
56

I l l u s z t r á c i ó k  g y ű j t e m é n y e
Gyűjtötte: dr. Gerzsenyi László

Illusztrációk az imádságról

Az im ádkozás a foglalkozása -  William Careyt valamikor 
dorgálták azért, mert szerintük túl sok időt fordított az imád- 
Vjcsiássa., és fo^JaJJsaTÁs&t rassSac
volt). Azt válaszolta, hogy a könyörgés, a hálaadás és a köz
benjárás sokkal fontosabb az életében, mint az, hogy kincseket 
gyűjtsön a földön. „Az imádkozás az én valódi foglalkozá
som!” mondta. „A cipőfoltozás mellékes; csak abban segít, 
hogy kifizessem a költségeket.”

53 órán át ta rtó  imaközösség -  Öt embert elzárt a földomlás 
egy bányában Kentucky, Salemben. Semmi ennivalójuk nem 
volt. Teljes sötétség szakadt rájuk. Az egyikük megmenekül
hetett volna, ha nem rohant volna vissza, hogy a többieket 
figyelmeztesse. Amikor a külvilágtól elzárt emberek fölfe

dezték. hogy nem menekűfftetnelc meg, fezeitek imádkozni’ és 
. NvróA-awgcxY te, \ící\ö\\ .

Aztán megmentették őket. Később a férfiak így tettek bizony
ságot élményükről: „Péntek reggeltől vasárnap reggelig vol
tunk ott. Szünet nélkül imádkoztunk! Amikor a mentőalakulat 
elért minket, még mind/g imádkoztunk!" A napvilágra került 
férfiak bányászsisakjaira ezek a szavak voltak bevésve: „Ha 
holtak leszünk, mire ránk találtok, tudjátok meg, hogy mind
nyájan üdvözültünk!”

Ki jogosult az im ádkozásra? -  Mielőtt megválasztották 
volna az amerikai Kongresszus hivatalos káplánját, a kép
viselők felváltva imádkoztak a kongresszusi ülések megnyitá
sakor. Végül kinevezték az állandó káplánt. Egy napon késett, 
és amikor az ülésszak megkezdésének ideje elérkezett, nem 
volt ott, hogy imádkozzék. Egy idősebb kongresszusi képvi
selő lépett előre és készült az imádkozásra. A Ház elnöke a bí
rói kalapáccsal asztalára ütött és megkérdezte: „Milyen jogon 
imádkozik a képviselő úr?” Az önkéntes imádkozó ezt vála
szolta az elnöknek: „Bármelyik bűnösnek a jogán, uram.” 
Megengedték neki, hogy imádkozzék.

Im ádkozás a m issziómunka előtt -  A következő történetet 
mondta el egy misszionárius: „Emlékszem rá, hogy amikor 
indulni készültem Indiába, szobatársammal együtt ültem és 
ezt mondtam neki: »Mit fogunk majd nekik mondani kint a 
munkamezőn? Csak egyszerűen beszélünk Krisztusról? Ha 
igen, akkor olcsóbb lenne Bibliákat és traktátusokat küldeni. 
Vajon elmondjuk nekik, hogy Jézus Krisztus megváltja és 
beteljesíti őket?« Aztán ezt mondtam: »Nem vagyok 
elégedett. Nem érzem, hogy van igazi üzenetem azoknak az 
embereknek, és nincs elég tapasztalatom, sem erőm hozzá. Ha 
ez a helyzet, akkor vajon nem valami nagy áldásra van szük
ségünk, mielőtt elhagynánk ezt az országot, mégpedig Krisz

tus megismerésére?« Ettől a naptól kezdve egészen tanul
mányi időnk végéig minden reggel öt órakor fölkeltünk, és

teljes órát töltöttünk az imádkozásban. Ez a napi két óra 
megváltoztatta életünket. Ettől kezdve egészen másként láttuk 
a misszionáriusi munkát.”

Im ádkozás és istendicséret -  Egy szolgálólány nagy lelki 
aggodalmában lelkészének segítségét kérte. Bármennyire is 
igyekezett megmagyarázni a lelkész az evangéliumot és alkal
mazni a lány helyzetére, mégsem jött meg az áhított béke. A 
lány próbált imádkozni, de nem mert beszélgetni Istennel. A 
lelkész igy szólt: „Ha nem tudsz imádkozni, talán dicsér-heted 
Istent.” Aztán elmondta, hogy Isten az ő kegyelméből támasz
tott lelkében vágyat az üdvösség után és töredelmet bűnei 
miatt. Megmondta, hogy súlyosbítaná helyzetét, ha nem 
köszönné meg ezt a kegyelmet, de ha dicséri és magasztalja 
Istent azért, amit elvégzett, hamarosan rájön, hogy aki 

elkezdte 6enne a jó  munkát, elvezeti ó't isten dicséretéhez és
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otthon énekelje el a 103. zsoltárt: „Áldjad, én lelkem, az 
Urat!” A lány megkönnyebbült szívvel távozott. Énekelte a 
zsoltár szavait, és azóta is magasztalja Istent, és kibeszél- 
hetetlen örömmel örvendezik.

Az im ádság és a lelki ébredés -  A New York-i 1858-59-es 
nagy lelki ébredés egyetlen ember buzgó és hittel teljes imád
ságára érkezett válaszként. Miután hosszasan várakozott 
Istenre, és mind jobban bízott abban, hogy Isten megmutatja 
hatalmát, végül elkezdte a délidőre meghirdetett imaössze
jövetelt. Az első fél órában senki sem érkezett, és egyedül 
imádkozott. Fél egykor lépések zaját hallotta a lépcsőház 
felől, aztán mások is érkeztek, és nemsokára már hatan voltak 
az imaközösségben. A hat között volt egy presbiteriánus, egy 
baptista, egy kongregacionalista, egy holland református és 
kettő felekezet nélküli. Az ébredés előestéje volt ez: „Az Úr 
velünk volt, hogy megáldjon minket' mondták visszaem
lékezésükben.

Az im ádkozás szokása -  Amikor Gordon tábornok seregével 
az afrikai Khartumban táborozott, azt mondják, hogy minden
nap volt egy óra, amikor egy fehér zsebkendőt lengetett a szél 
a tábornok sátrának bejáratánál. Amíg ezt a jelzést ott látták, 
senki sem léphetett be a sátorba, bármilyen magas rangot 
viselt és bármilyen fontos üzenetet akart átadni. Mindenki 
tudta, hogy a tábornok imádkozott abban az órában. Ha az 
evangéliumokat olvassuk, nagyon ismerőssé válik nekünk az 
Úr Jézus Krisztus imagyakorlata. Ő imádkozott kora reggel, 
amikor mások még aludtak; éjszakákat töltött az imádkozás
ban egy-egy fontos napi programja előtt; imádkozott cso
datételei előtt és után; imádkozott étkezés előtt, és imádkozott 
a kereszten többször is. Jó, ha a keresztyénnek is van „ima
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szokása”, ami nem a megszokottság jele, hanem az Istennel 
való rendszeres kapcsolat kifejeződése.

Túlságosan elfoglalt em berek -  Aki túlságosan elfoglalt 
ahhoz, hogy imádkozzék, talán sokkal elfoglaltabb annál, mint 
ahogy Isten valaha is tervezte az életére vonatkozóan. Teremtő 
Istenünk úgy tervezte az életünket, hogy abban megfelelő 
helye legyen az imádkozásnak is napról napra, egy egész 
életen át.

Pályakorrekció -  Az Apolló űrhajó hold körüli küldetése ide
jének 90 százaléka alatt az űrhajó téves pályán haladt. Mégis, 
az irányító központtal való állandó kapcsolat révén megtehet
ték a szükséges pályakorrekciókat. Az életúton mi is gyakran 
letérünk- az Isten által kiszabott pályáról, de az állandósult 
imakapcsolat alapján helyesbíthetjük pályánkat, és újból ha
ladhatunk a helyes irányba, hogy sikerüljön küldetésünk.

Im ak ü ld em én y - Egy hívő család tűzeset következtében min
denét elveszítette. A gyülekezetben a lelkipásztor különös 
imaalkalmat hívott össze a károsultak támogatása érdekében. 
Amikor összejöttek imádkozni, egy fiatalember lovaskocsival 
állt meg az összejöveteli hely mellett, és kezdte lerakni a kocsi 
rakományát: élelmiszereket, konzerveket, építési anyagokat, 
szerszámokat és sok más hasznos házi eszközt, majd megje
gyezte: „Édesapám ma nem tudott eljönni, de elküldte imád
ságait.” Az imádság sokkal több, mint szavak összessége.

E llenim aórák -  Az uruguayi Rivera városában minden pén
tek este imacsoport jött össze imádkozni. Ezt a buzgóságot 
csak üdvözölni lehetett volna, de nem ez volt a helyzet. 
Ezeken a péntek estéken a helyi spiritiszta csoport vezetői jö t
tek össze, hogy segítségül hívják a gonosz erőket, és tönkre
tegyék a keresztyén gyülekezetek és lelkipásztorok munkáját. 
Ráadásul az isténtiszteleteken is részt vettek abban a remény
ben, hogy zavart okozhatnak. A gyülekezet lelkipásztora, Nel
son Femandez és felesége, Maria, naponta imacsoportot 
szervezett a keresztyénekből, és így védte ki az ördögi 
támadásokat az Úr Jézus Krisztus nevében. Bárcsak a 
hitetlenek „buzgósága" arra késztetné a hívőket, hogy még 
odaadóbban igyekeznének fölhasználni az imádság erejét, 
lehetőségét, kiváltságát és felelősségét!

Tudjuk-e, m ire várunk? -  Egy kislány elment horgászni az 
édesapjával. Egy darabig várakozott. Aztán, amikor nem látón 
semmi kapást, ezt mondta: „Távozom." Édesapja megkér
dezte: „Miért?” „Azért, mert nem látom, hogy mire kell vár
nunk." -  Ha nincs célja imádkozásunknak, hamarosan bele
fáradunk a várakozásba.

John Knox im ádkozásának hatalm a -  A skóciai Mária ki
rálynő mondta, hogy sokkal jobban fél John Knox refonnátor 
imádságaitól, mint egy tízezer katonából álló hadseregtől.

