Andy Delbridge: Halált-megvetõ hit
By Tim Branson
The 700 Club, CBM.com

2002 novemberét írtuk. Andy Delbridge úgy gondolta, homloküreg-gyulladást kapott. Azután
egy másik, még szokatlanabb tünet jelentkezett nála. Eltévedt, miközben munkából hazafelé
tartott.
„Raleighen kívül, egy kisvárosban kötöttem ki. Felhívtam Nancyt (a feleségemet) és ezt
mondtam neki: „Nem tudom, hogy kerültem ide, de itt vagyok, és nem tudom, hogy menjek
vissza.” Mikor másnap hazajöttem, a saját lakóparkunkban tévedtem el.
Andy, aki kórházi ügyintézõként dolgozott, a stresszet okolta a tünetekért. Az orvosa MRI-re
küldte. Valami sokkal-sokkal súlyosabb dolgot találtak.
Andy így emlékszik vissza erre: „A doki bejött a szobába és így szólt: A jövõben mûtétre lesz
szüksége. Nem tudom mikor, de mûtét kell. Azt mondtam: OK, és mi van, ha nem akarom azt
a mûtétet? Azt válaszolta: Akkor meghalsz.”
Andynek egy 4. fokú agytumorja volt amit „glioblastoma multiform tumor”-nak, azaz GMBnek is mondanak.
„Sokkolt a hír.”- mondja Nancy. „Egyszerûen nem tudtam elhinni, hogy azt mondták, hogy 4.
fázisú GMB, ami az egyik legrosszabb fajta rák, amit az ember ismer.”
De még más is volt. Andy egyik veséjét is elárasztotta a rák.
„Elsõ gondolatom azt volt, halott vagyok, nincs remény, és én nem akarok meghalni. Csak
egyszerûen nem tudtam, hova menjek, mit tegyek.”- emlékszik vissza Andy.
A legtöbb orvos Andy esetét reménytelennek tartotta. Dr. Henry Friedman a Duke Egyetem
Kórházából, és kollégái másként látják a dolgokat. Hisznek abban, hogy a remény nem
csupán egy divatos szólás, hanem nélkülözhetetlen a gyógyuláshoz.
„A remény az, ami erõt és bátorságot ad, hogy szembeszállja a betegséggel” - mondja Dr.
Friedman.
A sebészek eltávolították Andy agy tumorját. Azután a sugárkezelés a kemoterápia hónapjai
következtek. „Emlékszem a napra, mikor letérdeltem, és Istenhez kiáltottam: „Kérlek,
gyógyíts meg! Szükségem van a gyógyításodra. Szükségem van az érintésedre, Atyám! Nem
tudtam mást tenni, csak kiáltani.” - emlékszik vissza Andy.
Nancy hozzáteszi: „Úgy éreztem, mintha pánik rohamaim lennének. Hogy fogok erre a két
kisfiúra gondot viselni? Hogy szerzek munkát? A világ súlya nehezedett rám. Napról napra
így ment. Nem volt túl könnyû. Percrõl percre éreztem ezeket a nehézségeket.”
Olyan reményre volt szükségük, amit az orvosi tudás sem kínálhat fel. Isten Igéjében találták
meg ezt a reményt.
„Nagyon gyenge hitem volt, de tudtam, hogy ha mustármagnyi hitem van, azt már lehet
növelni.” - meséli Andy. „Tehát nõtt és nõtt, de öntöznöm kellett, és ez a Biblián keresztül
történt.”
„Egyfajta érzelmi hullámvasúton voltam - mondja Nancy - De azután eljutottam az Igéhez, és
az lett a kõsziklám. Jézus volt a kõsziklám.”
Õk is, és még ezrek imádkoztak a gyógyulásért.
Nancy így emlékszik vissza: „Bíztam Istenben, de egyre csak könyörögtem azért a csodáért.
Úgy éreztem magam, mint egy kisgyerek, aki egyre csak nyaggatja a szüleit. „Kérlek Isten,
vedd ezt el! Kérlek, gyógyítsd meg a férjemet!” Úgy éreztem magam, mintha a kisgyereke
lennék, és õ felvenne a karjába és vinne.”
Eljött az ideje, hogy Andy rákos veséjét is eltávolítsák. Két évig a rák minden jele nélkül élt.
Aztán 2005-ben jött a megsemmisítõ hír: „Azt mondták, két csomót találtak Andy szívéhez

közel. Nem lehetett biopsziát csinálni, mivel féltek attól, nehogy megsérüljön a szív vagy a
tüdõ. A másik csomót a másik vesén találták.” - emlékszik vissza Andy. - „Azt gondoltam:
Istenem, meddig megy ez így tovább? Kérlek Isten, kérlek Isten. Megdorgálom ezt a rákot.”
„Tovább folytattuk az imát”,- mondja Nancy. Öt héttel késõbb az orvosok újabb vizsgálatot
tartottak. Mikor ez a vizsgálat történt, addigra mind a három csomó eltûnt. Mai napig
nincsenek meg. Ez volt a legnagyobb csoda. Köszönöm Jézus. Mûtét nélkül, kemoterápia
nélkül, Isten tette meg. Amit az emberek nem voltak képesek, Isten megtette.”
Ma Andy teljesen egészségesen él, a rák minden jele nélkül. Újra hódolhat kedvenc
idõtöltésének: kosarazhat a két fiával. Andy ma is szeret Isten csodájáról beszélni, amit õ és
családja éltek át.
„Nekem van reményem. - mondja - a remény elér a hithez, a hit Istenhez. Ezeket te hozod
össze, és Isten ott van a számunkra. Õ minden nap ott van a számodra.”
„Jézus szeret (téged), és nincs olyan túl kicsi, vagy túl nagy dolog, amivel ne törõdne. Õ a mi
legjobb barátunk, és azért jött, hogy megmentsen a bûnbõl és betegségbõl. Ez történt velünk
is.” - mondja Andy felesége.
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