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Úr a betegségek felett

KÃ©tsÃ©gtelen, hogy a vilÃ¡girodalom egyik legkiemelkedõbb alakja Johann Wolfgang Goethe (1749â€“1832). TermÃ©keny kÃ
Ã©s drÃ¡maÃ-rÃ³i munkÃ¡ssÃ¡ga tette minden idõk legnagyobb nÃ©met Ã-rÃ³jÃ¡vÃ¡. Legkiemelkedõbb mûve a Faust, filozofikus
kÃ¶ltemÃ©ny. Ã‰lete utolsÃ³ napjaiban Goethe Ã¡llÃ-tÃ³lag azt a nÃ©hÃ¡ny szÃ³t hagyta barÃ¡taira, ami azÃ³ta minden
gondolkodÃ³ legfõbb cÃ©ljÃ¡vÃ¡ vÃ¡lt: â€žMehr licht!" (TÃ¶bb vilÃ¡gossÃ¡got!). E nÃ©met kifejezÃ©s sokkal tÃ¶bbre utal annÃ¡l,
hogy tÃ¶bbre vÃ¡gyott ebbõl a fizikai tÃ©nyezõbõl. KÃ©rÃ©sÃ©vel finoman utalt a mÃ©lyebb gondolatok, magasztosabb cÃ©lok
szÃ©lesebb kÃ¶rû cselekvÃ©s Ã©s bÃ¶lcsebb Ã©letvitel utÃ¡ni vÃ¡gyra. Az Ã³kori rÃ³maiak az Ã¶regkor kÃ¼szÃ¶bÃ©re Ã©rve
kÃ©pessÃ©geik gyengÃ¼lÃ©sÃ©vel Ã-gy sÃ³hajthattak fel: â€žplus lux" (tÃ¶bb vilÃ¡gossÃ¡got!)

VILÃ•GOSSÃ•G - AZ EMBER SZEMPONTJÃ•BÃ“L

Ez az emberi vÃ¡gy pusztÃ¡n a fizikai vagy Ã©lettani tÃ©nyezõnÃ©l sokkal tÃ¶bbre vonatkozik: inkÃ¡bb ismeretelmÃ©leti kÃ©rd
Napjaink kiemelkedõ gondolkodÃ³i ahhoz az egyÃ©ni Ã©s kÃ¶zÃ¶ssÃ©gi szÃ¼ksÃ©glethez kapcsoljÃ¡k, hogy teret kell biztosÃ
annak, ami a szemmel Ã©rzÃ©kelhetõ fÃ©nynÃ©l is tÃ¶bbet jelent. A kÃ©rÃ©s arra vonatkozik, hogy tÃ¶bbet kÃ-vÃ¡nunk az Ã©
tisztÃ¡nlÃ¡tÃ¡sbÃ³l, a tudomÃ¡nybÃ³l, az igazsÃ¡gbÃ³l. Ebbõl a szempontbÃ³l a vilÃ¡gossÃ¡g Ã¡thatja Ã©letÃ¼nk minden
terÃ¼letÃ©t: a testet, az elmÃ©t, az akaratot, a kapcsolatokat... mindent!

EgyÃ©rtelmû, hogy az ilyen vilÃ¡gossÃ¡g nem fÃ¶ldi eredetû: nincs e bolygÃ³n olyan forrÃ¡s, amibõl szÃ¡rmazhatna.
TÃ¡rsadalmunkban valÃ³ban tÃ¶bb fÃ©nyre van szÃ¼ksÃ©g! Az ÃšjszÃ¶vetsÃ©g legalÃ¡bb hat alkalommal mutat rÃ¡ egyÃ©rte
ki a vilÃ¡g VilÃ¡gossÃ¡ga: JÃ©zus Krisztus, az isteni GyÃ³gyÃ-tÃ³! TekintetÃ¼nket fordÃ-tsuk hÃ¡t rÃ¡, a mennybõl jÃ¶võ
vilÃ¡gossÃ¡gra (Lk 2:32)!

Mennyei vilÃ¡gossÃ¡g nÃ©lkÃ¼l a legÃ©lesebb elme is homÃ¡lyos, a legkivÃ¡lÃ³bb szaktudÃ¡s is hiÃ¡nyos, a legmagasabb
elismerÃ©s is Ã©rtÃ©kÃ©t veszti, a legtÃ¶kÃ©letesebb egÃ©szsÃ©gnek Ã¶rvendõ test is tÃ¶rÃ©keny Ã©s gyenge. A mai fiatal
fÃ©nyre van szÃ¼ksÃ©gÃ¼k!