Egy filozófus az im áról -  Röviddel halála előtt egy európai 
filozófus az ágya körül levő tanulóknak a következőket mond
ta életének összefoglalásaképpen: „A mágikus szó nem az 
elmélkedés, ahogy egy filozófustól elvárnátok, hanem az 
imádság. Az imádság mint az áhítat tökéletes aktusa, nyu
godna és tárgyilagossá tesz minket. Az ember az imádság

gyakorlásával fejlődik az igazi alázatosságban. Az imádság a 
lélek legteljesebb alázata. E létben a legnagyobb áldásokat 
csak azok kapják meg, akik imádkoznak. Leginkább a 
szenvedésben tanul az ember imádkozni.”

iiudson Tavlor im ádsága -  Valamikor Istent kértem, hogy 
segítsen. Aztán megkérdeztem tőle, hogy segíthetek-e neki. 
Végül odajutottam, hogy kérni kezdtem őt, hogy végezze 
munkáját általam.

Egy házaspár im ádsága -  Őrizz meg minket, Urunk, a kicsi
nyeskedéstől! Add, hogy megfontoltak legyünk szóban és tett
ben! Segíts félretennünk az előítéletet és bizalmatlanságot 
egymás iránt, mély bizalomban, félelem és önsajnálkozás 
nélkül! Adj erőt, hogy ne igyekezzünk hibákat keresni, de 
fedezzük föl a legjobbat egymásban és minden helyzetben! 
Őrizz minket az indulatosságtól és elhamarkodott ítélettől; 
bátoríts arra, hogy időt szakítsunk mindenre, növekedjünk a 
nyugalomban és finomságban! Segíts, hogy nagylelkűek 
legyünk, kedvességgel és megértéssel! Taníts minket arra, 
hogy sose hagyjuk egymást figyelmen kívül, ne okozzunk 
bántást egymásnak, és ne tekintsük tennészetesnek, hogy 
egymáséi lehetünk! Vésd szívünkbe a jóságot és együttérzést!

M egnyíltak a kapuk -  Amikor Viktória királynő arra készült, 
hogy felavassa a sheffieldi városházát, egy kis aranykulcsot 
adtak a kezébe és azt mondták neki, hogy csak meg kell fordí
tania az aranykulcsot, és a városháza kapui azonnal kinyiinak. 
Engedelmeskedett az útbaigazításnak, m egfordította az 
aranykulcsot, és az eletronika segítségével egy pillanat alatt 
megnyíltak a városháza kapui. Az Úr Jézus Krisztus elmondta 
nekünk, hogy mi nyitja meg a menny kapuit. Tanításaiban 
ismételten foglalkozott ezzel: „Kérjetek, és adatik nektek, ke
ressetek és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek!” Ha 
hiszünk Krisztus istenségében, akkor továbbléphetünk egy 
lépéssel, és elfogadhatjuk, hogy az imádság aranykulcsa meg
nyitja nekünk a mennyet.

Im ádkozzunk egym ásért! -  Egyik testvérünk ezt az 
imakérést közölte a közelmúltban: „Kérem a Testvéreket, 
hogy buzgón imádkozzunk X. Y. testi és lelki gyógyulásáért!” 
Egy másik imakérést így fogalmaztak meg: „Imádkozzunk N. 
N. és családja megtéréséért, X. Y. hitben való megerő
södéséért és lakásproblémájának megoldásáért!” A harmadik 
kérés szövegét az alábbiakban közöljük: „Szeretném, ha lélek
ben imádkoznának értem reménységért, új, igazi folyamodás 
elkezdéséért. Visszaeső bűnös vagyok.” Egy negyedik kérést 
mi fogalmazunk meg egy súlyos helyzetben levő személyért, 
aki öngyilkossági gondolatokkal foglalkozik. Segítsünk neki 
imádságainkkal, hogy az Úr emelje föl a mélyből, és hárítsa el 
életében azokat az akadályokat, amelyek legyőzéséhez nincs 
sem testi, sem lelki ereje!

Imádkozás a szabadulásért -  Egy istentisztelet végeztével, 
amelyen a prédikáció az imádkozásról szólt, valaki odament 
az igehirdetőhöz és ezt mondta: „Nem gondolom, hogy ilyen 
módon imádkozhatunk.” A prédikátor megkérdezte tőle: 
„Miért nem?” Amaz egy kis szünet után ezt válaszolta: „Van 
egy fiútestvérem, aki nem keresztyén. A színház, a bor, a klub, 
a kártyázás az élete. Csak nevet rajtam. Bármit odaadnék
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azért, hogy a bátyáin keresztyénné legyen. De nem gondolom, 
hogy pozitív módon imádkozhatott) megtéréséért, mert ő 
szabad lény, ugye? Isten nem vált meg senkit az ő akarata 
ellenére.” A lelkipásztor ezt válaszolta: „Az ember szabad 
akaratú lény, hogy a régi kifejezést használjuk. Mégis a 
leginkább leigázott rabszolga a földön, ami a bűnt, az önzést 
és az előítéletet illeti. Imádságunk célja nem az, hogy 
valakinek az akaratát kényszerítsük, sohasem az. Azért imád
kozunk, hogy megszabaduljon a íojtó befolyásoktól, amelyek 
eltorzítják. Szeretnénk letörölni szeméről a port, hogy vilá
gosan lásson. Mihelyt megszabadul, akkor tisztán lát, és 
valószínű, hogy előítélet nélkül mérlegelve, akaratát az 
egyedül helyes út kiválasztására használja."

Az im ádkozás m isztérium a -  Néha azzal érvelnek, hogy az 
imádkozás titokzatos. Minden titokzatos, ha kezdünk róla 
gondolkodni. Az anyag titokzatos. Senki nem tudja, mi az 
anyag. Az erő titokzatos. Senki nem tudja, mi az erő. A gra
vitáció titokzatos. Senki nem tudja, mi a gravitáció. Senki nem 
tudja, mi történik, amikor kockacukrot teszünk egy csésze 
kávéba. Vajon a változás mechanikai vagy kémiai, azt a leg- 
bölcsebb ember sem képes megmondani. Csak egyet tudunk: 
az a kockacukor megédesíti a kávét. Legtöbbünknek ez elég. 
Tudjuk, hogy az imádság megédesíti napunkat. Hogy ez 
miként történik, nem tudjuk. Kinek van olyan éles látása, hogy 
követhetné az ének vagy az imádság repülését? Miért ne 
legyünk olyan ésszerűek és gyakorlatiasak a vallásunkban, 
mint amilyenek vagyunk az ebédlőasztalnál?

Isten válaszol az im ára -  Sok évvel ezelőtt Chicagóban tar
tották a világvásárt, és közben Dwight Moody, a nagy evangé- 
lizátor igehirdetési sorozatot tartott, amihez sok pénzre volt 
szüksége. Egy napon egy kis csoport jött össze Moodyval, 
hogy megbeszéljék és tervet készítsenek a munkára. Amint 
leültek enni, Moody így szólt: „Ma hétezer dollárra van szük
ségünk a munkához. Már kaptam ezer dollárt, de mielőtt enni 
kezdenénk, azt ajánlom, hogy imádkozzunk, és kérjük Istentől 
a hiányzó hatezer dollárt.~ Ezután egyszerű gyermeki hittel 
feltárta Moody a problémát a mennyei Atyának. Körülbelül 
egy órával később, miután a kis csoport befejezte az étkezést 
és összeállította a napi tervet, egy postásfiú érkezett távirattal 
a kezében. Moody elolvasta és átadta a táviratot egyik 
munkatársának, aki hangosan felolvasta: „Moody úr, North 
Field-i barátainak az volt az érzése, hogy pénzre van szük
ségük Chicagóban. Éppen most rendeztünk gyűjtést, és hat
ezer dollár jött össze a perselyben." North Field csaknem 
ezerötszáz kilométerre van Chicagótól. Azon a reggelen, 
amikor a délelőtti istentisztelet befejeződött North Fielden, 
valaki ajánlotta, hogy adakozzanak Moody chicagói szol
gálatára. Isten él! A hívők tudják, hogy ténykedik, bensőséges 
tapasztalatuk alapján.

„Istenhez im ádkozva v irraszto tta  át az éjszakát” -  A cím
ben levő szavakat Lukács evangélista jegyezte föl az Úr Jézus 
imádkozásáról (Lk 6:12). Sohasem olvasunk arról, hogy Jó- 
zsué keze elfáradt a csatában, de tudjuk, hogy Mózes keze 
elfáradt, amikor fölemelve tartotta 'botját. Minél 'íríká’ŐD 'le’fki 
jellegű munkát végzünk, annál hajlamosabbak vagyunk az 
elfáradásra. Képesek volnánk állva maradni és prédikálni 
egész nap, de nem tudnánk imádkozni egész nap. Kimehet
nénk a betegekhez, hogy tizenkét órán át vigasztaljuk és segít

sük őket, de nem volnánk képesek arra, hogy bemenjünk belső 
szobánkba és imádkozzunk reggeltől estig. Ahhoz, hogy vala
ki egy egész éjszakát az Isten előtti imádságban töltsön, nagy 
erőfeszítést kell vállalnia, többet annál, mintha egész éjszaka 
prédikálna az embereknek.

Hogyan im ádkoztak a misszióért? -  George Whilefield, a 
híres angol evangélista ezt mondta: „Ó, Uram, adj lelkeket 
vagy \'edd e\ a \e\kemet\” -  Henry Martin w\\ssz\OT\án\\s fe\- 
kiáltott, amint India korallzátonyain térdepelt: „Itt égjek el 
Istenért'.” -  Dávid Brainerd, az észak-amerikai indiánok misz- 
szionáriusa a 18. század elején így imádkozott: „Uram, neked 
szentelem magam, fogadj el, és legyek tied örökre! Uram, 
semmi mást nem kívánok, semmi többet nem kívánok.” 
Naplójában az utolsó sorokat halála előtt néhány nappal írta: 
„O, jöjj, Uram Jézus, jöjj hamar! Ámen.” -  Kempis Tamás 
(1379-1471) ezt mondta: „Add, amit akarsz, és amennyit 
akarsz, és amikor akarod! Vigyél oda, ahova akarsz, és bánj 
velem mindenben úgy, ahogy akarsz!” -  Dwight L. Moody így 
könyörgött: „Használj, Megváltóm, bármilyen célra és bármi
lyen módon, ahogy kívánod! Itt van szegény szívem, ez az 
üres edély, töltsd meg kegyelmeddel!” -  Luther Márton így 
imádkozott azon az éjszakán, amikor másnap megjelent a 
Wormsi Birodalmi Gyűlésen: „Cselekedj, Istenem, állj mellet
tem az egész világ bölcsességével és érvelésével szemben! O, 
cselekedd meg! Neked kell megtenned! Állj mellettem, igaz, 
örök Isten!” -  Az imádkozó Hyde, India misszionáriusa így 
imádkozott: „Atyám, add nekem ezeket a lelkeket, vagy 
meghalok.” -  Comstock asszony, India misszionáriusa ezt az 
imádságot mondta, amikor gyermekeit hazaküldte: „Úr Jézus, 
ezt érted teszem.” -  Te hogyan imádkozol a misszióért?

