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Bátorító gondolat beteg és bajbajutott embereknek 
 

AZ ÁLDOTT ORVOS RENDELŐJÉBEN (2.) – Gyökössy Endre 

Alig van olyan felnőtt, aki a tüdejével, az eltört csontjával, a gyomrával, 

vagy akár csak egy fogával ne állt volna már orvosi ajtó előtt, kicsit 

topogva, izzadó tenyérrel: - No most megműtik vagy sem? Kihúzzák, vagy 

nem húzzák? Darabos törés vagy csak repedés? Kaverna, vagy nem 

kaverna? Kő, vagy nem kő? Kés, vagy nem kés? 

Ugye, ismerjük ezt az érzést. Tudom magam is, hogy kellemetlen percek 

ezek. De azt is tudom, hogy ha az orvos bármikor röntgen - beutalót adna 

nekem, és azt mondaná, hogy el kell mennem, mert látni szeretné az ered-

ményt – mielőbb elmennék. Vagy ha neked adná - akár tetszik, akár nem - 

mégis mennél. Mert erre is szükségünk van, hogy olykor átvilágítsák a 

testünket s egy-egy életbevágó választ kapjunk: pozitív vagy negatív? Kés, 

vagy nem kés?...  

S így van ez belső, lelki életünk területén is. Lelki életünk mélyébe 

ugyanígy be lehet világítani, ahogy a testünket át lehet világítani. A 

pszichiátereknek, az analitikus pszichológusoknak vannak módszereik, 

eszközeik ahhoz, hogy lényünk mélyébe (bár nem mindenhova és nem 

egészen a mélybe, de jelentős mélységbe), mint egy pincébe, erős 

„lámpással” bevilágítsanak. Onnan olyan lelki-tartalmakat tudnak felhozni, 

amelyekre szükség van a tisztánlátáshoz, hogy tudjuk, mi van bennünk…  

Hasznos ekkor egy gyakorlott lelkigondozó is, aki érti a módot, hogyan 

lehet a lélek pincéjébe, mélyébe leszállni és onnan felhozni a rejtett 

bűnöket, bajokat, problémákat. Úgy tud segíteni a bajbajutotton, ahogy a 

röntgenorvos segít a betegnek. A lelkigondozó annak, aki nem is tudja, 

mitől beteg a lelke, gyakorta meg tudja mutatni a baj gyökerét is. 

Lehet, hogy vannak olyanok, akik azt mondják: Ezek nem „hívő 

módszerek”, nem bibliai eredetűek. Ezek nagyon is mai „praktikák”, 

amelyekkel a pszichológusok és lelkigondozók élnek. 

Nos, bemutatok egy „pszichológiai tesztet”, amit az Ószövetség is 

megörökített. Bár ott és akkor nem gyógyító, hanem csak leleplező 

szándékkal végezték…  



Útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Is-

ten ellen (itt kezdődik a bűn) és Mózes ellen: 

- Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy 

meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs 

víz, szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. 

Ezért mérgeskígyókat küldött az Úr a népre, és azok 

megmarták a népet, úgyhogy sok izráeli meghalt. Ekkor 

odament a nép Mózeshez, és ezt mondta: 

- Vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellened szóltunk. 

Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat! 

És imádkozott Mózes a népért. 

Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: 

- Csinálj egy rézkígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a 

kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy rézkígyót, 

és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett 

a rézkígyóra, életben maradt. (4Móz 21,2-9)…  

Szeretném ezt a történetet most, mint egy grandiózus 

tesztpróbát magyarázni. Mi történik itt? A nép 

elkeseredett, óg-móg, tudatosan és tudat alatt 

szembefordul Mózessel, Istennel. A héber szó ezt 

jelenti itt: keserűség, düh, gyűlölet. Ez él a népben. 

Nos, ez a keserűség legyöngíti a népet. Mint minden 

negatív érzés, így a keserűség, düh, gyűlölet is úgy 

hat vissza a fizikumra, hogy azt legyöngíti. 

A legyöngült fizikumnak kisebb az ellenállása a 

betegséggel, fertőzéssel szemben…  

Nem akartam a csodát megmagyarázni. A csoda csoda marad. De nem 

csodálkozom a csodán! Isten kegyelme ez. Csak egy grandiózus tesztpróbát 

mondtam el. 

