
51

Illusztrációk győjtewéttye
Gyűjtötte: Gerzsenyi László

Egy asszony mondta: „Sokáig imádkoztam férjem 
m egtéréséért, de még m indig olyan messze van a 
megtéréstől, mint bármikor ezelőtt." Megkérdezték tőle: 
„Miért akarod, hogy a férjed megtérjen?” Ezt válaszolta: 
„Ó, az olyan szép volna. Mennyire más lenne a 
hajlékunk.” Ezt a dorgálást kapta: „Elfelejted, hogy ez jó 
volna a férjednek, és Isten dicsőségét szolgálná. Úgy lát
szik, főként magadra gondolsz. Azért imádkozz 
megtéréséért, hogy egyedül Isten dicsőségére legyen, és 
mert férjednek szüksége van a Megváltóra!”

C'rajlfoi Simon András

Valaki azt álmodta, hogy m iközben utazott, 
odaérkezett egy templomhoz. A templom tetején egy 
ördög aludt nagyon mélyen. A keresztyén egy kicsit 
továbbment és faházhoz érkezett, amit ördögök serege 
vett körül. Megkérdezte kísérőjétől, hogy ez mit jelent. Az 
így szólt: „Megmondom neked. A valóság az, hogy az 
egész gyülekezet alszik, és egy ördög egyedül is képes 
elvégezni munkáját. Ebben a faházban azonban egy férfi 
és egy nő társalog Istennel imádságban, és több az ere
jük, mint az egész gyülekezetnek.”

Egyszer repülőgépen utazva, heves viharba kerültünk. 
Minden utas, köztük én is, rosszul lettem. Hogy megnyu
godjam, felnyitottam a nálam levő Újszövetséget, és 
olvastam Lukács 17:12-19 alapján a tíz leprás meggyó- 
gyításának csodáját. Nem tudtam befejezni az olvasást, 
mert a repülőgépet dobálta a vihar, de eljutottam a 13. 
vershez, ahol a távolban álló leprások kiáltása van följe
gyezve: Jézus, könyörülj rajtunk!”

Dr. Gutbrie; egy nagy skóciai prédikátor, az egyik 
vasárnap délelőtti istentiszteleten esőért imádkozott. 
Amint délután mentek az imaházba, kislánya, Mary ezt 
mondta: „Itt az esernyő, apu.” Az édesapa megkérdezte:

„Miért lenne rá szükség?” A kislány így válaszolt: „Ma 
reggel esőért imádkoztál, és mégsem várod, hogy Isten 
esőt küldjön?” Magukkal vitték az esernyői, és amikor 
mentek hazafelé, örültek annak, hogy az esernyő alá 
húzódhattak a zuhogó esőben.

Egy elég lusta tanuló észrevette, hogy osztálytársa 
mindig jól fölmondja leckéjét. Ezért megkérdezte tőle: 
„Hogy van az, hogy mindig olyan tökéletesen mondod el 
a leckét?” A megkérdezett diák ezt felelte: „Mindig imád
kozom, hogy jól feleljek.” Az osztálytárs meglepetve 
mondta: „Akkor én is imádkozom.” Másnap délelőtt azon
ban egy szót sem tudott elmondani a föladott leckéből. 
Rohant barátjához és így panaszkodott: „Imádkoztam, de 
egy szót sem tudtam elmondani a leckéből.” „Talán -  
mondta a másik -  nem tanultál elég keményen.” „Egyál
talán nem tanultam -  mondta a fiú. -  Azt gondoltam, nem 
kell tanulnom, ha már imádkoztam.”

Valaki hűségesen részt vett az imaórán, és mindig 
ugyanazt a bűnt vallotta meg imádságában: „Ó, Uram, 
amióta legutóbb együtt voltunk, pókháló szövődött 
közénk és közéd. Segíts eltávolítani a pókhálót, hogy 
ismét láthassuk orcádat!” Egy napon egy testvér így imád
kozott: „Ó, Urunk, kérünk, öld meg a pókot!”

Egy kislányra emlékszem, aki elmondta egyik barátjá
nak, hogy édesapjának a testvérei csapdákat állítottak fel, 
hogy madarakat fogjanak. Megkérdezte a kislánytól, hogy 
mit csinált ekkor. Ezt válaszolta: „Imádkoztam, hogy a 
csapdák ne fogják meg a madarakat.” „Tettél valami mást 
is?" „Igen, imádkoztam, hogy Isten tartsa távol a 
madarakat a csapdáktól.” „Ezenkívül mit csináltál?” 
„Kimentem, és az összes csapdát összetörtem.” Ez a
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kislány elég okos volt ahhoz, hogy megértse, hogy az 
imádság mellett tettekre is szükség van.