Az Imaösszejövetel halálára -  Az Imaösszejövetel mosta
nában halt meg, az Első Elhanyagolt Gyülekezetben, a Vilá
giasság utcáján. Sok évvel ezelőtt nagy ébredések között 
született, erős, egészséges gyermek volt, főként bizony
ságtételen és bibliatanulmányozáson élt, és hamarosan felnőtt 
korra jutott. O íett az egyik legbefolyásosabb tagja a híres egy
házi családnak. Az utóbbi évek alatt azonban kezdett foko
zatosan soványodni. Megmerevedett a térde, hideg lett a szíve, 
nem ténykedett, és hiányzott az életcélja meg az ereje. Végül 
már csak az árnyéka lett annak, aki valamikor volt. Utolsó 
szavaival suttogva érdeklődött szeretteinek távolléte felől, 
akik az anyagiasság után futottak és a világi szórakozásokat 
kergették. A szakértők nem értettek egyet halálos beteg
ségének okában. A boncolás azonban kiderítette, hogy hiány
zott neki a lelki eledel, a hit, a szívbeli vallás és az általános, 
támogatás. Csak néhányan voltak jelen a halálos ágyánál, és 
zokogtak régi szépségére és erejére emlékezve. Távozásának 
tiszteletére bezárták a templom ajtajait szerda esténként, a 
hónap egyetlen szerdájának kivételével, amikor az asszonyok 
a frissítők mellett rózsaszínű limonádét szolgáltak fel a férfi
ak kézilabda csapatának.

Ilyenek is történnek — Ebédidő alatt egy nagy gyár elnöke 
beszélgetni akart a vállalat igazgatójával egy fontos ügyben, 
cie az igazgató titkárnője e2t monüra: s’/a te ó  zavarni,
mert konferencián vesz részt, ahogy mindennap teszi ebben az 
időben.” A türelmetlen vezető így szólt: „Mondja meg neki, 
hogy az elnök akar vele beszélgetni.” A titkárnő határozottan 
válaszolta: „Szigorú parancsba kaptam, uram, hogy nem
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szabad őt zavarni, amíg a konferencián van." A férfi hara
gosan félretette az útból a titkárnőt és rányitott az igazgatóra 
az irodájában. Egy gyors pillantás után hátralépett, gyöngéden 
bezárta az ajtót és így szólt: „Sajnálom. Ez naponta előfor
dul?” „Igen. naponta tizenöt percet tölt ilyen konferencián." 
Az elnök úgy találta, hogy az igazgató térdepelve imádkozott 
a nyitott Biblia előtt.

„M ár abbahagyhatod az i m á d k o z á s t . — Két férfi csó
nakázott. amikor hirtelen viharba kerültek. Míg az egyik 
buzgón imádkozott a szabadulásért, a másik eszeveszetten 
evezett, hogy partra jussanak. Ez utóbbi hamarosan megérin
tette a tó alját az evezőjével. Az enyhület sóhajával odafordult 
barátjához: „Most már abbahagyhatod az imádkozást, 
hamarosan parton leszünk.

Aki nem akarja  zavarni Istent -  Egy halász, aki már hosszú 
idő óta nem törődött Istennel, hitetlen társaival együtt kint volt 
a tengeren, amikor hirtelen vihar csapott rájuk és elsüllyedés
sel fenyegette hajójukat. Az egykori hivő halászt barátai 
kérték, hogy imádkozzék, de ö így szólt: „Már régóta nem tet
tem ezt. sőt be sem léptem a templomba." Sürgetésükre azon
ban végül felkiáltott: „Ó, Uram, nem kértem tőled semmit 
tizenöt év óta, és ha most segítesz rajtunk, és biztonságban 
partra jutunk. ígérem, hogy megint nem zavarlak tizenöt 
évig.”

Repüló'téri im aszoba -  A napokban voltam a Ferihegyi 2B 
repülőtéren, s már a belépés után megfigyeltem egy jelzést, 
ami a repülőtéri kápolna felé mutatta az irányt. A lépcsőkön 
fölhaladva. a legfelső szinten rátaláltam az imateremre. A 
szószék, a Biblia és a katolikus meg protestáns egyházak 
tájékoztató iratai fogadtak, valamint néhány ülőhely a 
szószékkel szemben. Ha valaki feszültségben van és aggódik 
a fölszállás vagy átszállás előtt, bemehet az imaterembe, és 
elmélyülhet lelki csöndességében és az Úrral való beszél
getésében. Illenék imádkoznunk a célhoz érkezéskor is. hogy 
megköszönjük Istennek az őrizetet és biztonságos utazást!

Meg nem hallgatott imák -  Gyakran áldás nekünk az, ha 
Isten nem hallgatja meg imádságainkat. Néha ugyanis helyte
len az indítékunk, máskor nem tudjuk igazán, mire van szük
ségünk, vagy ha ismernénk a körülmények részleteit, akkor 
sajnálnánk, hogy Istent zaklattuk valamilyen kérésünkkel. 
Kövessük az Úr Jézus példáját, aki így fejezte be imádságát a 
Gecsemáné-kertben: „Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a 
pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a Te akaratod!"  (Mt 
26:42)

Egy hitetlen im ádsága -  Az egyik szénbányában egy napon 
a szénfal kezdett omlani és az egyik bányász -  aki magát 
hitetlennek tartotta -  felkiáltott: „Uram, ments meg!" 
Bányásztársa odafordult hozzá és így szólt: „Ó, nem kell más. 
csak egy rakomány szén, hogy kiverje az emberből a hitetlen
séget!" Az emberek próbál ják elfojtani magukban az imádság
ra való vágyat, de eljön az idő mindenkinek az életében, 
amikor ez a vágy imára készteti.

Im ádság az év vége felé -  Uram. bevallom neked, hogy 
vágyakat tápláltam magamban irántad, amelyeket nem vittem 
be a mindennapi életbe. Döntéseket hoztam anélkül, hogy

beszélgettem volna veled, majd téged hibáztattalak, amikor 
valami nem sikerült. Azt mondtam, hogy bízom benned, 
mégsem hagytam rád ügyeimet. Múló örömökre vágytam, és 
nem voltam kész várni azokra az örömökre, amelyek tartósak 
és önfegyelmezés által érkeznek meg. Gyakran a könnyű utat 
kerestem és következetesen tartózkodtam a nehéz utaktól. 
Olyan álmoknak adtam oda magam, amelyek megvalósulása 
érdekében alig tettem valamit. Bocsásd meg azokat a 
szándékaimat, amelyek ugyan megszülettek, de sohasem 
maradtak életben! Kérem, hogy ígéreted szerint változtass 
meg! Adj új holnapot új lelkiilettel! Tisztítsd meg szívem; 
teremts bennem új magatartásokat, új eszméket, amit egyedül 
te tehetsz! Ámen.

M iért im ádkozzunk? -  Ne imádkozzunk könnyű életéit, 
hanem azért, hogy legyünk erősebbek! Ne imádkozzunk olyan 
feladatokért, amelyekkel egyenlő az erőnk, hanem imádkoz
zunk olyan erőért, amely megfelel feladatainknak! Aztán 
munkánk elvégzése nem csoda, hanem mi válunk csodává. 
Mindennap csodálkozunk az élet gazdagságán, amelyet Isten 
kegyelméből nyerünk.

Ne csak vendég legyen! -  Egy ötéves kisleány imádkozott az 
étkezés előtt. A megszokott imát mondta: „Jövel. Jézus, légy 
vendégünk..." Aztán hirtelen édesanyjához fordulva, így 
szólt: „De anyu, én nem akarom, hogy Jézus a vendégünk 
legyen." Édesanyja meglepetten kérdezte: „Miért, drágám?” 
„Azért, mert a vendég csak néha jön hozzánk. Azt akarom, 
hogy az Úr Jézus mindig itt legyen.”

Aggódás helyett im ádkozás -  A Filippi 4:6-9-ben a 
következő gondolatok találhatók: Ne aggódjunk: kezdjünk 
imádkozni, és ígéretként számíthatunk a békességre. Először 
abba kell hagynunk az aggodalmaskodást, majd el kell kez
denünk imádkozni, hogy Isten békessége áradhasson az 
életünkbe! Ennek bizonyságát láthatjuk Dávid életében egy 
krizis idején, ami a 34. zsoltár megírására késztette. Dávid 
megmenekült a filiszteusok kezéből, amikor eszelősnek tet
tette magát a városukban. Aztán elmenekült Adullám bar
langjába négyszáz emberével együtt, akik elkeseredettek, adó
sok és üldözöttek voltak. Ebben a helyzetben Dávid megírta 
az egyik dicsőítő zsoltárt, amely így kezdődik: „Álclom az 
Urat mindenkor, állandóan öt dicséri szám  " (Zsolt 34:1). Nem 
azt iija. hogy néha dicsőíti az Urat, hanem azt. hogy „min
denkor, állandóan" öt dicséri, még akkor is, amikor üldözi az 
ellenség.

Felszólítás az im ádkozásra  -  Isten, a világmindenség 
Teremtője. hív minket, teremtményeit, hogy imádkozzunk, és 
megígéri a válaszadást. Ö szent, a bűnösöktől és istentelenek
től elkülönített. Mi lázadók és bűnösök vagyunk, de ő a mi 
Atyánk. Bátorít arra, hogy kérjünk tőle, és ígéri, hogy segít. 
„Kérjetek, és adatik nektek... Mert aki kér, mind kap... Ha 
tehát ti goiiosz létetekre tudtok jó  ajándékokat adni gyer
mekeiteknek. mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok 
azoknak, akik kérik tőle?"  (Mt 7:7-11)

Az ima m egváltoztatja a helyzetet -  A Biblia ezt mondja:
..Nagy■ az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének" (Jak 
5:16). A betegekért való imádkozás nem pótolja az orvossá
got; a mindennapi kenyérért való könyörgés nem pótolja a
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munkát; az elveszettekért való ima nem pótolja az evangélium 
hirdetését, de ezek sem pótolhatják az imádkozást. A keresz
tyének imádságáért egyesek meggyógyulnak, akik betegek 
lennének; egyesek életben maradnak, akik különben meghal
nának; emberek megváltásban részesülnek, akik különben 
elkárhoznának; a lehetőségek ajtajai megnyílnak, amelyek 
továbbra is zárva maradnának. Sok minden ment végbe már az 
imádkozások eredményeképpen, és még több történhetnék, ha 
gyakrabban imádkoznánk; „Mégsem kapjátok meg azért, mert 
nem kéritek" (Jak 4:2).