Nos, ezért van szükség arra, hogy leleplezzük bűneinket. Szükséges olykor, 

ha fáj a tüdőnk, hogy elmenjünk a tüdőgondozóba és megnézzék, nincs-e 

valami baja…   

Nem véletlen, egyáltalában nem véletlen, hogy Nikodémusnak egy éjjel 

Jézus Krisztus az újjászületéssel kapcsolatban ezt mondta: „És ahogyan 

Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltet-

nie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne” Jn 3,14-15). Nem 

véletlen, hogy ezt a képet használja. Bűneinket igazán felismerni máshol, 



mint Jézus keresztje alatt, nem lehet. Máshol rádöbbenni, hogy ki vagyok 

én és ki az én Uram Jézus - nem lehet. Ott tudom meg a kereszt alatt: a bűn 

büntetését Ő viselte el, helyettem. (Ennek kegyelmi kerete a beszélgető 

gyónás. – szerkesztő megjegyzése)…  

S akkor mondd ki, amire rádöbbentél a kereszt tövében! Ahogy egyszer egy 

nem hívő ember egy múzeumban megtorpant az egész falat betöltő 

Golgota-kép előtt: Jézus nézett le rá. Odalépett és elolvasta a kép feliratát: 

„Ezt tettem érted, te mit tettél értem?” Megkövülve állt, majd könnyes 

arccal kilépett a kiállító-teremből - és megújult az élete. Európa egyik 

legkiválóbb evangélistája, nagyhatású misszionáriusa lett. Mert megállt a 

Golgota keresztje alatt. És bűnössé lett egy addig „jó” ember. Mert felnézett 

az Ember Fiára!...  

Kiderülhet: Te vagy Pilátus; vagy én vagyok Heródes; hogy mi vagyunk 

Kajafás; hogy mi árultuk el az Emberfiát! És mi vagyunk azok, akik rozsdás 

szöget verünk a kezébe, a legtisztább, a legszentebb életbe. Hogy ott szen-

ved értünk az Isten. 

Ne féljünk az átvilágítástól! 

Ha szúr a tüdőd, mégy a tüdőgondozóba. És menj is! Ha fáj az életünk, 

akkor hulljunk térdre Jézus Krisztus keresztje előtt! Legalább gondolatban! 

De nem szégyen egy protestáns embernek sem ágya előtt egyszer térdre 

hullani, és kérni az Áldott Orvost: 

- Gyógyíts meg én Uram Jézusom, úgy, hogy 

leplezz le engem, hadd álljak Előtted meztelen, 

hadd nézzek a Te keresztedre, ahol érettem, 

miattam és  helyettem szenvedtél. 

Mennyei Atyánk! Nem takargatjuk előtted 

bűneinket, hiszen jobban ismersz bennünket, mint 

mi magunkat. Közelebb vagy hozzánk ön-

magunknál. Köszönjük, hogy tudhatjuk: azért leplezel le bennünket, hogy 

meg is gyógyíts. Azért mutatod meg a bűneinket, hogy elvedd, a Te Fiad, a 

Jézus Krisztus irgalma és kegyelme által. Ezért áldunk, magasztalunk, 

dicsérünk és szívből szeretünk Téged! - Amen. 

KÖNNYEID – Mácz István 

A könny forrása a lélek. 

A könny mindig az emberről beszél. Az állatnak nincsenek könnyei. Csak 

az ember tud sírni. 

Boldogságnak és boldogtalanságnak egyaránt vannak könnyei. Könnyezik 



szívünkben a fájdalom, és könnyezik az öröm.  

A könnyben énünk jelenik meg. 

A könny vallomás. A szeretet, a szerelem 

könnyekkel is beszélhet. Az irgalomnak, a 

jóságnak is vannak könnyei. A gyűlölet és harag 

szárazon hagyja a szemet. A félelem és a gyávaság 

nyüszítő sírása igazán nem könny. 

A könnyeket soha nem szabad szégyellni. Minden 

könny nagyon emberi. Nagyon Te. Nagyon Ő. 

Csodálatosak a könnyben úszó szemek. 

A könnyeknek hatalma van. Meglágyítja a kemény szíveket. A durvát 

megszelídíti, és a kegyetlenből irgalmat vált ki. 

Vannak könnyeid? Kincsek az arcodon. (Az érted sírt könnyek, ha tudnál 

róluk, gazdaggá, boldoggá tehetnének!) 

Könnyeidben elsírod az elmondhatatlant. 

Könnyeidről írok, pedig öröm a célom. Tévedek? Nem. Könny és öröm 

ikertestvérek. Ízlelgesd könnyeidet. Nem csupán sós, de mindegyiknek 

öröm íze is van. 

A TE KERESZTED MEGÖLEL ENGEM - Anselm Grün 

Uram, Jézus Krisztus, ma este kereszthalálodra emlékezem. Értem is 

meghaltál. Nem tértél ki a halál elől, utadat teljesen végigjártad. A kereszten 

mindvégig, egészen a beteljesedésig szerettél bennünket. 

Amikor keresztedre nézek, kitárt karodat meghívásként élem át. Szükségem 

van Rád, hogy átölelj és szeress engem. Szemlélem keresztedet, Uram, 

amelyen e világ minden ellenségeskedését 

kibékítetted Önmagadban. 

A bennem lévő összes ellentétet és el-

lentmondást is átjárja szereteted. Hiszen Te 

mindent szeretsz bennem, még árnyoldalaimat 

is, így semmi olyan nincs bennem, amit el 

kellene utasítanom. Ajándékozz meg a 

keresztedből áradó szeretettel, hogy képes 

legyek mindazt megszeretni, ami  bennem van. 
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