Valaki buzgón imádkozott minden reggel a családi 
áhítat alkalmával a környezetükben élő szegényekért, de 
sohasem tett semmit a szegények érdekében. Egy reggel 
a családi áhítat végén, a szegényekért Istenhez küldött 
imádság után a jelenlevő kisfiú ezt mondta: „Apu, bárcsak 
enyém lenne a gabonaraktárad.” „Miért, fiam?” „Azért, 
mert akkor választ adnék az imádságodra.”

Misszionárius csoportot hívtak Tibetbe abban az 
időben, amikor tilos volt 
bárm ilyen misszionárius 
tevékenység az országban.
Azt kapták feladatul, hogy 
segítsenek m egállítani a 
járványhullámot, amely 
Tibetben tombolt. Amikor 
vége lett a járványnak, a 
kormány kéxte, hogy a mis
szionáriusok maradjanak 
náluk. Ezek a misszionáriu
sok azonban 
felelősségüknek érezték, 
hogy a tibetiek lelki üdvét is 
szolgálják, mint ahogy szol
gálták testük javát. A 
hatóságok m egölésükkel 
fenyegetőztek , de a 
halálfélelem sem riasztotta 
el őket céljuktól. Ott marad
tak a helyükön. Egy éjjel a 
tibetiek körülvették házukat 
lángoló fáklyákkal. Kezdtek 
táncolni széles körben, mindig jobban közeledve a 
házhoz, hogy végül lángba borítsák. A misszionáriusok 
térdre esve imádkoztak, és könyörgésük mind erőtelje
sebbé vált, amint a fáklyások dalolva közeledtek feléjük. 
Amikor végül az imádkozok fölálltak térdükről, senkit 
sem láttak a töm egből. Ettől kezdve szabadon 
munkálkodhattak tovább. Évekkel később egyik 
megtértjük elmondta, hogy ő is ott volt a táncolok 
körében, és minden szándékuk az volt, hogy halálra 
égetik a misszionáriusokat a saját házukban. Amint azon
ban közeledtek a házhoz, ott állt az ajtó előtt egy alak, 
fehér ruhában, kivont, lángoló karddal a kezében. A fák
lyások rémületükben elfutottak. így megnyílt az ajtó 
Tibetben az evangélium előtt, mert Isten megjutalmazta 
azok hitét, akik készek voltak bármikor meghalni az ő 
Úri kért.

Carey Vilmos, a nagy indiai misszionárius, a Megváltót 
egy cipőfo ltozó műhelyben találta meg; Livingstone 
Dávid a szövőszéke mellett, Blantire-ben ismerte meg az 
Úr Jézust; Biinyan János pedig Bedford utcáin ismerte 
meg Isten legdrágább kincsét, miközben vándor edény- 
foltozóként ment utcáról utcára. Isten egyszülött Fiát 
egyszerű pásztorok egy betlehemi jászolban és nem 
ragyogó palota aranyozott bölcsőjében találták meg. 
Ugyanezt a M egváltót megtalálhatjuk mindennapi 
munkánk végzése  közben valam elyik műhelyben,

irodában vagy otthonban. Jézus mondta: „Keressetek és 
találtok!”

Ha országunk elnöke meghívna, hogy látogassuk meg 
és a lakásában próbálnánk úgy beszélni vele, mintha mi 
lennénk az ország elnöke, akkor hamarosan elbúcsúzna 
tőlünk. Néha éppen így viselkedünk Isten előtt. Ő meg
mondta, hogy kérjünk tőle, amire csak szükségünk van, 
de magatartásunk gyakran felelőtlenséget árul el. Azt kér
jük tőle, hogy változtassa meg a természet törvényeit, és 
legyen a mi szolgánk, akinek parancsot osztogathatunk. 
Sohase játsszuk meg Istent, amikor imádkozunk!