Â
A FALUBELI FÃ‰RFI

MÃ¡rk, a legrÃ¶videbb evangÃ©lium Ã-rÃ³ja elbeszÃ©li egy vak ember tÃ¶rtÃ©netÃ©t, akit szomszÃ©dai Ã©s rokonai szerettek
TÃ¶rõdtek vele, tudtÃ¡k, milyen nehÃ©zsÃ©gekkel kÃ¼zd, ezÃ©rt szÃ-vesen segÃ-tettek. Amikor BÃ©tsaida lakÃ³i hallottak
JÃ©zusrÃ³l, gyÃ³gyÃ-tÃ³ hatalmÃ¡rÃ³l, Ã©s tudomÃ¡sukra jutott, hogy a vÃ¡rosuk felÃ© tart, elhatÃ¡roztÃ¡k: segÃ-tenek, hogy
barÃ¡tjuk meggyÃ³gyulhasson, siettek is hozzÃ¡ vezetni a vak embert.

A Biblia Ã-gy szÃ¡mol be a tÃ¶rtÃ©ntekrõl: â€žAmikor BÃ©tsaidÃ¡ba Ã©rkeztek, egy vakot vittek hozzÃ¡, Ã©s kÃ©rtÃ©k, hogy Ã
(Mk 8:22).

Â
JÃ‰ZUS SZÃ•NRE LÃ‰P
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Az Ã-rÃ³ nem az ember tragÃ©diÃ¡jÃ¡ra helyezi a hangsÃºlyt, hanem arra, hogyan lÃ©p kÃ¶zbe a menny az emberisÃ©g
Ã©rdekÃ©ben! Ez Isten szakterÃ¼lete: megoldani a megoldhatatlant, elindÃ-tani az Ã¼zemkÃ©ptelent, megragasztani a
tÃ¶rÃ¶ttet Ã©s megjavÃ-tani a javÃ-thatatlant. A SzenthÃ¡romsÃ¡g a gyõzelemhez vezetõ utat, azt az Ã¶svÃ©nyt keresi, ami
sikerre visz.

Itt is lÃ¡thatjuk, hogy a mennyei Orvos azonnal kÃ©sz teljesÃ-teni a falu lakÃ³i Ã©s a vak ember szÃ-ve vÃ¡gyÃ¡t. JÃ©zus mindig
hajlandÃ³ segÃ-teni azoknak, akik kÃ©tsÃ©gbeesett helyzetben vannak. MegÃ¡ll Ã©s Ã¡tveszi terhÃ¼nket! Ãšr a bajok felett is!
Ã•ldott legyen az Ãšr JÃ©zus neve!

FigyeljÃ¼k meg, hogyan mutatja be ez a tÃ¶rtÃ©net JÃ©zust (Mk 8:23a)! JÃ©zus a vakot kÃ©zen fogva vezette ki a falubÃ³l,
majd a szemÃ©re kÃ¶pÃ¶tt, Ã©s kezÃ©t is a szemÃ©re tette.

Nem csak megjelent a szÃ-nen, hanem tÃ©nylegesen tett is valamit azÃ©rt, akinek szÃ¼ksÃ©ge volt rÃ¡. Mi kÃ¶vetkezik
ezutÃ¡n?

Â
CSELEKVÃ‰S

Elsõ lÃ©pÃ©skÃ©nt megfogta a segÃ-tsÃ©gre szorulÃ³ ember kezÃ©t. Ha szÃ¼ksÃ©get lÃ¡tunk, biztosak lehetÃ¼nk benne, ho
JÃ©zus kÃ©zen akar fogni. Tudja, milyen gyÃ¶nge a kezÃ¼nk, milyen kÃ¶nnyen letÃ©rhetÃ¼nk a helyes Ã¶svÃ©nyrõl, de mind
bajban Ã©s nehÃ©zsÃ©gben kitart mellettÃ¼nk. JÃ©zus karja mindig erõt ad!

Hallja, ha kimondjuk: â€žUram, fogd a kezem, vezess, lÃ©gy velem", Ã©s azonnal tettre kÃ©sz! Mi nyomja most a szÃ-ved? Az
bÃ¡nt, hogy megszakadt a kapcsolatod valakivel? Ha engeded, JÃ©zus kÃ©zen fog! Mindegy, mi a gond, mindig van
megoldÃ¡s!

Megeshet, hogy a Mester kiemel addigi helyÃ¼nkbõl. LÃ¡tva a kÃ¶rnyezetÃ¼nkben rÃ¡nk lesõ veszÃ©lyeket, eltÃ¡volÃ-that
azoktÃ³l, akik rossz hatÃ¡ssal lennÃ©nek rÃ¡nk, rokonoktÃ³l, rossz tÃ¡rsasÃ¡gtÃ³l vagy esetleg attÃ³l, ami tÃºlsÃ¡gosan lekÃ¶ti a
figyelmÃ¼nket, erõnket. ElvÃ¡laszthat bÃ¡rmitõl, ami lassÃ-tja a gyÃ³gyulÃ¡s, a fejlõdÃ©s, a javulÃ¡s folyamatÃ¡t. De mindezt a
mi Ã©rdekÃ¼nkben teszi.