Spurgcon emléke -  Nem tudom elmondani, hogy milyen 
sokkal tartozom jó  édesanyám ünnepélyes szavainak. Vasár
nap esténként szokás szerint vele együtt otthon maradtunk 
mint kisgyermekek, aztán körülültük az asztalt, és olvastuk az 
igeverseket egymás után, ő pedig megmagyarázta nekünk az 
igéket. Ezután eljött a könyörgés ideje. Először olvasott 
nekünk a megtéretlenekért mondott imádságok közül, és 
megkérdezte, hogy meddig gondolkodunk még jelenlegi 
állapotunkon, mielőtt keresnénk az Urat. Aztán jött édes
anyánk imádsága, és némelyik szavát sohasem felejtjük el, 
pedig már megfehéredett a hajunk.

Egy cowboy im ádsága -  „O, Uram, sohasem éltem ott, ahol 
templomok emelkednek. Jobban szeretem a természetet úgy, 
ahogy van. Már nagyon régen befejezted munkád, és amikor 
rátekintettél, azt mondtad, hogy .jó ”. Tudom, hogy mások 
abban a világosságban találnak meg, amely ólomkeretes abla
kokon át szűrődik rájuk, és mégis úgy érzem, ma este köze
ledsz felém ezen a homályos, csillagfényes prérin. Köszönöm, 
Uram, hogy olyan jó  helyre tettél, teljes szabadságot adtál, 
nem vagyok rabja a sípnak, órának vagy harangnak, sem a 
falaknak és utcáknak. Add, hogy elnéző legyek az emberek 
iránt, és becsületes, nemes mindenki előtt! Néha gondatlan 
vagyok, Uram, amikor a városban járok, de sohasem mondják 
rólam, hogy utálatos vagyok vagy kicsinyes. Bocsásd meg. 
Uram. amikor valamit elfelejtek! Megérted a rejtett okokat is. 
Tudod, mi bánt és aggaszt. Jobban ismersz, mint ahogy édes
anyám ismert engem. Csak tartsd rajta a szemed mindenen, 
amit végzek és szólok! Igazíts helyre, ha rossz útra térek! 
Irányíts az előttem levő hosszú ösvényen, ami a nagy 
Vízválasztóhoz vezet!”

Az im ádságtól való félelem -  Amikor Ethelred szász király 
betört Walesbe, és már-már összeütközött a britonokkal, 
észrevette, hogy az ellenség közelében fegyvertelen férfiak 
serege áll. Megkérdezte, hogy azok kicsodák és mit csinálnak. 
Megmondták neki, hogy a seregben vannak Bangor szerzete
sei, és imádkoznak honfitársaik győzelméért. A szász király 
ezt kiáltotta: „Akkor már elkezdték a harcot ellenünk. Először 
őket támadjátok!”

Im ádság és igyekezet -  Egy kisfiú csónakjával kievezett a 
tengerre, és már másfél kilométernyire volt, amikor csónakja 
elsüllyedt. Ekkor a fiú úszni kezdett a part felé és biztonsá
gosan megmenekült. Édesanyja megkérdezte tőle, hogy 
miként tudott kiúszni a partra. A fiúcska ezt felelte: „Rád gon
doltam, és Istenhez imádkoztam, aztán karomat és lábamat 
nckiadtam az úszásnak.” Az ima önmagában nem mentette 
volna meg. Imádkozott és aztán igyekezett kiúszni.

Azonnali ima -  Ha a vízpumpát gyakran használjuk, a víz az 
első nyomásra kiárad, mert magas a vízszint. De ha a pumpát 
sokáig nem használjuk, a vízszint lesüllyed, és hosszabb ideig 
kell pumpálni, mire vizet kapunk. így vagyunk az imádsággal 
is. Ha készek vagyunk minden helyzetben imádkozni, akkor 
azonnal vágyakozunk imába foglalni kéréseinket és hálánkat. 
De ha elhanyagoljuk az imát, nehéz ismét imádkoznunk, mert 
a víz szintje lesüllyedt a kútban.

Különös meghallgatás -  György munkásember volt, és sokat 
ivott, de az imádságok és bölcs feleségének példája által telje
sen lemondott a szeszesitalról, és megtért. Közeledett azonban 
a karácsony. Ilyenkor a munkavezető egy korsó sört szokott 
adni embereinek, hogy boldogan töltsék a karácsony előtti 
estét. György félt a közeledő kísértéstől. Éppen egy elég 
magas létrán dolgozott, miközben sóhajtva kérte Istent, hogy 
mentse meg ettől a kegyetlen kísértéstől, mert semmiképpen 
sem akar visszaesni régi szenvedélyébe. Hirtelen megcsúszott 
a lába, és leesett a létráról. Semmije nem tört el, de miután ha
zavitték. ágyban kellett maradnia csaknem egy teljes hétig. Ez 
idő alatt mélyült megtérése, jobban felismerte a bűn veszélyét, 
és erősödött Krisztusban való bizodalma. A kísértés ideje 
azonban elmúlt, és Isten bűnbánó szolgája biztonságban és 
védelemben maradt. György ezt mondta magában: „Vajon 
Isten nem adott választ gyönge imámra olyan tökéletesen és 
azonnal, mintha láttam volna, amint kezével megérinti a 
lábam, hogy leessem a létráról, de nem ért semmilyen súlyos 
sérelem, csak megmenekültem a kísértéstől?”

Illusztrációk a bizonyságtételről

A személyes evangélizálás rendszere -  Valaki azt mondta, 
hogy az első évszázadban az evangéliumot nagyon találékony 
módszerrel adták tovább. Személyes evangélizáló módszernek 
nevezték és igazán eredményes volt. Eredményesebb, mint a 
mi mai telefonos, televíziós és egyéb módszerünk. A samáriai 
asszony Jézussal való találkozása után elvitte az evangéliumot 
a városba, és sokan hittek Jézusban az asszony beszédéért (Jn 
4:39).

Lecke az atomoktól -  A világmindenség minden atomja 
hatással van minden más atomra, de csak a mellette levő atom 
közvetítésével. Ha az ember hatással akar lenni minden más 
embertársára, akkor a legjobban úgy teheti, hogy a mellette 
levőre gyakorol hatást az Úr Jézus képviseletében.

Dániel W ebster sírfelirata -  Dániel Webster államférfi és 
szónok bizonyságtétele látható és olvasható a sírfeliratán, amit 
ő diktált egy nappal halála előtt. A sírfelirat a következő: 
„Dániel Webster, született 1782. január 18-án, meghalt 1852. 
október 24-én. A filozófiai érvelés különösen a hatalmas kiter- 
jedettségnek e földgolyó kicsinységével való összehasonlítása 
alapján néha megremegtette a bennem levő hitérveket. De 
szívem mindig biztosított és újból biztosított arról, hogy Jézus 
Krisztus evangéliumának isteni valóságnak kell lennie. A 
hegyi beszéd nem lehet pusztán emberi produktum. Ez a hit 
átjárja lelkiismeretem legmélyét is. Az emberiség egész 
történelme ezt igazolja."
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Aki úgy él, ahogy tanít -  Egy misszionárius hindu nők cso
portja 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 érdekeltek 
azok a csodák, amikről beszéltél, hogy elmentem, és 
megkérdeztem a szolgádtól, hogy úgy is élsz-e, ahogy taní
tasz. Azt mondta, hogy igen, ezért visszatértem, hogy még 
többet halljak Jézusról” felelte az asszony.

Aki Isten szom szédságában lakik -  Egy angol utazó próbált 
Jeruzsálemben valakit találni, aki beszélt angolul és arabul is. 
Hallott egy amerikai misszionáriusról, aki a közelben lakott. 
Az utazó megállított egy arab fiút, aki ugyan keveset tudott 
angolul, de megkérdezhette tőle. hogy odavezetné-e a misszi
onárius házához. A kisfiú arca felragyogott és ezt kérdezte: 
„Ahhoz a nénihez vezesselek, aki Isten szomszédságában 
lakik?” Ha egy tanulatlan utcagyerek felismerte azt, hogy ki 
jár Istennel, miért nem élünk úgy, hogy a világ meglássa 
mibennünk is Jézust?

A traktátusszolgálat eredm ényei -  Egy utas evangéliumi 
traktátusokat osztogatott egy gőzhajón. Odament egy utashoz, 
aki kedvesen elfogadta a traktátusokat, de megjegyezte: „Nem 
nagyon hiszek az ilyen munkában.” A traktátust osztogató 
lelki munkás ezt felelte: „Húsz évvel ezelőtt egy traktátus 
segített engem megtéréshez.” A beszélgetés során később 
fölfedezte, hogy éppen ez az ember osztogatott neki traktátu
sokat, és most ennek az embernek ő adta a megtérést elő
mozdító lelki olvasmányt. Ezért hozzátette megjegyzéséhez: 
..De Isten kegyelméből ismét elkezdem a traktátusmissziót.”

Köszönöm, János! — Egy 16 éves fiú elfogadta Krisztust 
Megváltójának, és azonnal bizonyságot tett erről egyik osz
tálytársának. Ez a barátja megtért, és szinte egész további 
életüket ugyanabban a városban élték. Az egyik iskolaigaz
gatóként, 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!«”

B arátok vitték Jézushoz a betegeket -  Egy híres evangéli- 
zátor mondta, hogy az újszövetségi beszámolók negyven 
ugyanolyan betegségben szenvedő emberről szólnak, akiket 
Jézus meggyógyított. Közülük harmincnégyet barátai vittek 
Jézushoz, vagy Jézust vezették hozzájuk. A negyven esetből 
csak hat alkalommal mentek a szenvedők Jézushoz anélkül, 
hogy valaki segítette volna őket. Napjainkban is a legtöbben 
azért találják meg Jézust, mert barátaik törődnek lelkűk sor
sával.