Afrikai imakönyvből. -  Csúnya balesetek voltak! 
Uram, könyörgök azokért, akik gépet vezetnek, moz
donyt, repülőgépet, autót vagy motorkerékpárt. Te tudod, 
hogy ők sokszor könnyelműek vagy fáradtak. Részeg 
emberek csúnya baleseteket okoztak. Ezek a halottak, 
ezek a sebesültek mennyi bajt és nyomoníságot szereztek 
családjuknak. Töltsd meg a vezetőket felelősségérzettel! 
Vedd elő őket! Egyedül te tudod megváltoztatni ezeket a 
fickókat. Süketek és nincsenek senkire tekintettel; Felvág
nak. Csak te teremthetsz rendet az utakon. Különben 
visszavágyunk az őserdőbe.

Betegen feküdt egy idős asszony, és erősen fájt a feje. 
Szenvedése közben ezt mondta látogatójának, aki a 
betegágy szélén ült: „Bárcsak aludhatnék tíz percig!” A 
látogató nem szólt semmit, hanem csöndben Istenhez 
fohászkodott, hogy adjon a betegnek tíz percnyi alvást. 
Az imádság nagyon gyenge volt, a mögötte levő hit is, de

A walesi ébredés alatt 
egy lelkipásztorhoz odament 
egy alázatos keresztyén a 
gyülekezetében, és föltette neki 
ezt a kérdést: „Ki tudná találni, 
hogy melyik a legboldogabb 
időszak a vallásban?” A 
lelkipásztor azt gondolta, hogy 
erre könnyen választ adhat, 
ezért ezt mondta: „Azt hiszem, 
mindnyájan a lehető legboldo
gabbak vagyunk ezeken az 
ébredési napokon és esti 
imaóráinkon.” Az idős ember 
meglepettnek tűnt, és ezt vála
szolta: „Ez igaz, de nem erre 
gondoltam. Próbálja ismét!” 
„Akkor -  válaszolt a lelkipász
tor -  az a legboldogabb idő, 
amikor ön is imádkozik.” „Most 
már nagyon közel jár a 
valósághoz, de m ég mindig 

nem ezt akartam mondani. Akkor vagyok a legboldo
gabb, amikor Istennel beszélgetek.” Ha tudnánk, hogy 
valamelyik vezető ember szívesen fogadna a házában, 
vajon nem mennénk el hozzá? Ha meghívna minket és 
barátságába fogadna, nem maradnánk a közelében? 
Mennyivel csodálatosabb, amikor azt gondoljuk, hogy a 
nagy méltóság maga Isten. Ő a mi örökkévaló társunk, ha 
Jézus Krisztus által közeledünk hozzá.
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az Úr nem veti meg a hit törékenységét vagy a kérés ki
csinységét. A beteg azonnal elaludt, és amikor fölébredt, 
nagyon hálás volt az alvásért. Az igaz könyörgése igen 
hasznos. Mondjuk el Istennek bátran, amire szükségünk 
van. Gyermekeink bármikor félelem nélkül odajönnek 
hozzánk, és néha a legjelentéktelenebb ajándékot kérik. 
Azért remélik, hogy megkapják, amit kémek, mert meg
mondták pontosan, amire szükségük van.

Egyik angliai misszióállomásunkon nagyon kis hall
gatóság előtt szolgáltunk, de üzenetet kaptam, hogy egy 
amerikai misszionárius majd imádkozik azért, hogy Isten 
áldása áradjon ki a munkánkra. Úgy ismerték őt, mint az 
im ádkozó Hyde-t. A 
dagály csaknem azonnal 
m egérkezett. A terem 
zsúfolásig megtelt, és 
első felszólításom ra 
ötvenen fogadták el 
Krisztust mint
Megváltójukat. Amikor 
távoztunk, így szóltam:
„Hyde úr, kérem, imád
kozzék értem is!" Bejött 
a szobámba, bekulcsolta 
az ajtót, és térdre esett, 
majd öt percig  várt 
anélkül, hogy egyetlen 
szótag kijött volna az 
ajkán. Hallhattam saját 
szívdobogásomat és az 
övét is. Forró könny
cseppek folytak végig az 
arcomon. Tudtam, hogy'
Istennel vagyok. Aztán 
felfelé fordított arccal, de 
még mindig térdelve, így szólt, miközben potyogtak a 
könnyei: „Ó, Isten!” Aztán legalább öt percig megint 
csendben maradt; és amikor tudta, hogy Istennel beszél
get, szívének mélyéből olyan kéréseket mondott értem, 
amilyeneket még sohasem hallottam. Fölkeltem térdeim
ről, és már tudtam, hogy milyen az igazi imádság. 
Hiszem, hogy az imádság hatalmas, és ezt annyira 
hiszem, ahogy még sohasem hittem.