Elõfordult mÃ¡r, hogy valaki lekÃ¶pÃ¶tt? TÃ¶rtÃ©netÃ¼nk szereplõjÃ©vel bizony pontosan ez esett meg. Ã‰s Ã©pp jÃ³tevõje te
vele! Hadd mondjam ki egyenesen: mÃ¡r sokszor hallottuk, JÃ©zust le is kÃ¶ptÃ©k, az viszont igencsak meghÃ¶kkentõ, hogy
JÃ©zus kÃ¶p szemen valakit! Vajon miÃ©rt tette? Meg akarta volna sÃ©rteni a bÃ©tsaidai fÃ©rfit?

Mindig gondoljunk rÃ¡, hogy ki is az Ãšr a bajok felett! Ne feledjÃ¼k, bÃ¡rmilyen bosszantÃ³nak is tûnjÃ¶n valami, de ha
JÃ©zustÃ³l indul, biztosan Ã¡ldÃ¡ssÃ¡ vÃ¡lik! A vÃ©gÃ©n elmondhatjuk: â€žKÃ¶szÃ¶nÃ¶m, drÃ¡ga MegvÃ¡ltÃ³ mÃ©g a kÃ¶pÃ©
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pontosan az gyÃ³gyÃ-tott meg, ami eleinte bÃ¡ntott!"

Abban a pillanatban, amikor a vak szemÃ©re kÃ¶pÃ¶tt az Ãšr JÃ©zus, mÃ©g valami mÃ¡st is tett: kezÃ©vel gyengÃ©den
megÃ©rintette. A Mester Ãºjra a betegre tette a kezÃ©t. ElõszÃ¶r el akarta tÃ¡volÃ-tani a figyelmÃ©t elvonÃ³ helyszÃ-nrõl, most
pedig azÃ©rt tette kezÃ©t a szemÃ©re, hogy meggyÃ³gyÃ-tsa.

Â
LÃ•TSZÃ“LAGOS EREDMÃ‰NYEK

Amikor a Teremtõ keze Ã©rintette a vilÃ¡gtalan szemeket, a lÃ¡tÃ³idegekre ÃºjjÃ¡teremtõ Ã©leterõ hatott. A szemgolyÃ³ szÃ¶vet
Ã©s sejtjei energiÃ¡val teltek meg, az izmok, nedvek Ã©s kamrÃ¡k megtisztultak Ã©s Ãºj Ã©letre keltek. Hirtelen, egy
szempillantÃ¡snÃ¡l is kevesebb idõ alatt teljesen megÃºjult a szeme.

A mennyei SzemÃ©sz Ã©rintÃ©se folytÃ¡n a szemlencse Ã©s a pupillÃ¡k is egÃ©szsÃ©gessÃ© vÃ¡ltak. Ahol korÃ¡bban sÃ¶tÃ©
oda most mennyei fÃ©ny hatolt. Az agy lÃ¡tÃ³idegei a sokÃ©vi tÃ©tlensÃ©g utÃ¡n Ãºjra munkÃ¡ba Ã¡lltak. Lett vilÃ¡gossÃ¡g: az
ember Ãºjra lÃ¡tott! EgÃ©sz belsõ lÃ©nye megvilÃ¡gosodott! VaksÃ¡ga elmÃºlt! â€žIgen, lÃ¡tom az embereket!" - kiÃ¡ltotta hango
Ã©s boldogan! Õ tette ezt, aki a bajok felett is Ãšr!

Egy vak meggyÃ³gyÃ-tÃ¡sÃ¡rÃ³l olvashatjuk: â€žIsten angyalai szintÃ©n a helyszÃ-nen voltak, hogy erõsÃ-tsÃ©k a lÃ¡tÃ¡sÃ¡t
visszanyert fÃ©rfit" - (Ellen G. White: JÃ©zus Ã©lete, 401. old.).Â A fÃ©nylõ mennyei angyalok is engedÃ©lyt kaptak, hogy
megtegyÃ©k, amire annyira vÃ¡gytak.

Forduljunk Isten IgÃ©jÃ©hez - olvassuk el Mk 8:23b-24 verseit! JÃ©zus megkÃ©rdezte: â€žLÃ¡tsz valamit?" Az felnÃ©zett, Ã©s
szÃ³lt: â€žÃšgy lÃ¡tom az embereket, mintha fÃ¡kat lÃ¡tnÃ©k, amint jÃ¡rkÃ¡lnak."