Az élet ó rá ja  -  „Az élet óráját csak egyszer húzzák föl, és 
senki nem tudja, hogy az óramutatók mikor állnak meg, késő 
este vagy kora reggel. A vagyon elvesztése nagyon el
szomorító, de az egészség elvesztése még inkább elkeserít, 
mig az ember lelkének elvesztése olyan kár. amit többé nem 
lehet helyreállítani." Miközben ezeket a sorokat elolvastuk, 
39-en haltak meg. Óránként 5500 embernek kell találkoznia

Teremtőjével. Mit cselekszünk azért, hogy elvigyük nekik az 
evangéliumot, és ne jussanak a pokolba?

Éneklés Voltaire székében -  Valakinek megmutatták Lon
donban az egyik kiállításon Voltaire székét, miközben ezeket 
mondták: „Voltaire ezen a széken ült, amikor ateisztikus 
istenkáromlásait írta.” A látogató megkérdezte: „Tényleg ez 
volt az a szék?” -  majd engedélyt sem kérve, átlépett az 
elválasztó kötélen, leült a székre és úgy énekelt, ahogy egy 
igazi hívő énekelhet: „Hol Jézus Úr. az éjszakát Napsugaras 
fény járja át. Országolása még megáll. Ha minden sem
miségbe száll!"

A kannibálok nyelve -  A kannibálokat emberevőknek 
nevezik, mert megölik és felfalják foglyaikat. A gyilkosságnak 
és felfalásnak más módja is van. Ezt az ember a nyelvével is 
megteheti éppen úgy, mint ahogy a kannibálok teszik a 
fogaikkal. Vajon nem azt mondja az apostol, hogy „ha 
egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok: el ne emésszétek 
egymást!"? Ne engedjük, hogy ez az indulat ragadjon magá
val minket, hanem inkább mondjunk „egymásnak zsoltárokat, 
dicséretet és lelki énekeket... ” (Ef 5:19)!

Elvesztett bizonyságtétel - Valakinek volt egy énekes kanári
madara, és úgy gondolta, hogy tavasztól kezdve nem tartja a 
házban a madarat. Elhatározta, hogy a nyári időre felfüggeszti 
a madár kalitkáját egy nagy fa alatt az udvaron. A fán számos 
veréb lakott, és mielőtt a madár gazdája rájött volna, hogy mi 
történik, a kanárimadár elvesztette énekeit. Rossz társaságban 
volt egész nyáron, és a régi szép énekek soha többé nem tértek 
vissza, csak a csiripelés folytatódott egyhangú monotonság- 
gal. Vannak hitvalló keresztyének, akik valamikor csodá
latosan tettek bizonyságot Krisztusban rejtett életükről, de 
elvesztették bizonyságtételüket, mert rossz barátokat válasz
tottak.

Egyszerű bizonyságtétel -  Egy püspök egy idős bíró betegá
gyánál ült, és fennkölt témákat hozott elő, amikor a haldokló 
férfi udvariasan így szólt: „Bocsásson meg, de tudja, hogy én 
a valósággal nézek szembe. Lenne szives úgy beszélni velem, 
mint ahogy egy utcagyerekkel beszélne?" A püspök csöndesen 
így szólt: „Ön bűnös, mint én is. Jézus meghalt a mi 
bűneinkért. Bízzék benne, mint egy kisgyermek!” A bíró ezt 
válaszolta: „Köszönöm, püspök úr. Ezt elfogadom. Ez bekét 
ad nekem.”

Bizonyságok az égen -  Egy francia ateista így szólt egy 
paraszthoz: „Ledöntjük templomaitokat, és elpusztítunk min
dent, ami Istenre és Krisztusra emlékeztet titeket." A paraszt 
így felelt:,, De meghagyjátok nekünk a csillagokat, és amíg a 
csillagok keringenek és ragyognak, addig az egek beszélik 
Isten dicsőségét. ”

Holdfényes keresztyénség -  Ezzel a fogalommal írják le azok 
keresztyénségét, akik keresztyén etikával pótolják a keresz- 
tyénséget. A kifejezés nagyon is találó. A holdfény szükséges 
és gyönyörű, de nem léteznék a nap nélkül. A hold nagyszerű 
visszatükröző, de nem ad más fényt, csak amit kap. A keresz
tyén etika sok jó ember életében kifejeződik, bizonyságot tesz 
Krisztusról, és az evangélium nagy tanainak a visszatük
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röződése. Krisztus és az evangélium nélkül azonban nem 
lenne ez a tükrözés vagy bizonyságtétel.

A virágzás alapja -  Valamikor egy intelligens török politikus 
föltette a következő kérdést a török parlamentben: „Miért van 
az, hogy a nyugati államok virágzanak, míg nálunk háborúk, 
éhínségek, lázadások és forradalmak pusztítanak?” Egy ja 
pán látogató volt évekkel ezelőtt az egyik virágzó ország
ban és ezeket mondta: „Nem vagyok keresztyén, nem hiszek 
a Bibliában és a keresztyénségben. Engem pogánynak 
neveznek és az is vagyok. Mégis tökéletesen világos, hogy a 
keresztyénség van a gazdaságilag jólétben élő államok hát
terében.”

K risztus hasonm ása -  Az ezüstművesnek nem kell semmi
lyen különös formulát követnie, hogy kitalálja az ezüst tisz
taságának mértékét. Tudja jól, hogy az ezüstből minden salak 
távozott, ha a folyékony fémre tekintve meglátja saját kép
mását. Mikor tiszta a keresztyén? Ha Krisztus rátekint és 
meglátja rajta önmagát. „Mert akiket eleve kiválasztott, 
azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia 
képéhez, hogy’ ö legyen az elsösziilött sok tesh’ér között ” (Róm 
8:29).

A tízparancsolat gyakorlása -  Egy kegyetlen viselkedéséről 
híres üzletember egyszer odament Mark Twainhez, és ezt 
mondta neki: „Mielőtt meghalnék, igyekszem elzarándokolni 
a Szentföldre. Ott fölmegyek a Sínai-hegyre és hangosan 
elolvasom a tetején a tízparancsolatot.” Mark Twain megje
gyezte: „Van egy jobb ötletem. Maradjon itt, ahol lakik, és 
tartsa meg a tízparancsolatot!”

H árom  keresztyén típus -  Egy lelkipásztor megállapította, 
hogy háromfajta keresztyén létezik: az ásítozók, a sántulást 
okozók és a halálos csapást adók csoportja. A világosság és 
sötétség lelki harcában nekünk a kereszt katonáinak kell 
lennünk. Egyes hívők ásitozva vállalják a feladatot Isten 
országáért, és sohasem viszik előbbre Krisztus ügyét. Más 
keresztyének alkalmanként előállnak, de csak lesántítják a 
lelki ellenséget, és sohasem mérnek rá halálos csapást. A har
madik csoportba a végzetes csapást osztogatok tartoznak, akik 
komolyan veszik a lelki harcot, és odaszentelik magukat 
Krisztus ügyének. Kevesen vannak ugyan, de megfordíthatják 
a harc kimenetelét, mint Gedeon vagy Dávid tette. Ha valaki 
ma az ásítozók vagy a lesántítók csoportjához tartozik, átáll
hat azok közé, akik halálosan komolyan veszik a sátánnal való 
harcot, és Jézus nevében közreműködnek a végső győzelem
ben.

Ki a keresztyén? -  A keresztyén elhiszi azt, amit értelmével 
nem képes fölfogni, és reménykedik abban, amit sem ő, sem 
más élő ember sohasem látott. Elhiszi, hogy a három egy és az 
egy három; hogy az Atya nem idősebb a Fiúnál, és a Fiú 
egyenlő az Atyával. Hiszi, hogy drága Isten szemében, és 
ugyanakkor utálja saját bűneit. Még azokon a területeken sem 
tartja magát megigazultnak, ahol nem talál hibát magában, de 
hiszi, hogy Isten elfogadja őt azokban a szolgálatokban is, 
ahol sok hiányosságát fedezi föl. Annyira szégyellj magát, 
hogy nem meri felnyitni száját az Úr előtt, de bátran Isten elé 
járul, és tőle kéri minden szükségletét... (Lord Bacon)

Az Ige és az im ádság együttm unkálkodása -  Egy kis ige
egy kis imádsággal: halála a lelki életnek. Sok ige egy kis 
imádsággal: a beteges élet jele. Sok imádság egy kis igével: 
több éltető erőt ad, de állhatatosság nélküli. Sok ige és sok 
imádság mindennap: az egészséges és győzelmes élethez 
vezet. (Andrew Murray)

Egy nem esem ber hagyatéka -  Egy bizonyos hegyi faluban 
évszázadokkal ezelőtt egy nemesember azon gondolkodott, 
hogy milyen örökséget hagyjon a falu lakóinak. Végül eldön
tötte, hogy templomot épít hagyatékként. A templomépítés 
terveit titokban tartotta egészen a befejezésig. Amikor az 
emberek összegyűltek, csodálkoztak a templom szépségén és 
tökéletességén. Sok dicsérő megjegyzés után egy jó  megfi
gyelő megkérdezte: „De hol vannak a lámpák? Miként 
világítják meg a templomot?” Anélkül, hogy válaszolt volna, 
a nemes rámutatott a falon levő lámpatartókra, aztán minden 
egyes családnak adott egy lámpát, hogy vigyék magukkal az 
istentiszteletre és függesszék föl a falra: „Valahányszor itt 
vagytok, az a hely, ahol ültök, világos lesz” -  felelte a nemes
ember. „Amikor pedig nem lesztek itt, az a hely sötét lesz. 
Amikor távol maradtok a templomtól, Isten házának bizonyos 
része sötéten marad.”

É rték  a kapcsolat alapján -  Egy amerikai turista Párizsban 
vásárolt egy olcsó, borostyánkő nyakláncot, és meglepődött, 
mert nagy vámot szabtak ki rá a New York-i határátkelőnél. Ez 
fölkeltette érdeklődését, és fölbecsültette a nyakláncot. Az 
ékszerész nagyítóval vizsgálva kijelentette: „Adok érte 25 
ezer dollárt.” Még jobban meglepődött, és elhatározta, hogy 
egy másik szakértővel is megvizsgáltatja. Amikor ezt tette, az 
35 ezer dollárt ígért a nyakláncért. A meglepődött tulajdonos 
megkérdezte: „Mit lát ön ebben a régi nyakláncban annyira 
értékesnek?” Az ékszerész ezt mondta: „Nézze meg ezen a 
nagyítón át! Ez a felirat tűnik a szeme elé: »Napóleon Bona
partétól Josephine-nek«." A nyaklánc értéke egy híres ember
rel való azonosításból származott. Mint keresztyének, az Úr 
Jézussal való kapcsolatunk alapján fölbecsülhetetlenül értéke
sek vagyunk Isten szemében.