A Hunyadi utcai gyülekezet (a Nap utcai gyülekezet 
elődje) központi helyen működött, de közvetlenül mel
lette volt egy éjszakai kávéház, ahol pokoli mulatozások 
folytak, gyakran az esti istentiszteletek idején is. A 
gyülekezet vezetői és tagjai hittek az imák meghall
gatásában, és ezt a kérdést egyik fontos imatárgyuknak 
tekintették. A lelki ébredés tüzében égő gyülekezetnek ez 
volt az egyik legnagyobb kihívása azokban az években. A 
gyülekezet lelki küzdelmeiről így emlékeznek meg 
emlékkönyvükben: „A pokoliak nem szerették a menny
országiak zaját, a mennyországiak viszont a pokoliakét. A 
két ország felesküdött egymás ellen, hogy addig nem 
nyugosznak, amíg egymást onnan el nem távolítják. így 
folyt a dulakodás vagy két esztendeig. A mennyországiak 
elhatározták, hogy a pokolbelieket kiimádkozzák onnan. 
Ez sikerült is. Erre a sikerre szükség volt nemcsak a 
kellemetlen mulatozások megszűnése végett, hanem a

hely szűkössége miatt is. A kávésnak mennie kellett 
annak ellenére, hogy jóval magasabb bén ígért a helyisé
gért. Az akkori főkapitányé volt a ház, kinek rokonszenve 
inkább a mennyországiakkal volt...”

Imádságunknak nem az aritmetikája, hogy milyen sok
szor gyakoroljuk; nem a retorikája, hogy  milyen 
ékesszólóan mondjuk; nem a geometriája, hogy milyen 
hosszan imádkozunk; nem a logikája, hogy mennyire jól 
tudunk érvelni; sem nem a metódusa, hogy milyen ren
dezett az imádságunk, hanem a buzgósága számít Isten 
előtt.

A Biblia első lapjain olvassuk, 
hogy ..Akkor kezdték segítség/// 
b írn i e/z Úr net’él "(1 Móz 4:26). Ez 
nevezetes döntés volt az emberek 
életében, ezért kellett följegyezni a 
Szentírásban. Amíg a bűneset be 
nem következett, addig nem 
hívták segítségül az Urat, mert 
semmiben nem volt liiányuk, sem
mitől nem féltek, hanem élvezték 
az Istennel való közvetlen kapcso
latot és az általa teremtett „jó” világ 
minden testi és le lk i áldását. 
Amikor azonban bejött a bűn a 
világba, akkor óriási változás 
történt az ember életében, mert 
beköszöntött a fé le lem , e llen 
ségeskedés, fájdalom, verejtékes 
munka, gyilkosság és mindenféle 
bűn és kísértés, ami m egne
hezítette a halandó ember életét. 
Ekkor tört föl valakinek a szívéből 
a kiáltás: „Istenem, segíts!” Isten 

felelt a kiáltásra, mert különben nem lenne följegyezve, 
és nem állna itt előttünk követendő példa gyanánt. Azóta 
már nagyon sokan könyörögtek Istenhez nehéz 
helyzetükben, és ma is sokan imádkoznak hozzá, segít
ségül híva Isten nevét az Úr Jézus Krisztus által. Mi is az 
imádkozók közé tartozunk, de talán olykor elfeledkezünk 
erről a fontos és biztos erőforrásról. Az első imádságra 
emlékezve mi is hívjuk segítségül Isten nevét! Ha pedig 
még sohasem tettük, mondjuk el első imádságunkat, és 
figyeljük meg, hogy Isten miként válaszol! Nagy 
meglepetés ér minket, és többé sohasem hagyjuk figyel
men kívül az ima által megközelíthető legnagyobb erőfor
rást: Isten szeretetét és hatalmát!

