatók testén. Szánal-

mas állapot. Azonban a Főorvos nem mond le róla, mert Jézus „… a 

megrepedt nádszálat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki 

(Ésa 42:3).” Továbbá ezt a vigasztaló üzenetet mondja nekünk: „… ha 

vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérré válnak, ha vörösek is, mint a bí-

bor, fehérekké lesznek, mint a gyapjú (Ésa 1:18). 

Miközben haladunk sorban a kórtermekben betegtől-betegig, megfi-

gyelhetjük, hogy vannak súlyos, fertőző betegek is, akikhez így szól az 

Ige: „Bűneiddel terhelsz, vétkeiddel fárasztasz engem (Ésa 43:24).” 

Azonban minden beteg meghallhatja a bátorító szavakat. „Én, én va-

gyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé 

nem emlékezem (Ésa 43:25).” 

Egy másik szobában olyan beteget találunk, akik már hétszer elestek, 

összezúzták magukat, végtagjaikat eltörték. Nagy Orvosunk arra báto-

rítja őket, hogy újra álljanak lábra – és íme felállnak! A Salamon által 

mondott gondolatok teljesednek: „mert ha hétszer elesik is az igaz, 

mégis felkel…. (Péld 24:16). 

Sokan a hitéletükben megfáradtak, meggyengültek. A Főorvos, aki 

egykor Ézsaiás szájába adta a szót, ma is biztatja őket: „erőt ad a meg-

fáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszik. Elfáradnak és ellankad-

nak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban 

bíznak, erejük megújul…. (Ézs 40:29-30).” 

Ebben a teremben vannak, akik izomsorvadásban szenvednek. Az iz-

mok elgyengültek, talán azért is, mert nem használták őket. A megfelelő 
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gyógy terápia visszaadja képességüket az aktív mozgásra. Az irgalmas 

samaritánus így utasítja munkatársait: „Erősítsétek a lankadt kezeket, 

tegyétek erőssé a roskadó térdeket! (Ézs 35:3).” 

A képzeletbeli kórházban a vizit hosszúra nyúlik, mert sok a beteg, sok-

féle betegségtől szenvedőt találunk még a következő kórtermekben is. 

Ott fehér botra támaszkodó férfiakat és nőket látunk, akik bizonytalan 

léptekkel járnak a fal mellett. Krisztus itt is megállapítja a kórképet: 

„Van szemetek, és mégsem láttok, fületek is van, mégsem hallotok? 

Nem is emlékeztek (Mk 8:18):” Vannak, akik gyengén látnak, félig 

vakok, s az embereket „járkáló fáknak” látják (Mk 8: 22-26). Látják 

ugyan a Megváltót, de nem tisztán, világosan. Hány-és hány olyan em-

ber jár-kel az életben, aki úgy tudja magáról, hogy keresztény; hallott 

valamit Jézus Krisztusról, mint Megváltóról, de ez az ismeret igen hal-

vány, bizonytalan. Jézus – az irgalmas samaritánus – őket is elsegíti 

vendégfogadójába, kórházába.  Mennyire szükségük volna, hogy a 

Nagy Orvos újra érintse szemeiket, hogy többet, jobban lássanak Krisz-

tusból, hogy a lelki dolgokat tisztán szemléljék, értsék.  

Vannak itt olyanok is, akik mindig visszatekintenek. Ezeknek mondja 

Jézus: „Emlékezzetek Lót feleségére! (Lk 17:32). Ugyancsak Lukács 

jegyezte fel az Úr szavait: „Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra 

tekint, nem alkalmas az Isten országára (Lk 9:62). És Jézusnak,  a leg-

kiválóbb orvosnak a tanácsát, János örökítette meg: „Ne szeressétek a 

világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban 

nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test 

kívánsága, és az élettel való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól 

van. (1Ján 2: 15-16).”  Ez a gyógyszer minden betegség ellen hatásos. 

A következő teremben csend van. A betegek nem veszik észre, hogy az 

ajtó kinyílt, és a Főorvossal együtt belépünk. Sokan fekszenek itt. Mé-

lyen alszanak, álomkórban szenvednek.  

