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A  BETEGEKEN.
BEVEZETÉS: Megmutatjuk a képet. A  betlehemi csillag fénycsóvája 

egy ágyra sugárzik. Egy beteg ember ágya ez. Biztosan voltatok már ti 
betegek és feküdtetek ágyban. Miért rossz betegnek lenni? /láz fejfá- 
fájdalmak, keserü orvosság, nem mehetünk játszani társ afrikai, e Ima- 

unk a tanulással,stb./ A  betegség kisértésekkel is jár. Félünk az or- 
tól, nem akarunk engedelmeskedni néki, nem akarjuk bevenni az orvossá- 
got; feleslegesen gyötörjük szüleinket, mindenfélét beképzelünk magunk- 
nak. Mindezzel hátráltatjuk a gyógyulást. A világ világossága, Jézus, ezért 
betegek életéhez is közel akar jutni, hogy megvilágositsa őket. N agyon 
nagy szükségük van rá. Hogyan világositja meg Jézus a betegek életét? - ha 
Ő  nevében szeretettel és türelemmel ápoljuk őket, ha imádkozunk értük, 
a bibliából felolvasunk nékik, erősitjük, bátoritjuk és vigasztaljuk 
it. Próbáltátok már?

CÉLKITÜ ZÉS: Ma azt mondom el, mennyire szereti Jézus a beteket.
TÖRTÉNET: Jézus egyszer Kapernaunba ment, ahol Péterek laktak, 

m iután meggyógyitotta ott egy századosnak a szolgáját, Péter azt mondot- 
[néki: Uram, eppen délre jár már az idő, itt lakik: nem messze a családom, 
jj hozzánk és maradj nálunk egy darabig legalább. Péter szivét nagy öröm 
ltötte meg, amikor Jézus azt válaszolta, hogy elmegy hozzájuk és meglátó 
ltja őket s majd reggel mennek tovább. Örvendezve, készségesen mutatta 
 utat: most erre befordulunk, most az a sárga ház, ott lakik a családom, 
ikor a.kapuhoz értek, Péter örömmel ment előre s ahogy beléptek a h ázba, 
ter már előre kiáltott: drága szeretteim, nézzétek csak, ki lesz ma a 
ndégünk? A  szobába lépve azonban az első, amit megláttak, egy ágy volt, 
melyen lázrózsákkal arcán, s reszketve a hidegleléstől feküdt Péter napa 
feleségének édesanyja./ Amikor a beteg meglátta Jézust, megszólalt: Oh 
rám, hat eljöttél hozzánk. Minden erejét összeszedve igyekezett felkelni. 
ogy köszöntse vendégeit és szolgáljon nékik szokás szerint friss vizzel,
ogy felfrissüljenek a nagy melegben. D e  a hidegrázás következtében vissza
sett az ágyra. Péter elszomorodott. Anyósa arcan is látta,- milyen nagyon 
áj neki, hogy nem tud szolgálni a drága vendégnek s fájdalmában kijöttek 
könnyei. Péter Jézusra nézett. Jézus arcán nagy szeretet sugárzottba sze- 
ény szenvedő felé. S egyszerre csak megmozdult Jézus, odalépett az ágy- 
oz. Kimondhatatlan szeretettel ránézett a szegény könnyes asszonyra, m eg- 
ogta a kezét. Abban a pillanatban elhalványultak a lázrózsák az arcán, 
egszünt reszketése. Az asszony egy perc mulva könnyedén kelt fel az ágy- 
ról és Jézus elé borulva köszönte meg gyógyulását. Majd fürgén indult a 
konyhába és készitett ételt a vendégeknek. Péter pedig uj ö r ömei érezte, 
milyen csodálatos hatalma van az ő Mesterének.Délután hire ment Jézus csel
ekedeteinek és sok beteget hoztak, akiket mind m eggyógyitott.

ALKALMAZÁS: Bizonyara ti is ereztétek m ár, mikor betegségből 
szerettetek volna meggyógyulni,- azt, amit Péter napa érzett. Ez az ige 
azonban nemcsak testi betegségben levőknek szól. Sokszor nem fekszünk 
ágyban, nincs „lázunk, nem fáj semmink, - és mégis betegek vagyunk, A  bün 
betegge és erőtelenné tudja tenni az embert. A helyett, hogy segitenénk 
másoknak, inkább nehezitjük és keserüvé tesszük é l e üket. Gondoljatok 
szüleitekre, testvéretekre, tanitóitokra, barátaitokra. Tudod, ilyenkor, 
hogy mi a jó és m égsem teszed meg. Nincs erőd a jóra. Tanulnod kellene, 
de nem teszed. Bocsánatot kellene kérned, nem tudod magad elhatározni. 
Segiteni kellene odahaza, de azért se! Még,,imádkozni sem vagy képes, 
Ilyenkor különösen szükséged van Jézusra. Ő a mi legnagyobb betegségünk
nek, a bünnek gyógyitója. Nem fél betegségedtől. Szeretető erősebb bü
nödnél. Azért halt meg a kereszten, hogy sebeivel meggyógyulj. Ne vono- 
gasd ezért a vállad. Ne mond azt, hogy én már ilyen vagyok,; ebből a be
tegségből is van gyógyulás. Akarj te is meggyógyulni.