Évekkel ezelőtt egy idős asszonynak nem volt pénze 
élelemre. így imádkozott: „Drága Uram, küldj egy oldal 
szalonnát és egy zsák búzalisztet! Ismételten elmondta ezt 
az imádságot elég hangosan, úgyhogy az utcán járókelők 
is hallhatták. Az egyik hitetlen városlakó elhatározta, 
hogy megtréfálja a hívő asszonyt. Ledobott egy oldal sza
lonnát és egy  zsák búzalisztet a kém ényén át. A 
küldemény pontosan az asszony lába elé pottyant, amint 
imádkozott. Talpra ugorva, felkiáltott: „Ó, Uram! Válaszol
tál az imádságomra!” Aztán elhíresztelte az egész város
ban mindenkinek az örömhírt. Ez túl sok volt a liitetlen 
„ajándékozódnak. Ezért nyilvánosan nevetségessé
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igyekezett tenni, és mindenkinek mondta, hogy nem 
Isten válaszolt az imádságra, hanem ő. Az idős asszony 
ezt felelte: „Jól van, elhozhatta az ördög is, de az Úr 
küldte!”

Egy ateistának sörfőzdéje volt egy városban. A helyi 
gyülekezet tagjai buzgón imádkoztak, hogy Isten tegyen 
valamit a sörfőzdével. Egy napon a sörfőzdét villám súj

totta, és az teljesen leégett. Az ateista tulajdonos perelte a 
gyülekezetet az istencsapásért, de a gyülekezet tagjai azt 
mondták, hogy ezért ők nem felelősek. A bíró így foglalta 
össze megállapítását: „Ez a legfurcsább eset, amivel vala
ha találkoztam. Egy ateista hisz a meghallgatott imádság
ban, és egy gyülekezet nem vállal felelősség az imádság 
meghallgatásáért.

Moody mondott el egy kiemelkedő esetet egyik lon
doni látogatásával kapcsolatban. Moodyt nem ismerték 
még Londonban, ezért nem számított rá, hogy prédikálnia 
kell. Érkezése után azonban egy kis idő múlva meghívták 
egy bizonyos gyülekezetbe prédikálni. A délelőtti isten
tiszteletet úgy írta le, hogy nagyon hideg és unalmas volt, 
de kijelentette, hogy ismét prédikál aznap este. Amikor 
megérkezett a gyülekezetbe, megfigyelte, hogy a légkör 
megváliozott, de nem tudta, hogy miért. Az összejövetel 
végén felszólította azokat, akik elfogadták a megváltást, 
hogy álljanak fel. Nagyon sokan fölálltak. Másnap elment 
Dublinba. Röviddel érkezése után táviratot kapott a lon
doni gyülekezettől, hogy térjen vissza, mert az egész

lakóterület felbuzdult arra, hogy összejövetelek sorozatán 
vegyen részt. Moody visszatért és azt találta, hogy nagy 
ébredés kezdődött el, és emberek százai tértek meg. 
Nemsokára rájött a titok nyitjára. Egy nyomorék asszony, 
aki nem vehetett részt az istentiszteleteken, imádkozott 
azért, hogy a Lélek hatalmasan áradjon ki a gyülekezetre. 
Hónapokon át imádkozott. Egyszer olvasta az újságok
ban, hogy egy bizonyos Moody összejöveteleket vezetett 
Amerikában. Jóllehet sohasem hallott azelőtt Moody-ról, 
imádkozni kezdett, hogy Isten küldje el őt gyülekezetébe, 
Londonba, hogy ébredés kezdődjék. Egy vasárnap reggel, 
amint a leánytestvére visszatért az istentiszteletről, közölte 
vele Moody jelenlétét és prédikálását, mire az egész 
délutánt imádságban töltötte, hogy Isten tegye azt az estét 
az erő estéjévé. Ez magyarázza a különbséget a délelőtti 
és esti istentisztelet között. Ma imádkozó gyülekezeti 
tagokra van szükség. Bárcsak lenne valaki, aki imádkoz
na Istenhez azért, hogy erő áradjon a gyülekezetre! Az 
ellenállhatatlan imádságra van ma-szükség, mint ahogy a 
siro-főníciai asszony tette: „Uram, segíts rajiam /” (Mt 
15:22-28)

Illusztrációk a bizonyságtételről

Az alaszkai aranybányákból hazatért egy bányász, 
mellényzsebében egy különös arany óralánccal, amit az 
aranyércekből nyert nemesfémből készítettek Alaszka 
újonnan fölfedezett aranymezőin. Egy újságíró cikket írt 
az esetről, és elmondta, hogy ahova csak ez a bányász 
elmegy, a bámulatos aranylánc az alaszkai aranybánya 
járkáló hirdetésévé teszi, és másokban is feltámasztja a 
vágyat, hogy odamenjenek. Jézus Krisztus őszinte 
tanítványa, aki minden eshetőséget megragad a jó cse
lekedetekre, még értékesebb aranyláncot formál. Akárho- 
va megy, az emberek figyelme ráirányul, és feltámad ben
nük a vágy, hogy megismerjék Krisztust, aki az ilyen cse
lekedeteket lehetségessé teszi. Krisztus erre gondolt, 
amikor kijelentette: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az 
emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicső
ítsék a ti mennyei Atyátokat!”