Ezek a betegek fényes nappal is szenderegnek. „Mivel pedig a vőlegény 

késett, mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak. (Mt 25:5).” 
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Komolyan és erőteljesen rázza fel őket a Főorvos munkatársa, Pál: „Éb-

redj fel, aki aluszol, támadj fel a (lelki) halálból, és felragyog neked a 

Krisztus (Ef 5:14).” 

„De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már 

az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hiszen most közelebb 

van hozzánk az üdvösség, mint amikor már hívőkké lettünk: az éjszaka 

elmúlt, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötét-

ség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit (Róm 13: 11-

12).” 

Milyen sokan alusznak tovább, amíg majd az ébredéskor a legfájdalma-

sabb szakavak kell meghallaniuk: „Bizony mondom néktek, nem ismer-

lek titeket! (Mt 25:12).” 

A Főorvos sokszor meglátogatta őket, de ők aludtak, s aludtak. Az alvó 

emberen nem lehet segíteni. Krisztus éberségben, betegségünk, állapo-

tunk tudatában tud dolgozni értünk, és gyógyítani, kezelni betegségün-

ket. 

A Főorvos gondterhelten járja tovább a kórtermeket, hűséges munkatár-

saival. Egy napfényes, levegős terembe lépünk, amelyből terasz nyílik.  

Tüdőbetegek számára készült helyiség ez, ahol súlyos betegek feksze-

nek, akiknek lelke nem kap megfelelő „oxigén” ellátást. Ezek elmulasz-

tották az ima alkalmait, pedig a lélek lélegzetvétele, az ima, amely nél-

kül a szervezet legyengül, aminek következtében fertőzések, lelki gon-

dok és betegségek támadhatják meg.  

Jézus, az irgalmas samaritánus a mindennapi élet zűrzavarából, és terhe-

itől kiszabadítva, ide menekítette őket, mondván: „Jöjjetek velem csak 

ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé (Mk 6:31).”  

Fekvő és térdelő kúra ez. A lélek gyógyításához az imádság és az evan-

gélium tiszta „levegője” szükséges. A tüdő, a lélek ezáltal erősödik, a 

magaslati levegő, a napfény áldott gyógyító ereje által. Jézus maga is 

gyakorolta ezt. „De miután elbúcsúzott tőluk, felment a hegyre imád-

kozni (Mk 6:46).” 
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E kórterem betegeit elhagyva így figyelmeztet a Nagy Orvos: „Virrasz-

szatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, 

de a test erőtelen (Mt 26:41).” 

A lélek ápolásához és az egészséges lelki élet megteremtéséhez és fenn-

tartásához folyamatos imaéletre van szükség. Ez olyan a lélek számára, 

mint a szanatóriumi gyógyító kúra.  

Lélekben haladjunk tovább Jézussal egy másik kórházi osztályra, ahol 

isteni gyógyító munkáját láthatjuk. A következő kórteremben gyomor-

és bélbántalmakban szenvedőket találunk. Miért lettek betegek? Ezek a 

zúgolódok, akik betegségüket elégedetlenségüknek, és engedetlenségük-

nek köszönhetik. Az ószövetségi nép életében erre is találunk példát: 

„De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mó-

zes ellen: Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meg-

haljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk 

ezt a hitvány eledelt (4Móz 21:5.” (ugyanis megutálták a mannát, amit 

Isten adott ennivalóként minden nap számunkra). Ezért kerestek és kö-

veteltek sokféle „nyalánkságot” más, kívánatosabb, ízletesebb élelmet. 

Pál apostol már említést tesz erről a lelki betegségről: 

„Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem 

saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a 

fülük. Az igazságtól elfordítják fülüket, de a mondákhoz odafordulnak 

(2Tim 4:3-4).”  

Sajnos nem elégednek meg a teljes értékű kenyérrel és a tiszta vízzel, 

amelyet Isten minden időre biztosított számunkra, mert ezeket mondta: 

„Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis 

meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki 

eszik belőle, meg ne haljon: ÉN vagyok az az élő kenyér (Jn 6:48-51.)” 

Bárcsak minden beteg mielőbb megtanulná értékelni ezt a mennyei ele-

delt, amit a Főorvos kínált! Ez nem más, mint – a jelképes példa szerint 

– a Főorvos tanácsai, útmutatásai, mint naponkénti lelki táplálék szá-

munkra. 

