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Isten gyógyító szeretetében  

 

  

„Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.”  
(Zsolt 94,19)  A Mindenható Isten adjon felüdítő szeretetet az életünkben, hogy 
megéljük a feltámadt Jézus Krisztus naponkénti kegyelmét, örök élet ajándékát!  

Csodálatos gyógyulás  

Az ember szíve mélyén a szeretet 
teljességére vágyódik. Kedves 
számomra Weöres Sándor Találkozás 
egy teljes-emberrel című 
írása: 

Vonaton utaztam 
harmadosztályon. 
Felszállt egy apáca, 
rengeteg csomaggal: 
holmit vitt egy új 
gyermekmenhely 
berendezésére.  

Szemre nem volt rajt 
semmi figyelemreméltó, 
de lénye tündökölt: őt már nem érintette 
a földi élet, ami nem gátolta abban, 
hogy jobban tevékenykedjék, mint akik 
az élettől százfélét akarnak.  

Megszólítottam: Megvan-e minden 
csomagja? Elgondolkozott, és számolni 
kezdett: „Egy, kettő, három… nyolc, 

kilenc”, aztán saját 
magára mutatott: „tíz”. 
Őneki már csak 
poggyász volt a saját 
teste is.  

Ez az együgyű, 
tehetetlen, szórakozott 
kis szolgáló nagyobb 
hatalom, mint a föld 
minden fegyvere 
együttvéve.  

Tündöklő életünket megzavarhatja egy 
betegség. Évekkel ezelőtt felhívott egy 
gyülekezeti tag, hogy a testében csomót 
találtak, és néhány nap múlva megy az 
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orvoshoz megbeszélni a műtét 
időpontját. Fájdalom, aggódás, 
szomorúság volt a szívében. 
Bátorítottam, hogy imádkozom érte, és 
bízzon Isten kegyelmében. Még van 
néhány napja: imádkozzon, olvasson 
zsoltárokat, adjon hálát a betegségért, 
bizonyossággal, hogy Isten megsegíti, 
és tanítani akarja a történésben, 
csendességet tartva csukja be a szemét, 
érezze át Jézus Krisztus gyógyító 
szeretetét, élje át a megbocsátást!  

Néhány nap múlva felhívott, hogy 
csoda történt, elmarad a műtét, mert 
meggyógyult, eltűnt a csomó a 
testében. Eljött a templomunkba, 
letérdelt az oltárhoz, és hálát adott. Ez a 
beszélgetés más gyülekezeti taggal is 
megtörtént, hasonló csodával. Máig 
őrzöm az üzenetrögzítőn a 
bizonyságtételét: „Eltűnt a csomó, Isten 
megsegített.”   

A Bibliában számos gyógyulás 
történetet olvashatunk. „Amikor Jézus 
kiszállt, és meglátta  a nagy sokaságot, 
megszánta őket, és meggyógyította  a 
betegeket.”(Mt 14,14) „Jézus 
megszánta őket, megérintette 
szemüket, és azonnal visszanyerték 
látásukat, és követték őt.” (Mt 20,34) 
Jézus így szólt a lepráshoz: „Akarom, 

hogy megtisztulj.” „És azonnal lement 
róla a lepra, és megtisztult.” (Mk 41,b-
42) Jézus „…így szólt a bénához, kelj 
fel, vedd az ágyadat és menj haza!” Ez 
pedig szemük láttára azonnal felkelt; 
fogta az ágyát, amelyben feküdt, és 
Istent dicsőítve hazament.” (Lk 5,24b-
25).  

Megfigyeltem Biblia olvasás közben, 
hogy gyorsan, azonnal meggyógyultak 
a betegek Jézussal való találkozásban.  

Hiszem is lehet betegségből 
meggyógyulni, ma is  2022-ben.  

Húsvét felé haladva, örömmel 
hirdetem, hogy a kis feltámadási 
ünnepeink ezek a csodás gyógyulások.  

Megtörténnek, mert Isten Fia meghalt 
és feltámadt minden emberért! Naponta 
imádságban, Biblia olvasással, Ige 
hallgatással erősítse meg Isten a 
hitünket!   

Boldogságos szívvel teszek 
bizonyságot újra Húsvét csodájáról. 

 Az Úr feltámadt. 

Valóban feltámadt! 

Börönte Márta 

lelkész
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Bizonyságtétel Jézus Krisztus gyógyító szeretetéről 

Egyik reggel kicsit furcsán ébredtem, 
alig tudtam menni, ráállni a jobb 
lábamra. Kicsit, nagyon ijesztő volt, rég 
éltem meg hasonlót, talán 12 éve és 
hónapokig tartott a gyógyulás. 

Reggeli szokásos elcsendesedésemben a 
Zsoltár 50,15-ot olvastam, Isten 
ajándékának éreztem: 

"Hívj segítségül engem a nyomorúság 
idején! Én megszabadítalak, és te 
dicsőítesz engem." 

Végig gondoltam az elmúlt időszakot az 
életemben, kúraszerűen szedem a 
porcerősítőt, nem történt a közelmúltban 
semmilyen nem várt baleset, mozdulat 
vagy más, ami indokolhatná ezt a 
fájdalmat.  

Csak nem múlt el, gondoltam majd 
bekenem valami krémmel, masszírozom. 

Fájó szívvel lemondtam a gyülekezeti 
alkalomról, inkább pihenek, gondoltam. 
Kihagytam a reggeli párperces 
átmozgató tornámat is. 

Késő délelőtt, amikor ismét 
nekigyürkőztem a napnak érzékeltem, 
hogy még mindig fáj, de eszembe jutott 
ismét a reggeli igevers, és életre kelt: 
bennem: "KIÁLTS HOZZÁM!" 

Ha nem is kiáltottam, sóhajtottam 
Istenemhez...és a térdemről - az 
imádkozás pár perces időtartama alatt, 
miközben csak álltam a szoba közepén - 
a fájdalom úgy húzódott el, mint amikor 
a görcs elhagyja a masszírozás hatására a 
vádlimat!!!! 

Lehet, hogy ez nem túl nagy dolog, de 
számomra ÓRIÁSI! CSODÁLATOS! 

Közben megértettem Isten üzenetét: 
BÍZZ BENNEM A NYOMORÚSÁG 
NAPJÁN!  

A bizalom egy döntés, és az ezt követő 
cselekvés, hogy miközben bízom abban, 
hogy van hatalma megmenteni. 

Először nem a barátaimat hívom fel, nem 
a saját megoldásaimat veszem sorra, 
minden lehetőséget kiaknázva és a végén 
eszembe jut Isten, mint utolsó lehetőség. 

Az Úrral kezdem a napomat és életem 
első helyére teszem. 

A kis dolgokban is a MINDENHATÓ 
ISTEN hűséges az Ő ígéretéhez! 

Legyen neked is áldott napod Úr 
kegyelméből! 

Szilveszter Antal 

„Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő ifjak,  
és, ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak,  

hogy Istenbe vessék bizalmukat;  
ne felejtsék el Isten nagy tetteit,  

és tartsák meg parancsolatait.”  
(78 Zsolt 6,7) 