Pál apostol úgy gondolta, hogy keresztyén lelki 
tapasztalata a leghatalmasabb érvelés, amivel alátá
maszthatja a keresztyén vallás igazságát. Amikor Agrippa 
király elé állították, ahelyett, hogy bizonyos szónoklattal 
védelmezte volna magát, vagy erős jogi érveket sorakoz
tatott volna föl, egyszerííen elmondta, hogy az Úr Jézus 
Krisztus hogyan jelentette ki magát a damaszkuszi úton, 
és hogy azután Pál miként engedelmeskedett a mennyei 
látásnak, és örömmel ment tovább az útján. A bennünk 
levő evangélium a leghatalmasabb, amiről beszélhetünk 
az embereknek, akiket oda akarunk vezetni Krisztushoz.

Egy hűséges keresztyén katona odament a tábori 
lelkészhez tanácsért: „Múlt éjjel, amikor letérdeltem az 
ágyam mellé és imádkoztam, a szobatársak kezdtek 
nevetségessé tenni, és a csizmáikat rám dobálták. Mit 
csináljak?" A lelkész ezt ajánlotta: „Miért nem hagyod 
abba a letérdelést? Csak feküdj le az ágyba, emeld föl 
szíved Istenhez csöndben, és ő  meghallgat téged !” 
Néhány nappal később a lelkész m egkérdezte a
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katonától, hogy miként áll az esti imádkozásokkal. A 
katona ezt felelte: „Megmondom önnek, lelkész úr, követ
tem a tanácsát három este, de a lelkiismeretem kezdett 
bántani, mert elárultam az Urat. Ezért megint letérdepel
tem az ágyamnál, mint azelőtt.” „Aztán mi történt?” -  
kérdezte a tábori lelkész. „Igazán ámulatba estem. Senki 
nem csúfolt tovább. Most már tizenöt bajtársam térdel 
velem együtt, és hangosan imádkozunk esténkint” -  
válaszolta boldogan a katona.

Evangéliumi traktátusokat osztogatott valaki egy 
gőzhajón. Odament egy utashoz, aki kedvesen elfogadta 
a traktátust, de megjegyezte: „Nem nagyon hiszek az 
ilyen munkában.” A traktátust osztogató lelki munkás ezt 
felelte: „Húsz évvel ezelőtt egy traktátus segített engem a 
megtérésben.” A beszélgetés során később fölfedezte, 
hogy éppen ő osztogatott traktátusokat, és ennek az 
embernek is ő adta a megtérést előmozdító lelki olvas
mányt. Ezért hozzátette m egjegyzéséhez: „De Isten 
kegyelméből ismét elkezdem a traktátus-missziót.”

Egy 16 éves fiú elfogadta Krisztust Megváltójának, és 
azonnal bizonyságot tett erről egyik osztálytársának. Ez a 
barátja megtért, és szinte egész további életüket ugyanab
ban a városban élték. Az egyik iskolaigazgatóként, a 
másik kamionsofőrként. Amikor csak találkoztak, a 
kamionsofőr megbiccentette a sapkáját és így szólt: 
.Köszönöm, János!” Amikor az igazgató elmondta ezt az 
esetet, megjegyezte: „Tudom, hogy mit mond akkor, 
amikor a mennyben találkozom vele az aranyutcán. 
Ugyanazt mondja, amit ma reggel is mondott: »Köszönöm, 
János, köszönöm!«”

Indiában egy misszionárius hindu nők csoportja előtt 
beszélt, és meglepődve látta, hogy egyikük fölkel és 
távozik. Hamarosan visszatért azonban, és még figyelme
sebben hallgatott, mint azelőtt. „Miért távoztál beszédem 
közepén?” -  kérdezte a misszionárius. „Annyira érdekel
tek azok a csodák, amikről beszéltél, hogy elmentem, és 
megkérdeztem a szolgádtól, hogy úgy is élsz-e, ahogy 
tanítasz. Azt mondta, hogy igen, ezért visszatértem, hogy 
még többet halljak Jézusról” -  felelte az asszony.