A szentek közössége -  Schweitzer Albert mondta el, hogy egy 
süket férfi sohasem maradt el édesapjának gyülekezetéből. 
Amikor megkérdezték tőle, hogy miért vett részt állandóan az 
istentiszteleteken, jóllehet süketként semmit sem hallott a 
szolgálatokból, ezt válaszolta: „A szentek közössége! A szen
tek közössége!”

Egy sírem lék szövege -  Gordon tábornokot a Szt. Pál kated- 
rálisban temették el. Sírfelirata a következő: „Erejét a 
gyengéknek adta, javait a szegényeknek osztotta szét, együtt 
érzett a szenvedőkkel, és szívét Istennek ajánlotta.”

Névtelen Alkoholisták -  A Névtelen Alkoholisták intézete a 
következő lépéseket ajánlja munkatársainak, hogy ezek meg
tanításával segítsenek a szenvedélybetegeknek a megszabadu
lásban: (1) Elismeijük, hogy erőtlenek vagyunk az alkohollal 
szemben, és az életünk kezelhetetlenné vált. (2) Elhisszük, 
hogy a saját erőnknél hatalmasabb erő képes helyreállítani 
egészségünket. (3) Elhatározzuk, hogy aka-ratunkat és életün
ket rábízzuk Istenre, ahogy őt értelmezzük. (4) Átható és bátor
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erkölcsi leltározást végzünk magunkban. (5) Elismerjük Isten 
előtt, önmagunk előtt és egy másik ember előtt, hogy bajaink 
valóságosan milyen természetűek. (6) Teljesen készek 
vagyunk arra, hogy Isten változtassa meg jellemünk minden 
hiányosságát. (7) Alázatosan kérjük őt, hogy szabadítson meg 
hiányosságainktól. (8) Listát készítünk azokról, akiket meg
bántottunk, és készek vagyunk mindegyikükkel rendezni vi
szonyunkat. (9) Közvetlenül javítjuk kapcsolatunkat az 
ilyenekkel, ahol csak lehetséges, kivéve azokat, akiknek 
ártana közeledésünk. (10) Továbbra is vizsgáljuk bensőnket, 
és amikor rosszat fedezünk föl. azonnal elismerjük azt. (11) 
Imádsággal és elmélkedéssel igyekszünk javítani tudatos 
kapcsolatunkat Istennel, ahogy öt értelmezzük; imádkozunk 
ránk vonatkozó akaratának megismeréséért és az erőért, hogy 
teljesítsük akaratát. (12) Miután lelki tapasztalatokat nyerünk 
e lépések eredményeképpen, próbáljuk átadni ezt az üzenetet 
az alkoholistáknak, és gyakoroljuk ezeket az alapelvcket. -  E. 
Stanley Jones, Az út

A hívok még nem tökéletesek -  Egy indiai közmondás 
szerint „a csorbult gyémánt értékesebb a tökéletes kavicsnál”. 
Isten szemében a hívők hibáik ellenére is értékesebbek, mint a 
hitetlen moralisták. Jóllehet ez az igazság, mégis törekednünk 
kell a tökéletességre!

Ö röm  az örvendezó'kkel együtt -  Pál apostol írja, hogy 
örüljünk az örülőkkel. Egy idős asszony egy bérház északi 
oldalán lakott, ahova soha nem sütött be a nap. Egy napon egy 
látogató megjegyezte: „Sohasem lehet a napot látni ebben a 
szobában, ugye?” Az asszony azonnal ezt válaszolta: „A nap 
itt sohasem süt, de láthatom ragyogását a szemben levő ház 
ablakain." Ha képesek vagyunk meglátni mások örömeit, 
akkor azokból nekünk is jut.

M iért legyünk keresztyének? -  Valaki egyszer kijelentette, 
hogy mielőtt keresztyén lenne, felsorolja egy papírlapon az 
összes indokot, ami a keresztyénség mellett szól, és egy másik 
lapon pedig az ellenérveket, majd józanul mérlegelve eldönti, 
hogy melyiket válassza. Kezdte írni a pozitívumokat, és meg 
sem állt, míg a lap mindkét oldalát tele nem írta. Azután a 
másik lapon kezdte fölsorolni az ellenérveket, de alighogy 
leírta az I -es számot, tolla nem haladt tovább. Egyetlen épkéz
láb érvet sem tudott fölsorolni arra nézve, hogy miért ne 
legyen keresztyén.

A kereszténység szükségszerű -  Egy fiatal hitetlen ügyvéd 
elhatározta, hogy olyan településre költözik, ahol nincsenek 
templomok, vasárnapi iskolák, sem Bibliák. Végre talált egy 
ilyen helyet és letelepedett. Még el sem múlt egy év, amikor 
egykori osztálytársát, egy fiatal lelkipásztort arra kérlelte, 
hogy menjen oda, vigyen sok Bibliát, prédikáljon és kezdjen 
vasárnapi iskolát, „mert meggyőződtem róla, hogy keresz
tyének. vasárnapok, egyházak és Bibliák nélkül nagyon 
hasonlít a környék a pokolhoz, ahol nem lehet élni”.

Wesley a keresztény életről -  Több mint negyedszázaddal 
ezelőtt egy kis kápolnában John Wesley megtalálta életének 
célját. Később élményét igy összegezte lapjában: „Háromne
gyed kilenckor, miközben Luther előszavát olvasták a Római 
levélhez, éppen azt a változást említették, amit Isten végez a

szívben a Krisztusban való hit által. Erre különösen 
átmelegedett a szívem. Úgy éreztem, ráhagyatkoztam Krisz
tusra, egyedül Krisztusra, az üdvösségem érdekében; 
bizonyosságot nyertem afelől, hogy elvette bűneimet, még az 
én bűneimet is, és megváltott engem a bűn és a halál 
törvényétől. Teljes erővel kezdtem imádkozni azokért, akik 
gúnyoltak és üldöztek engem. Aztán nyíltan bizonyságot tet
tem mindenki előtt arról, amit most először éreztem a szívem
ben.”

A kereszty én élet feleló'ssége -  E. Stanley Jones közöl egy 
beszélgetést, ami két hindu között ment végbe. Nem voltak 
keresztyének, hanem az ortodox hinduk közé tartoztak. Azzal 
foglalkoztak, hogy miként kell kezelniük a mohamedánokat, 
hogy a hinduizmusra térítsék őket. Egyikük azt javasolta, 
hogy erőszakkal, kényszerítéssel, kegyetlenkedéssel végezzék 
feladatukat. De a másik megjegyezte: „Nem, ezt nem tehetjük. 
Keresztyén kötelességünket kell teljesítenünk irántuk!"

Agresszív keresztyénség -  A keresztyénség nem arra való, 
hogy megmaradjon a templom vagy imaház négy fala között. 
Küldetése az, hogy bejusson a városba, és megtisztítsa erköl
csi leprájától, és megszabadítsa az embereket az erkölcsi és 
fizikai betegségektől, amelyek szennyezik és pusztítják mind 
a lelkűket, mind a testüket, hogy pokolba jussanak. Csak 
akkor végezheti cl ezt a munkát, ha mindenkinek a szívébe 
kerül. Ezt személyesen, békességgel és jóakarattal kell 
végezni. Azok a prédikátorok és keresztyének, akik nem adják 
tovább az evangéliumot az elveszetteknek, szégyenére vannak 
a kereszlyénségnek.

A keresztyénség a többlet vallása -  A keresztyénség a plu
szok vallása. Betölti a törvényt, de nem betű szerint, hanem 
lélek szerint; bizonyos értelemben többet tesz, mint amit a 
törvény megkíván. Fölveti ezt a kérdést: „Milyen többleted 
van, ami nincs meg másoknak?” Az evangélium célja az, hogy 
a hívők többet tegyenek annál, mint amire önmagukban képe
sek volnának. Másrészt a legalízmus, ami történelmileg 
farizeizmus, csak a törvény betűit tartja szeme előtt. Mindent 
az ióta és a pontocska mérlegébe helyez, és nem ad többet, 
mint amit a törvény megkövetel. A keresztyénség, amit a 
szeretet inspirál, önkéntes kiáradása a jó akaratnak a szol
gálatban és önfeláldozásban, de nem a törvény betűi szerint, 
hanem az evangélium szelleme szerint. Jézus ezt értette azon, 
hogy menjünk el két mérföldnyi útra azzal, aki egy mérföldre 
kény-szerit.

Kívánatos keresztyénség -  Egy téglagyáros, aki nagyon 
kövér ember volt, hirdetést tett közzé egy kifutó fiúért. A fiú 
megjelent és a következő kérdéseket tette föl: „Mennyit 
fizet?" — hangzott az első kérdés: „Ennyit meg ennyit, plusz 
ennivalót." „Milyen ennivalót?” -  kérdezte a pályázó. A testes 
és jó  kinézésű gyáros kijelentette: „Én is azt eszem.” „Adja 
nekem a munkát!" -  válaszolta mosolyogva a fiú. A 
téglagyáros jó  hirdetése volt gyárának. Ha valakinek ajánljuk, 
hogy legyen keresztyén, vajon meglátja-e életünkben az 
evangélium eredményeit, hogy ezt mondja: „Akarom a 
keresztyénséget!”? Más szóval úgy nézünk, beszélünk és cse
lekszünk, mintha egyetértenénk a vallásunkkal és a vallásunk 
is azonos lenne velünk? Vajon mások is szeretnének azokkal a
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javakkal táplálkozni, amelyek minket is egészségben és 
frissességben tartanak?

A késés előnye -  Valaki autóval igyekezett a munkaközvetítő 
hivatalba, de tizenöt percet késett, mert útközben meglátott 
egy középkorú asszonyt, aki az útszélen állt kocsijával, és 
segített neki kicserélni a hibás gumiabroncsot. Ezt mondta 
magában: „Lelkiismeretem leállított. Kicseréltem gumiját, és 
igyekeztem a munkaközvetítőbe egy interjúra, arra gondolva, 
hogy már biztosan más kapta meg a munkahelyet.” A hivatal
ba érkezve mégis kitöltötte a folyamodványt és odament a 
hivatalnokhoz az irattal. Vajon megkapta a munkát? Ter
mészetesen, megkapta, hiszen nagy meglepetésére a hivatal
nok éppen az az asszony volt, akinek a gumiját kicserélte 
útközben.