Menjünk a következő ajtóhoz. Egy hatalmas terembe lépünk, ahol igen 

sok és súlyos beteg tartózkodik, ők mind szívbetegek. Különféle pana-
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szokkal, mint például szívgyengeség, vagy „szívkeményedés”, amelyek 

mind lelki betegségek. Ezeket a betegségeket is komolyan kell venni, 

mert ha nem kezelik, halásos kimenetelűek is lehetnek. 

A szívgyengeségben szenvedők elcsüggedtek, félelem, aggodalom töl-

tötte el őket. Ahelyett, hogy elfogadták volna a gyógyszert, megrémül-

tek az Úr szavaitól: „A gyáváknak és hitetleneknek… az osztályrésze a 

tűzzel és kénnel égő tóban lesz: ez a második halál. (Jel 21:8).” 

A Főorvos külön nyomatékkal fordul az őt kísérő munkatársaihoz, 

amint Pál szavaival int:” Kérünk titeket testvéreink, intsétek a tétlene-

ket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek 

türelmesek mindenkihez (1Thess 5:14).” 

Az Úr, a Nagy Orvos is ezt teszi, és szeretettel fordul minden betegéhez 

a gyógyítás készségével és így szól mindenki betegágyánál: „Bízzál 

leányom, a te hited megtartott téged (Lk 8:48.)” 

A másik szívbetegség a szívkeményedés.  Azokról van itt szó, akik da-

cosak és visszautasítják a felkínált gyógyszert. 

A szív kérlelhetetlensége, a szeretetlenség, gyűlölködés, a visszautasító 

lelkület megkeményíti és bezárja a lelket. Csak az Orvos lát szívünkbe, 

ő ismeri annak valódi állapotát. Amikor már semmilyen gyógyszer, 

módszer nem segít, műtétre van szükség. Jézus ekkor határoz és cselek-

szik: „Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom teste-

tekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek (Ez 36:26.)” 

Az a beteg, aki aláveti magát e műtétnek, a legjobb kézbe kerül. A 

Nagy Orvos gyógyító szolgálatának ma is áldása és eredménye van, 

mint amikor Jézus a földön járt: „szerfölött álmélkodának, és ezt mond-

ták: Mindent helyesen cselekedett: a süketeket is hallóvá teszi, a némá-

kat is beszélővé (Mk 7:37.)” Te is, én is, mindannyian megtapasztalhat-

juk Jézus gyógyító szolgálatának eredményét.  

Jézus vendégfogadójában nincs halottas kamra. Azokon kívül, akik 

„Krisztusban haltak meg”, nincs halál. Akik azonban Krisztusban alud-

tak el, bizonyosak abban, hogy az áldott Orvost szemtől-szemben ha-

marosan meglátják a feltámadáskor, amikor felkelnek por-ágyaikból és 

örömteli szívvel kiáltják: „Itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk, 
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hogy megszabadít minket. Itt van az Úr, benne reménykedtünk, vigad-

junk és örüljünk szabadításának (Ézs 25:9.)” 

Meg kell említeni egy másik halált is, amelyet mennyei Orvosunk a 

legkészségesebb gondoskodása mellet sem tud visszatartani, megváltoz-

tatni. Ha a beteg kivonja magát a gyógykezelés alól, és a vendégfoga-

dóból önkényesen, „saját felelősségére” távozik, vagy  máshol keres 

gyógyulást, az bizonyára meghal. „Van út, amely az ember előtt egye-

nesnek látszik, de végül a halálba vezet (Péld 16:25).” 

Ezért maradjon mindenki Jézus vendégfogadójában, még akkor is, 

ha azok életében és szolgálatában, akik Jézus munkatársainak vallják 

magukat, bizonysos hiányosságok találatók. Aki őszintén és igazán 

gyógyulni kíván, csak a Nagy Orvosra tekintsen, akinek felügyelete 

alatt áll minden és mindenki. Ne tekintsen Orvosunk munkatársaira, 

talán gyengeségükre, tapasztalatlanságukra, hiszen ők emberi eszközök, 

akik követhetnek el hibákat is.  