Egy angol utazó próbált Jeruzsálemben valakit találni, 
aki beszélt angolul és arabul is. Hallott egy amerikai misz- 
szionáriusról, aki a közelben lakott. Az utazó megállított 
egy arab fiút. aki ugyan keveset tudott angolul, de 
megkérdezhette tőle, hogy odavezetné-e a misszionárius 
házához. A kisfiú arca felragyogott, és ezt kérdezte: 
.Alihoz a nénihez vezesselek, aki Isten szomszédságában 
lakik?” Ha egy tanulatlan utcagyerek felismerte azt, hogy 
ki jár Istennel, miért nem élünk úgy, hogy' a világ meglás
sa mibennúnk is Jézust?

Az első és második században a hal volt a keresztyén- 
ség szimbóluma. A mai keresztyénség úgy döntött, hogy 
a halászhorog inkább m egfe le lne a lélekm entés 
emblémájának, ezért aranyból kis horgokat hordanak a 
kabátjuk hajtókáján. Amikor valaki megkérdezi tőlük, 
hogy ez mit szimbolizál, azt mondják, hogy ők ember
halászok. Egy kis újságáms fiú, akitől egy ilyen jelvényes 
keresztyén újságot vett, megkérdezte tőle: „Uram, a

horgászklubhoz tartozik?” „Igen -  válaszolta a keresztyén 
-, és azt hiszem, a horgászás nagyon kellemes, ugye?” „0, 
igen -  válaszolt a kisfiú. -  Fogott-e már valaha?” „Kifog
tam egy 70 kilósat” -  válaszolta a férfi. A fiú csodálkozva 
jegyezte meg: „Az igazán nagy lehetett.” Aztán odahajolva 
a kisfiúhoz, így szólt a keresztyén: „Fiacskám, az igazat 
megvallva, inkább olyan halakat fognék, mint te vagy.” 
Aztán elmondta neki, hogy ő emberhalász, és lelket 
igyekszik megnyerni, hogy higgyenek az Úr Jézus Krisz
tusban.

Valaki haladt a sötét úton egy viharos éjszakán, és 
találkozott egy másik gyalogossal, aki az ellenkező irány
ból igyekezett. Tétovázva így szólt a mellette elmenő fér
fihoz: „Azt hiszem, a hidat elmosta az ár. Legalábbis 
ehhez hasonló zajt hallottam.” A gyalogos nem fordult 
vissza, hanem ment tovább az úton. Egy kicsivel később 
egy másik férfival találkozott, aki futva ment hozzá a 
sötétben, és ezt kiáltotta: „Álljon meg! Egy lépést se 
tovább! A hidat elmosta a víz!” Olyan szenvedélyesen 
igyekezett meggyőzni az úton haladót, hogy az rögtön 
visszafordult, és megmentette az életét. így kell bizonysá
got tennünk: szenvedélyesen és meggyőződéssel!

DávidBraitierd, a nagy misszionárius, aki rövid életét 
(huszonkilenc éves korában halt m eg) az amerikai 
indiánok közti szolgálatban töltötte, ezeket írta naplójába: 
„Sohasem szakadtam el Jézustól mint keresztre feszítettől. 
Amikor népemet megragadta a megfeszített Krisztusnak
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ez a nagy evangéliumi tanítása, nem volt szükség arra, 
hogy oktassam őket az erkölcsiségre. Rájöttem, hogy az 
egyik elkerülhetetlen gyümölcse volt a másiknak." Egy 
másik helyen ezt is írta: „Rájövök, hogy indiánjaim kezdik 
fölölteni magukra a szentség mháit, és mindennapi életük 
már a kicsiny kérdésekben is kezdi tükrözni a szentséget, 
amikor megragadja őket Krisztusnak, a keresztre feszített 
Megváltónak a tana.” Brainerd ezt így fejezte ki: „Amikor 
a keresztyén rájön, hogy kicsoda Krisztus, és mit tett érte 
kegyelméből, akkor az drámai hatással van rá nemcsak az 
üdvösség, hanem az életszentség területén is.”