M aradandót építsünk! -  „Ömlött a zápor, és jöttek az 
árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, 
de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva" (Mt 
7:25). Egy-egy épület állandósága három tényezőtől függ: a 
felhasznált anyagtól, az építkezési szaktudástól és az 
alapozástól. Rossz építőanyagból a legjobb szakember sem 
alkothat maradandót. Ha a legjobb anyagot hányaveti módon 
rakják össze, akkor nem lesz tartós az építmény. Ezenkívül 
fontos az is, hogy szilárd legyen a fundamentum. Ugyanez az 
igazság érvényes az életben. Gondosan kell kiválasztanunk az 
anyagokat és bölcsen kell beépítenünk az élet építményébe. 
Ezenkívül legyen jó  az alapozás. A hegyi beszédben Jézus fel
szólítja hallgatóit, hogy építsenek az örökkévalóságnak. 
Tegyék félre az önzést, képmutatást, lustaságot és gyűlöletet. 
Ezek csak romlásba döntik az embert. Krisztus leírja, hogy 
milyen anyagok állják ki az időt és az örökkévalóságot. Han
goztatja az alázatot, szelídséget, igazságot, irgalmat és tisz
taságot. Ezek maradandósága és értéke mellett évszázadok, 
sőt évezredek bizonyítanak.

„Isten felesége vagy?” -  Egy ember cipőüzletben dolgozott 
Nova Scotián. Megfigyelte, hogy egy mezítlábas kisgyerek 
állt a mellettük levő péküzlet szellőző nyílásánál, ahol egy 
kicsit tolmelcgíthette magát. A fért! figyelte a gyereket, 
amikor hirtelen egy középkorú nő megszólította a fiút, aztán 
bevitte a cipőüzletbe, vett neki cipőt és zoknit. A gyermek 
megkérdezte az asszonytól: „Te Isten felesége vagy?” A nő ezt 
válaszolta: „Nem, csak az egyik gyermeke.” A kisfiú így foly
tatta: „Tudtam, hogy valamilyen rokonságban lehetsz Isten
nel." Az ismeretlen asszony jól képviselte Krisztus ügyét, és a 
kisfiú, meg a cipőüzletben dolgozó férfi felismerhette benne a 
Krisztusra mutató vonásokat.

Kalapács-keresztyének -  Olyan keresztyénekre van szükség, 
akik kitartóan és eredményesen végzik munkájukat, mint a 
kalapács. A jó kalapács rászorul a nyelére, nem esik le róla; 
kitartóan végzi az ütéseket; rátalál a szögre és beleveri a fába. 
Talán még az is fontos, hogy a kalapács az egyetlen kopogtató 
a világon, ami hasznosat cselekszik. Gondolj a kalapácsra, és 
kövesd példáját, amint naponta együttjársz Krisztussal!

Az orvos szemével nézve -  Egy navajo indián asszonyt 
súlyos állapotban kórházba szállítottak. Ott gondos kezelés

ben részesítették a szükséges ideig. Végül, amikor úgy lát
szott, hogy kezdi visszanyerni életerejét, egy misszionárius 
egyszerű szavakkal bemutatta neki Krisztust. Az asszony nem 
válaszolt. Teljes csöndben feküdt, de nyilvánvaló volt, hogy 
gondolkodik a hallottakon. Egy kis idő múlva nyílt az ajtó, és 
az orvos pillantott be, hogy lássa, minden rendben van-e 
betegével. A beteg fölnézett, ragyogó szemével kifejezte 
háláját, és halkan ezt mondta: „Ha Jézus olyan, mint a doktor 
úr, akkor örökre bízom az Ur Jézusban.” Jézust látta 
megtestesülni abban az emberben, és szívét átadta a 
Megváltónak.

Az aranyrögök hazájában -  Sok évvel azelőtt, hogy az 
ausztráliai aranymezőket megnyitották volna, szakértők cso
portját küldték ki a területre, hogy tárják fel a vidéket és az 
aranyásás lehetőségeit. Jelentésükben leírták véleményüket, 
hogy aranymezők vannak a vidéken, de valahogy senki sem 
törődött a kutatás ismertetésével. Senki nem vitatta a 
következtetéseket, és senki nem indult el az aranylelőhely 
felé. Nemsokára azonban egy piaci napon bizonyos pásztor
gyerekek mentek Melbourne utcáira a bozótosból, és a zse
bükben sárga ércet vittek magukkal. Akiknek megmutatták az 
aranyrögöket, azok felkiáltottak: „Ez arany. Hol találtátok?" 
Elmondták, hogy hol találták a sárga ércet, és másnap reggel 
minden épkézláb ember nekiindult, hogy aranyat leljen a 
mutatott irányban. Talán valaki nem képes prédikálni Krisz
tusról, de életével rámutathat arra az útra, ahol aranyra lehet 
találni.

A keresztyénség útja  -  A keresztyén útja nem „középút” a 
szélsőségek között, hanem „keskeny út” a szakadékok között.
-  Nem arról van szó, hogy a keresztyénséget kipróbálták, és 
hiányosnak találták. Az a helyzet, hogy nehéznek találták, és 
ezért sohasem próbálták ki igazán. Mahatma Gandhi mond
ta: „Bárcsak Krisztushoz hasonló lehetnék anélkül, hogy 
keresztyénné legyek!”

Győzött a Galileai -  Julianus, aki római császár volt Kr. u. 
360-től 363-ig, rendeletbe foglalta, hogy a keresztyénséget 
törvényen kívül kell helyezni, és igyekezett azt elpusztítani. 
Egy idős keresztyén mellett elhaladva egy napon Julianus így 
szólt: „Hol van most a ti Krisztusotok?”
Az idős ember ezt válaszolta: „Készíti a koporsót a római 
birodalomnak.” Végül a haldokló Julianus felkiáltott: „Ó, 
Galileai, győztél!”

P réd ikálás útközben — Az Assisi Ferenc élete  című 
könyvben szó van arról, hogy Assisi Ferenc egyszer meghívott 
egy fiatal szerzetest, hogy menjenek a városba és prédikál
janak. Nagy megtiszteltetésnek tekintve a meghívást, a 
szerzetes készségesen csatlakozott Ferenchez. Egész nap 
járták az utcákat, mellékutakat, sikátorokat és a külvárosokat. 
Sok száz emberrel találkoztak. A nap végeztével hazaindultak. 
Ferenc egyetlen egyszer sem prédikált a tömegnek, és nem 
beszélt senkinek az evangéliumról. Fiatal társa nagy kiábrán
dultsággal mondta: „Azt gondoltam, hogy prédikálni 
megyünk a városba.” Ferenc ezt válaszolta: „Fiam, prédikál
tunk. Prédikáltunk, amikor mentünk. Sokan láttak bennünket, 
és magatartásunkat élesen megfigyelték. Semmi haszna sincs
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annak, ha elmegyünk valahova prédikálni, amig nem 
prédikálunk mindenütt, ahova megyünk.”

A valódi és álkeresztyén -  Valaki egyszer illusztrációt mon
dott arról, hogy mi a különbség a névleges keresztyén és az 
igazi keresztyén között. Az illusztrációban megemlítette, hogy 
ha az ál keresztyént kiteszik a gyülekezetből, akkor úgy cse
lekszik, m int az a malac, amely próbálja kifordítani a 
malacólat a helyéből. A másik azonban a bárányhoz hasonlóan 
vágyakozik vissza az akolba. hogy ismét bent legyen a többi 
bárány között.

Keresztyén egység -  Amikor a francia királyság egyik 
megyéjének protestáns kormányzója találkozott a dán 
nagykövettel, k ifejezte reményét aziránt, hogy nem so
kára egész Franciaországban szabadon hirdetik majd az 
evangéliumot. A nagykövet, aki buzgó lutheránus volt, han
goztatta azt a reményét, hogy inkább Luther és nem Kálvin 
tanait fogják prédikálni. A kormányzó válaszul a következőt 
mondta: „Luther és Kálvin negyven pontban egyetértett, és 
csak egy pontban tért el egymástól. Akik tehát követik e két 
reformátor tanait, egyesítsék erőiket a közös cél érdekében, és 
ha majd lesz rá idejük, akkor foglalkozzanak különb
ségeikkel.”

R ejtett keresztyénség -  Az elrejtett keresztyénség nem ad 
tisztességet az egyház Fejének. Valaki megkérdezte utastársát 
a vonaton: „Ön keresztyén?” A kérdezett személy ezt válaszol
ta: „Igen, uram, én csomagtartós keresztyén vagyok.” „Mi 
ennek a jelentése?” „Feleségem és én gyülekezeti tagok 
vagyunk. Elköltöztünk egy másik városba, és a csomagtartóba 
tettük tagsági igazolványunkat.” A csomagtartó veszélyes 
helye a keresztyénségnek. De kint az életben keresztyén- 
ségünk világossá válik mindenki előtt, amint emlékezünk Pál 
szavaira: „ Meghaltatok és a ti életetek el van rejh'e a Krisz
tussal együtt az Istenben ” (Kol 3:3).

M it tud ajánlani? -  Amikor Garibaldi elhatározta, hogy fel
szabadítja Itáliát, látott fiatalokat az utcasarkon, és 
megkérdezte tőlük, hogy szeretnének-e csatlakozni hozzá. 
Megkérdezték: „Mit tud ajánlani?” „Ajánlani? -  kérdezte 
Garibaldi. -  Nehézséget, éhínséget, pokrócot, szomjúságot, 
álmatlan éjszakákat, a hosszú menetelésben kisebesedett 
lábakat, kifejezhetetlen nehézségeket és végül győzelmet a 
legnemesebb ügyben, amivel valaha találkoztatok.” Itália 
fiatalsága felsorakozott mögötte, és győztek! Urunk mondta: 
„Ha valaki utánam akar jönni, vegye fel az ő keresztjét, és úgy 
kövessen engem!”