A Főorvos végül egy különös kórterembe vezet, ahonnan hol nevetés, 

hol sírás hangjai hallatszanak. Szenvedélybetegek vannak itt, akik kü-

lönféle módon lettek a világ káros hatásainak áldozatai. Vannak, akik 

szabadságra vágytak és elhagyták otthonaik biztonságát, és védelmét, és 

barátaikkal a szabadosság útjára kerültek. Mélyre jutottak, valamilyen 

pótlékban kerestek kiutat. Az alkohol, drog rabjai lette. De az irgalmas 

samaritánus rájuk talált. 

Mások a vallásos élményekben vélték megtalálni az eufóriát. Felhagy-

tak a kémiai droggal, de a „lelki drog” áldozatai lettek: szenvedély-

csere történt. Csapongtak érzelmeik, de megnyugvást, célt nem láttak 

maguk előtt. Nekik is a Nagy Orvos türelmes kezelésére van szükség. 

Az Úr még ide is lehajol értük. Speciális lelki gondozókat ad melléjük a 

Főorvos, akik türelmes, nevelő munkával irányítják ingadozó lépteiket. 

Eltévelyedésükben is szól hozzájuk: „És füleid meghallják a kiáltó szót 

mögötted: ez az út, ezen járjatok, ha jobbra és balra elhajoltok (Ézs 

30:20.)” A Példabeszédek írója nagy igazságot mond, amikor ezt írja: 

„Az embernek értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását (Péld 

16:9).”  Ezekben az igékben azzal a lehetőséggel találkozunk, amelyet 

az Úr még az eltévelyedett állapotában is megad az embernek.  
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A Főorvos két kiváló asszisztensét bízta meg az osztály vezetésével: 

Pált és Jánost. Pál a lelki gondozás nagymestere. János Isten nagy szere-

tetére irányítja a betegek figyelmét, arra kérve őket, hogy személyesen 

ismerjék meg a Főorvost, Jézust, az Ő szavára, tanácsaira hallgassanak.  

 

Fertőző osztály!  

Ide megyünk utoljára. Védő öltözetet veszünk magunkra, hogy innen ne 

vigyünk ki semmi fertőző betegséget. Különösen fertőző betegek van-

nak itt. Sajátos módon ez a „száj-és nyelv betegségek” kórterme. Na-

gyon sok bajt okozott már e betegségcsoport a vendégfogadóan. A többi 

beteg mellett még magának a Főorvosnak és munkatársainak a munká-

ját is megzavarta. Jakab doktor e kór specialistája. Szakszerűen, és ért-

hetően írja körül e betegség tüneteit, s „epidemiológiáját”. „Ugyanis a 

nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy 

parányi tűz, milyen nagy erdőt felgyújthat: a nyelv is tűz, a gonoszság 

egész világ. Olyan  a nyelv tagjaink között, hogy az egész testünket 

beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is láng-

ba borul a gyehenna tüzétől (Jak 3: 5-6).” 

Ez a betegség nem csak azért veszélyes, mert másokra is terjed, hanem 

azért is, mert sokakat távol tarthat a fogadótól, másokat pedig kiüldöz 

onnan. Ezért sok beteg halt meg minden orvosi segítség nélkül. Az a 

legaggasztóbb, hogy ezek a betegek úgy érzik, nekik mindenütt ott kell 

lenni, és ártó magatartásukkal megelőzik az orvosi segítségnyújtást is.  

Sok viszályt és bajt okoztak környezetükben az ilyen betegek, de a fo-

gadóban is. Pál apostol így figyelmezteti ezeket a fegyelmezetlenül vi-

selkedőket: „Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, csak a 

szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgálja-

tok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik 

be: ’szeresd felebarátodat, mint magadat’. Ha pedig  egymást marjátok és 

faljátok, vigyázzatok, el ne emésszétek egymást! Intelek titeket: a Lélek 

szerint éljetek, és a test kívánságait ne teljesítsétek (Gal 5: 15-16.)” 
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A Főorvos még ezeknek a betegeknek is kínál gyógyszert, és egy jobb 

megoldást, ártó magatartásuk helyett: „Boldogok, akik békét teremte-

nek, mert ők Isten fiainak neveztetnek (Mt 5:9).” 