Henry M. Stanley rátalált Livingstone-ra Afrikában, és 
egy  ide ig  ve le  együtt lakott. Itt van erről szó ló  
bizonyságtétele: „Elmentem Afrikába úgy, mint akit Lon
donban a legnagyobb ateistának tekintettek. De eljött az 
idő, hogy magamba tekintsek. Láttam ezt a magányos 
embert, és megkérdeztem magamtól: ’Mi lehet a hajtóere
je annak, hogy itt tartózkodik -  talán nem teljesen józan, 
vagy mi az oka ennek? Mi lelkesíti őt?’ A találkozásunk 
után hónapokon át azon töprengtem, hogy ez az öregem
ber mindazt megvalósította, amit a Biblia üzen. ’Hagyd el 
mindenedet, és kövess engem!’ Lassanként mások iránti 
együttérzése ragályossá vált; az én együttérzésemet is fel
gerjesztette, amikor láttam kegyességét, finomságát, 
lelkesedését, őszinteségét és azt, hogy miként teljesítette 
feladatait. Ezt látva megtértem, jóllehet sohasem próbált 
megtéríteni.”

Sok keresztyén olyan, mint a talicska — csak akkor 
halad, ha kényszerítik. Egyesek olyanok, mint a kenu -  
pacskolni kell körülöttük. Mások olyanok, mint a 
papírsárkány -  ha nem tartjuk őket pórázon, elrepülnek. 
Egyesek olyanok, mint a cicák -  megelégedettebbek, ha 
simogatják őket. Némelyek a futballhoz hasonlítanak -  
nem lehet tudni, hogy a következő pillanatban merre pat
tannak el. Mások olyanok, mint a lufbalion -  tele vannak 
levegővel, és készek arra, hogy robbanjanak. Egyesek 
olyanok, mint az utánfutók -  vonszolni kell őket. Egyesek 
olyanok, mint a villanykörték -  be- és kikapcsolni kell 
őket. Vannak, akik mindig arra törekszenek, hogy a 
Szentlélek irányítsa őket.

Egy prédikátor a következő esetet mondta el élményei 
közül: „Gyülekezetemben volt egy  félig elm ebeteg 
fiatalember. Hiányos elmebeli képessége ellenére is na
gyon buzgó volt, bár nem sokat tudott. Mégis őszinte 
vágya volt, hogy lelkek üdvözüljenek. Egyszer, amikor 
felszólítottam az embereket a prédikáció végén, ez a 
féleszű fiatalember csöndesen odahajolt egy jól öltözött 
fiatalemberhez, és megkérdezte tőle: ’Akarsz a mennybe 
menni?’ Amaz visszamordult: ’Nem.’ ’Akkor menj a pokol
ba!’ -  válaszolt a gyengeelméjű fiatalember, és tovább
ment. Isten Szentlelke e szellemileg korlátolt fiatalember 
őszinte igyekezetét használta fel arra, hogy fölébressze 
álmából azt a gőgös bűnöst, aki aztán hamarosan Krisz
tust választotta Megváltójának, és a mennyországot 
örökkévaló otthonának.”

Te D eunt

Téged Isten dicsérlek 
és bálát adok mindenért.

Hogy megvolt mindig a mindennapim 
és nem gyűjtöttem másnapra valót, 

hála legyen.

Hogy mindig ju tott két garasom adni, 
és magamnak nem kellett kéregettiem, 

hála legyen.

Hogy értenem adatott másokat, 
és nem kellett sírnom, hogy megértsenek, 

hála legyen.

Hogy a sírókkal sírni jó l esett, 
és nem nevettem minden nevetővel, 

hála legyen.

Hogy megmutattál mindent, ami szép, 
és megmutattál mindent, am i nít, 

hála legyen.

Hogy boldoggá tett minden, ami szép, 
és ami nit, nem tett boldogtalanná, 

hála legyen.

Hogy sohasem féltem a szeretettől 
és szerethettem, akik nem szerettek, 

hála legyen.

Hogy akik szerettek, szépen szerettek, 
és hogy nem kellett nem szépen szeretnem, 

hála legyen.

Hogy amim nem volt, nem kívántam, 
és sohesem volt elég, aki voltam, 

bála legyen.

Hogy ember lehettem akkor is, 
mikor az emberek nem akartak emberek lenni, 

hála legyen.

Hogy megtarthattam a hitet, 
és megfuthattam a kicsik futását, 
és futva futhatok az Érkező elé, 
s tán nem kell a városba mennem 
a lámpásomba olajért, 

hála legyen/

Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen/ 
és ma is kiálthatom: úgy legyen / 
és holnap és holnapután és azután is 
akarom énekelni: úgy legyen/-  

bála legyen, Uram/ 
hála legyen/

Sík Sándor