Hogyan él a keresztyén? -  A keresztyén kedvesebben néz -  
úgy, mint Jézus. A keresztyén nagyobb szívvel ad -  úgy, mint 
Isten. Tisztább nyelven beszél -  úgy, mint Krisztus. Készsége
sebben szolgál -  úgy, mint Jézus. Nagyobb hittel jár -  úgy, 
mint az Úr. Agapé szeretettel szeret -  úgy, mint a mennyei 
Atya. Lelki módon gondolkodik -  úgy, mint Krisztus. Együtt
érzéssel veszi észre mások szükségleteit -  úgy, mint Jézus. 
Szeretettel gyógyítja mások sebeit -  úgy, mint a Mester. A 
keresztyén csak akkor képes mindezekre, ha Jézus uralkodik 
az életében.

A keresztyénség és más vallások -  A különbség a keresz
tyénség és az összes más vallási rendszer között foként a 
következőben fejezhető ki: az összes egyéb vallásban az 
emberek keresik Istent, míg a keresztyénségben a hangsúly 
azon van, hogy Isten keresi az embereket az Úr Jézus Krisz
tus által.

Az igazi gazdagság -  Egyszer egy ad óbecsüs odament egy 
keresztyénhez, hogy kiszámítsa, mennyi adót kell fizetnie. A 
keresztyén ezt mondta: „Ó, én nagyon gazdag vagyok. Kérem, 
írja fel az értékeimet! Először, örök életem van (Jn 3:16). 
Másodszor, örökkévaló házam van a mennyben (Jn 14:2). 
Harmadszor, olyan békességem van, amely minden értelmet 
felülhalad (Fii 4:7). Negyedszer, kibeszélhetetlen az örömem 
(IPt 1:8). Ötödször, isteni szeretet tölt be, ami soha el nem 
fogy (lK or 13:8). Hatodszor, van hűséges, hívő feleségem 
(Péld 31:10). Hetedszer, egészséges, boldog, engedelmes 
gyermekeim vannak (2Móz 20:12). Nyolcadszor, igazi, hű 
barátaim vannak (Péld 18:24). Kilencedszer, ének van az ajka
mon még éjszaka is (Zsolt 42:8). Tizedszer, az élet koronája 
vár rám (Jak 1:12).” Az adóbecsüs bezárta könyvét, és ezt 
mondta: „Valóban, ön nagyon gazdag ember, de értékei nem 
adóztathatók.”

Krisztus testének tagja -  Egy idős asszony elfogadta 
Krisztust M egváltójának, és olyan nagy örömet talált 
ebben, hogy állandóan dicsőítette Istent, és elm ondta 
másoknak is az örömét. Egy napon az egyik barátja így 
szólt hozzá: „Úgy látszik, túlságosan bizonyos vagy az 
üdvösségedben. Én nem lennék annyira biztos, mert 
tegyük fel, az Úr m egengedné, hogy kicsússz a kezéből.” 
Az idős asszony ezt felelte: „Nem teheti, m ert én vagyok 
az egyik u jja.”

Ki a keresztyén? -  A keresztyén értelme által Krisztus gon
dolkodik, hangja által Krisztus beszél, szíve által Krisztus 
szeret és keze által Krisztus segít.

A keresztyén és a veszély -  Valaki nagyon különös zajra 
ébredt egy reggel. Amikor odament az ablakhoz, látta, hogy az 
ablaküvegen belül volt egy lepke, amit kívülről egy veréb 
próbált elkapni az üvegen át. A lepke nem látta az üveglapot, 
és minden pillanatban attól tartott, hogy megfogja a veréb, de 
a veréb sem látta az üveget. A veréb minden pillanatban azt 
hitte, hogy megfogja a lepkét, pedig egész idő alatt biztonság
ban volt a lepke, mert az üveg távol tartotta a verébtől. Az a 
keresztyén, aki Krisztusban él, Isten védelmét élvezi minden 
veszélyben.

Keresztyén jellem -  A japán-kínai háború idején egy japán 
gépet lelőttek Nanking felett, és a pilótát sérülten vitték be egy 
kínai kórházba. Néhány nap után így szólt az ápolóknak: 
„Meglepődve látom, hogy itt mindenki olyan kulturált és 
kedves, pedig azt mondták, hogy barbárokat kell bombáz
nunk. Mi ennek az oka?” Az ápolók ezt felelték: „Mi keresz
tyének vagyunk.” „Keresztyének? -  kiáltott a japán katona. -  
Én is az vagyok. Amikor elküldtek, hogy bombázzam a védte
len népet, úgy éreztem, nem tudom megtenni, ezért a bom
bákat a városon kívüli mezőre szórtam.”



66 Illusztrációk gyűjteménye

Ki a keresztyén? -  A Biblia sok kifejezést használ a keresz
tyének leírására: gyermekek. Isten gyermekei, a világosság 
fiai, a nappal fiai, az engedelmesség fiai, hívők, barátok, 
testvérek, juhok, szentek, katonák, bizonyságtevők, szolgák, 
polgártársak, a világ világossága. Isten választottai, nagy
követek, szolgák, tanítványok, örökösök, örököstársak, ágak, 
a test tagjai, élő kövek, levelek, templomok, szeretettek, 
követők, győzedelmesek, győztesek és így tovább. Mindegyik 
kifejezés gazdag jelentésű, ezért ezek összefoglalásául vala
milyen különös szó felelne meg, hogy kifejezze, ki a keresz
tyén.

Pascal tanácsa -  „Tedd a kicsiny feladatokat úgy, mintha 
nagyok lennének, az Úr Jézus Krisztus fensége miatt, aki 
benned lakik; és tedd a nagy feladatokat úgy, mintha kicsinyek 
és könnyűek lennének, mert ő mindenható!”

Krisztus nyom ában -  Képzeljünk el egy mezőt, amit friss hó 
takar! Az egyik oldalon két személyt figyelhetünk meg, akik 
elindulnak a mezőn. Az első nagyobb, mint a második, talán ő 
az apa, és a kisebbik a fia. Amint haladnak a mezőn, megfi
gyelhetjük, hogy az apa nem fordít különös figyelmet arra, 
hogy hova lépjen, de fia közvetlenül mögötte halad, és nagy 
igyekezettel édesapja lábnyomaiba lép. Miután a két személy 
távozik a színről, megfigyelhető, hogy csak egy nyomvonal 
van a mezőn, jóllehet két ember haladt végig rajta. A  keresz
tyén élete ilyen. Napi életünkben követnünk kell Krisztus 
példáját, különösen a szenvedések idején. Ha valaki megfi
gyeli életed hófódte mezejét, vajon csak egy személy lábnyo
mait látja rajta, vagy kettőét, az egyik Krisztusé és a másik 
kifejezetten a tied?

„Jó leszek!” -  1830. március 11-én egy kis angol lány 
készítette leckéit az oktatójával, és azon a napon a királyi 
család genealógiáját tanulmányozták egy könyv alapján. 
Akkor döbbent rá arra a valóságra, hogy ö következik a kirá- 
Yyi trónon', öösz'ór sírt, aztán rátekintett oktatójára és ezt 
mondta: „Jó leszek!" Az a tudat, hogy a kis Viktória egy napon 
királynő lesz, magasabb szintű életre ösztönözte már gyer
mekkorában. Mi, mint keresztyének a Király gyermekei 
vagyunk. Egy napon vele együtt uralkodunk, és királyi 
székében ülünk, mint ahogy ő is mennyei Atyja királyi 
székében ül!

H álátlan társadalom  -  A mai társadalomban ritkán állunk 
meg azért, hogy megköszönjük az élet egyszerű áldásait. Az 
egyik oka ennek az, hogy annyi mindenünk megvan. Egysze
rűen feltételezzük, hogy az élet tartozik nekünk ezekkel a 
javakkal. A másik oka hálátlanságunknak az, hogy sérti 
büszkeségünket a köszönetmondás. Nem akarjuk elismerni, 
hogy Isten visel gondot minden jó  adományról és tökéletes 
ajándékról. Egyszerűen az ő sáfárai vagyunk. A hálaadás 
megköveteli az alázatosságot és az Istenben való hitet. Amikor 
ezek megvannak bennünk, akkor nem hiányzik a hálaadás 
sem.

Köszönöm, hogy látok! -  Adtunk-e már hálát Istennek a látá
sunkért? Látogatók csoportja figyelte egy nyári üdülőhelyen a 
naplementét egy szálloda erkélyéről. Egy kövér, nem valami

megnyerő kinézésű ember hosszasan nézte a természeti 
csodát, mig az utolsó sugár is elhalványult. Az egyik vendég, 
aki megfigyelte a szemlélődőt, csodálkozott ezen, és vacsora 
közben odament az emberhez, majd így szólította meg: „Ön 
bizonyára élvezte a naplementét. Ugye ön művész?” „Nem. 
asszonyom, vízvezeték-szerelő vagyok -  válaszolta a férfi. -  
De vak voltam öt éven át.”

Hála azért, hogy életben m arad t -  A világháborúban 
meghalt fiukra emlékezve egy házaspár nagyobb összeget 
adott egyházuk pénztárába. Amikor ezt látta egy másik édes
anya, odasúgta férjének: „Adjuk mi is oda ugyanazt az 
összeget a mi fiunk emlékére!” Az apa így válaszolt: „Miért, 
miről beszélsz? A mi fiunk nem vesztette életét a háborúban.”
Az édesanya ezt mondta: „Éppen azért adjunk, mert nem halt 

1*1  meg!

Isten elfelejtett áldásai -  Keresztyén vagyok, de néha elfelej
tem megköszönni Istennek azt, ami nem történt meg. De nem 
így ebben az évben. Hálás vagyok balesetekért, amelyek nem 
történtek meg; a betegségekért, amelyek nem okoztak kárt 
szervezetemben. Sokszor kirabolhattak volna, de hálás 
vagyok érte, hogy nem tették. A házam leéghetett volna, 
amikor öt órán át bekapcsolva hagytam a vasalómat. Hálás 
vagyok azért, hogy amikor nyitva hagytam a garázsajtót egész 
éjszaka, semmit nem vittek eí beíó'ie. Néha nem adok hálát 
Istennek az elektromosságért, de most ezt sem felejtem el. 
Hálás vagyok a vízvezetékért, a sebész által használt érzéste- 
lenítőért. Hálás vagyok minden eseménytelen napért. Hálás 
vagyok a 100. zsoltár jegyében: „M enjetek he kapuin 
hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki. áldjá
tok nevét! Mert jó  az Úr, örökké tart szeretete. és hűsége 
nemzedékről nemzedékre. ”


