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GYÓGYULÁS
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Gyógyulásra  várunk.  Mondhatjuk  ezt,  a  testükben  különféle  betegséget  hordozó testvéreinkkel
együtt érezve, ma éppen a Lepramisszió vasárnapján. S mondhatjuk - hálával az Isten iránt –, hogy
India, Kína, Indonézia területein a betegségek és az ahhoz kapcsolódó társadalmi igazságtalanságok
között Jézus szava gyógyulást hoz.

Gyógyulásra,  vigasztalásra  várunk.  Különféle  nehéz  helyzetekben.  A  héten  döbbentett  meg  a
Ráday-kollégium pusztulásának híre, hogy egy négygyermekes édesapa halálát lelte a tűzben, s hogy a
diákoknak, tanároknak évtizedek óta szállást adó épület romokban hever. Az óriási lelki és anyagi
károk között hála, hogy megmutatkozik Jézus gyógyítása, aki sokakat segítségre indított.

A gyülekezetben is megfogalmaztuk nemrég, amikor sorra jönnek a testi-lelki bajok hírei, hogy
nem vonhatjuk  ki  magunkat  a  környezetünkből  fakadó hatások közül,  s  ahogy mindenki  másnak,
nekünk  is  gyógyulásra  van  szükségünk.  És  íme,  egy  gyógyulás  története,  egy  pogány  százados
története,  akinek  sikerült!  Sikerült,  mert  az  igazi  gyógyulást  jó  helyen  kereste:  teljes  mély  hittel
Jézushoz fordul.

Az  egyik  leglényegesebb  mondatot  lássuk  most,  amelyben  Jézus  összefoglalja  az  egész  ügy
sikerét. Ezt mondja az őt kérőnek: legyen a te hited szerint. Ez egyrészt – látjuk – a legjobb eredmény,
másrészt veszélyt is rejt magában. Jézus látta ennek az embernek a hitét, látta, hogy milyen hatalmas a
bizalom ebben az emberben iránta, hogy ez a százados Jézus valódi isteni hatalmát látja, hiszi és így
kér  tőle  segítséget:  biztosan  tudva  azt,  hogy  Jézus  valós  segítséget  ad.  Ez  a  hit  a  gyógyulást
eredményezi a szolga számára. Jó így. De miben áll a veszély?

Akiben nincs meg ez a hit, aki nem látja, s nem így látja Jézust, annak ez a szó a romlására van.
Mondhatnánk  úgy  is:  legyen  a  te  hitetlenséged  szerint?  Bizony:  ahogy  Pál  figyelmezteti  az
úrvacsorával  élőket  (1  Kor  11)  arra,  hogy  aki  nem  veszi  komolyan  az  úrvacsora  üzenetét,  a
megváltást, az ítéletet eszik és iszik. A hit hiánya az igazi gyógyulás hiányával jár; az üdvösség, a
felszabadulás bennünk is szertefoszlik, ha nincs meg a hitnek mély bizalma az Úr iránt.

Jézus ezt a hitet és az emellett megmutatkozó igazi alázatot látva egy sorsdöntő kijelentést tesz az
asztalról, amely mennyek országában van, s a hitnek arról az erejéről, amely származástól függetlenül
hívja a népeket – ahogy ezt a századost is, úgy minket is. Ez a mennyei asztal Jézusban elérhetővé
vált, gyógyulás forrásává lett mindenkinek, akinek szüksége van rá. Ámen.

HIRDETÉSEK



2. Adakozás
Lepramisszió céljára adakozunk a mai vasárnapon.

A Ráday-kollégiumban történt tűzeset kapcsán jövő vasárnapra hirdetünk adakozást, de személyesen
is mindenkinek lehetősége van bekapcsolódni:

-  a kollégium  diákjait a  Károli  Gáspár  Református  Egyetem  OTP  Banknál  vezetett  11705008-
20492223-as bankszámlaszámlaszámon keresztül támogathatjuk. Közlemény rovatba: „tűzeset". 

- a tűzben elhunyt négygyermekes veszprémi családapa családját a Magyarországi Református Egy-
ház 11100104-19024048-40000004 számlaszámára utalva támogathatjuk. Közlemény rovatba: „tűz"

Az Úr Jézus legyen gyülekezetünknek és életünknek pásztora!


