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Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg-e valaki közöttetek?
Hivassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből
való imádság megszabadítja a szenvedőt, és az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok
meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember
buzgó könyörgésének. (Jakab 5:13-18)

Miközben  mélységek  és  magasságok  tárulnak  fel  Jakab  levelében,  egyúttal  az  apostol  két  lábbal  a  földön  járó
gyakorlati ember is. Itt a gyülekezet és a hívő ember két nagy lehetőségét tárja fel: az imádság és a testvéri közösség
áldását. 

„Ha valaki  beteg,  hívja  magához  a  gyülekezet  véneit,  hogy  imádkozzanak  érte,  és  kenjék  meg  őt  olajjal  az  Úr
nevében.” Így nyújtsa ki a beteg ember a kezét a gyülekezet után, és az így fogja kézen őt. Jézus korában az olaj volt a
legegyetemesebb gyógyszer. Arról van szó itt, hogy az imádság és a gyógyszer nem rekesztik ki egymást. Nem az
imdság és az „olaj” gyógyít,  hanem a mindenható Isten, az ő akarata szerint.  Ellenkezne az igével minden olyan
magyarázat, mintha itt az ember tenne (machinálna) valamit az imádsággal és az olajkenettel, mint varázszserrel. A
Biblia nem ráolvasásra, kuruzslásra és mágiára tanít minket, hanem Isten színe előtti imádságos részvételre a beteg
szenvedéseiben. Testvéri jelenlétre az élet megpróbált szakaszában. 

A betegség igénk szerint alkalom a  bűnbocsánat elfogadására is. A bűnbocsánat már megvan: Jézus megszerezte a
Golgotán. De a betegség az a minősített hely és alkalom, ahol különösen is megérinthet bennünket Isten bűnbocsátó
irgalma Jézus Krisztusban. Elsősorban a beteg számára megnyílt alkalom ez, talán az utolsó, de mindannyiunké, akik
megállunk egy betegágy mellett.  Alkalom ünnepélyesen és őszintén megvallani nyomorúságainkat,  bűneinket,  azt,
hogy halált és kárhozatot érdemelünk. És belefogódzani abba a Kézbe, amely felsegít, meggyógyít, megbocsát, és
befogad az örök hajlékokba. 

A gyülekezethez, a testvéri közösséghez tartozók általános tapasztalata, hogy a betegágy melletti imádságos közösség
a legtermékenyebb istentiszteletté válhat.  Különösen élni  tud ott  a  szívekben Jézus Krisztus golgotai  áldozatának
megváltó  valósága:  „Betegségeinket  viselte,  fájdalmainkat  hordozta.  Mi  meg  azt  gondoltuk,  hogy  Isten  csapása
sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk
békességün legyen és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mndenki a maga útját
járta. De az úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.” (Ézsaiás 53:4-6)

Imádkozzunk énekünk szavaival:

Lelki próbáimban, Jézus, légy velem,
El ne tántorodjék tőled életem.
Félelem ha bánt vagy nyereség kísért,
Tőled elszakadnom ne hagyj semmiért.

Ha e világ bája engem hívogat,
Nagy csalárdul kínál hitványságokat:
Szemem elé állítsd szenvedésidet,
Vérrel koronázott, szent keresztedet.

Tisztogass bár bajjal olykor engemet:
Kegyelmeddel szenteld szenvedésemet;
Bár e test erőtlen: te oltárodon
Keserű pohárral, hittel áldozom.

Ha halálra válik testem egykoron:
Ragyogjon fel lelked e hitvány poron,
Ama végső harcon rád bízom magam:
Örök hajlékodba fogadj be, Uram!