Őérettük is könyörgött az Úr közbenjáró imádságában: „Én azt a dicső-

séget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, aho-

gyan mi egyek vagyunk én Őbennük, és te énbennem, hogy tökéletesen 

eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy 

szeretted őket, ahogyan engem szerettél (Jn 17: 22-23).” 

Ezek a nyelvbetegek miután megtanultak kedvesen beszélni, csak ez-

után engedhetők a többi ember közé. Pál, aki állandóan lelkigondozza 

őket, így ír nekik: „Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki szátokon, 

hanem csak akkor szóljatok, ha az jó és szükséges építésre, hogy áldást 

hozzon azokra, akik hallják (Ef 4:29).” 

Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, 

ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jóhírű – ha valami nemes és dicsé-

retes, azt vegyétek figyelembe (Fil 4:8),.” 

A vizit véget ért. A Főorvos összehívja munkatársait, hogy megbeszél-

jék a látogatás tanulságait. Általában minden beteg a maga betegségét 

érzi a legsúlyosabbnak, a másikét enyhébbnek. Itt azonban másképpen 

van. A vendégfogadó betegei gyakran előbb látják meg testvéreik sze-

mében a szálkát, mint sajátjukban a gerendát.  

Hallottátok már, hogy a kórházakban a betegek hogyan viszonyulnak 

egymáshoz és a másik beteg nyomorúságához? 

Mindenki aggódik, ha a másik súlyos beteg, ha fájdalmai vannak. De 

mennyire tudnak örülni, amikor látják a másik gyógyulását? Ez olykor 

nehezebbnek tűnik. Sajnálni még csak tudjuk a másik beteget, de 

gyógyulásának örülni, ez sokszor nehezebbnek tűnik. Milyen jó lenne, 

ha a Pál apostol által ajánlott együttérzés egyre szélesebb körben meg-

valósulhatna „Jézus vendégfogadójában”: „Örüljetek az örülőkkel, sírja-

tok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek…. (Róm 12: 15-16.).” 

Ha állandóan arra gondolunk, hogy hibázó, tévedő, erőtlen testvérünk 

segítségre szorul, mi pedig mások segítségére, akkor a gyülekezetekben 
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hatékonyabb lenne a lelki gyógyulás, hitbeli növekedés, a kölcsönös 

együttérzés, a másik ember másságának elfogadása. 

Vigyünk több napfényt a „betegszobákba”. Észre vetted-e, ha a másikra 

rámosolygsz, visszamosolyog? Gyakoroljuk ezt egymás között! Mo-

solygó arc, néhány kedves szó – megváltoztatja a közhangulatot. A 

közhangulat, örömtelibb, hittel, bizalommal teljesebb kapcsolat. Akkor 

a vendégfogadó gyönyörűséges hely lesz és beteljesül az, amit Ézsaiás 

próféta által ígért az Úr: „gyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod 

előtted jár, az Úr dicsősége követ (Ész 58:8).” 

 

Végül Pál apostol összefoglalja a szolgálattevők, lelki diakónusok, és 

minden ott gyógyulni akaró személy „erénykatalógusát”: hogyan vé-

gezzék tovább munkájukat egymásért: hogyan viselkedjenek egymás-

sal, s milyen „munkaköpenyt” kell viselniük: 

„Öltsétek tehát magatokra – mint Isten választottjai, szentek és szeretet-

tek – könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Visel-

jétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza 

volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek 

ti is. Mindezek fölé öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen össze-

fog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen 

erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak. A Krisz-

tus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást 

teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, 

lelki énekléssel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek (Kol 

3:12-16.)” 

„E munkában tanúsított odaadásodon nemcsak mások sorsa, hanem a te 

örök életed is múlik. Krisztus a maga jellemének vonásait – könyörüle-

tét, kedvességét és szeretetét – akarja kialakítani bennünk… – Ebben az 

áldott közösségben – örökké tartó örömünkre – meg fogjuk érteni, hogy 

mi mindent rejt magában ez a kérdés: Ki az én felebarátom?” (E. G 

White) 