A szem anatÃ³miai szempontbÃ³l rendbejÃ¶tt, Ã¡m az Ã©lettani folyamatok mÃ©g nem mûkÃ¶dtek tÃ¶kÃ©letesen. A fÃ©rfi csak
homÃ¡lyos alakok kÃ©pÃ©t Ã©szlelte. Az embereket nem lÃ¡tta tisztÃ¡n, mÃ©g nem kerÃ¼lt minden oda, ahovÃ¡ a Teremtõ
eredetileg szÃ¡nta. A betegnek tovÃ¡bbi kezelÃ©sre volt szÃ¼ksÃ©ge.

A kezdeti eredmÃ©nyek csak rÃ©szben voltak biztatÃ³ak. A vak mÃ©g NEM gyÃ³gyult meg maradÃ©ktalanul betegsÃ©gÃ©bõl.
Mondhatja-e bÃ¡rki, hogy JÃ©zus munkÃ¡ja kÃ-vÃ¡nnivalÃ³t hagy maga utÃ¡n? Elõfordul nÃ©ha, hogy csak fÃ©lig viszi vÃ©ghez
csodÃ¡t? Mit tanulhatunk ebbõl a helyzetbõl sajÃ¡t Ã©letÃ¼nkre vonatkozÃ³an? Azt, hogy amit az ember vesztesÃ©gnek lÃ¡t, az
Isten szemÃ©ben lehet nyeresÃ©g!

Megeshet, hogy annyira mÃ©lyen gyÃ¶kerezik a betegsÃ©g, amit a Mester kezel, hogy egy Ã©rintÃ©s nem elegendõ, tÃ¶bbre
van szÃ¼ksÃ©g. FigyeljÃ¼k, hogyan folytatÃ³dik a BibliÃ¡ban a tÃ¶rtÃ©net!
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Â
VALÃ“DI EREDMÃ‰NYEK

MikÃ¶zben JÃ©zus Ãºjra szemÃ©re helyezte a kezÃ©t, a fÃ©rfi feszÃ¼lten figyelt, Ã©s lÃ¡tÃ¡sa teljesen helyreÃ¡llt. Mindent tisz
lÃ¡tott, szeme csak Ãºgy itta a sok lÃ¡tnivalÃ³t (25. vers).

A Mester mÃ¡sodik Ã©rintÃ©sÃ©t kÃ¶vetõen tÃ¶bb fÃ©nysugÃ¡r hatolt az egykor vilÃ¡gtalan fÃ©rfi szemÃ©be. A fiziolÃ³giai vÃ¡
is vÃ©gbementek. A teljes vilÃ¡gossÃ¡g okozta a vÃ¡ltozÃ¡st! A vilÃ¡g VilÃ¡gossÃ¡ga nem csak rÃ©szlegesen, hanem teljesen
meggyÃ³gyÃ-totta a beteget! Jn 8:12-ben ezt olvassuk: â€žJÃ©zus ismÃ©t megszÃ³lalt, Ã©s ezt mondta nekik: Â»Ã‰n vagyok
vilÃ¡gossÃ¡ga...Â«"

A Mesterrõl szÃ³lÃ³ csodÃ¡latos Ã©letrajzi mû, a JÃ©zus Ã©lete cÃ-mû kÃ¶nyv Ã-gy szÃ¡mol be errõl a 402. oldalon: â€žA vak e
nÃ©zett GyÃ³gyÃ-tÃ³ja arcÃ¡ba." ElõszÃ¶r lÃ¡tott tisztÃ¡n Ã©s vilÃ¡gosan emberi arcot... Ã©s milyen Ã¶rÃ¶mmel tÃ¶ltÃ¶tte ez e
vÃ¡ltozÃ¡st az igazi vilÃ¡gossÃ¡g okozta. A vilÃ¡g VilÃ¡gossÃ¡ga eljÃ¶tt hozzÃ¡, Ã©s teljesen meggyÃ³gyÃ-totta! Ãšjra idÃ©zzÃ¼
Goethe szavait: Mehr licht! TÃ¶bb vilÃ¡gossÃ¡got!

Csak akkor nyÃ-lnak valÃ³di tÃ¡vlatok szemÃ¼nk Ã©s Ã©rtelmÃ¼nk elõtt, ha Ã©letÃ¼nkbe hÃ-vjuk az igazi VilÃ¡gossÃ¡got! Akk
a fÃ©ny Ã¡tjÃ¡rja minden gondolatunkat, Ã©rzÃ©sÃ¼nket Ã©s kapcsolatunkat!

Erõ van JÃ©zus kezÃ©ben, szemÃ©ben, mÃ©g a kÃ¶pÃ©sÃ©ben is! Erõ van JÃ©zus hangjÃ¡ban! JÃ©zus egÃ©sz lÃ©nye min
JÃ©zus Ãšr a betegsÃ©gek felett!

Â

Alfredo Garcia-Marenko
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