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Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit 
láttunk és hallottunk.                       
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M á j u s i  g y ü l e k e z e t i  p r o g r a m j a i n k :  
 
1-én, pénteken, Bicsérden 1800 házi istentisztelet lesz 
2-án, szombaton, 1500-kor Konfirmációs óra + kisifi   
3-én, vasárnap, 930 imaóra és éneklés, 1000  Úrvacsorai Istentisztelet lesz Pécsett, 
1500-kor  Hidason  Úrvacsorai Istentisztelet                      

Téma: Kereszt ereje: új teremtés! 2 Kor.5,17. 
5-én, kedden, 1700-kor bibliaórát tartunk Hidason 
6-án, szerdán, 1700-kor. Felnőtt Kátét és imaórát tartunk (Dániel 9 rész) 
7-én, csütörtökön, 1700 kor bibliai beszélgetés lesz a Kőszegi családnál 
8-án, pénteken, Bicsérden 1800 házi istentisztelet lesz 
9-én, szombaton, 1500-kor Konfirmációs óra + kisifi   
10-én, vasárnap, 930 imaóra és éneklés, 1000 . úrvacsorai istentisztelet lesz Pécsett, 
Hidason 1500 órakor istentisztelet 

Téma: Kereszt ereje: új éneket ad a számba! Zsolt 98. 
12-én, kedden, 1700-kor bibliaórát tartunk Hidason 
13-án, szerdán, 1700-kor Felnőtt KÁTÉ-t és imaórát tartunk (Ján.Jel. 13. rész.)  
14-én, csütörtökön, 1700 kor bibliai beszélgetés lesz a Kőszegi családnál 
15-én, pénteken, Bicsérden 1800 házi istentisztelet lesz 
16-án, szombaton, 1500-kor Konfirmációs óra + kisifi  
17-én, vasárnap 930-kor imaórát és éneklés, 10 00órakor istentiszteletet tartunk 
Pécsett. Hidason 15 00órakor lesz istentiszteletünk. 1800órakor Siklós.        

Téma: Kereszt ereje az imaéletben.    1 Thessz 5,17. 
19-én, kedden1700-kor bibliaórát tartunk Hidason 
20-án, szerdán, 1700-kor. Felnőtt Káté-t és imaórát tartunk (Ján. Jel. 17. rész) 
21-én, csütörtökön, 1700 kor Mennybemenetel ünnepe. 
22-én, pénteken, Bicsérden 1800 házi istentisztelet lesz 
23-án, szombaton, 1500-kor Konfirmációs óra + kisifi   
24-én, vasárnap 930 imaóra és éneklés, 1000  istentisztelet lesz Pécsett, Hidason 
1500 órakor lesz istentisztelet 

Téma: Kereszt ereje: felemel! Ján. ev. 12,32. 
25- 27-ig Szolgálati úton Piliscsabán.                                      
28-án, csütörtökön, 1700 kor bibliai beszélgetés lesz a Kőszegi családnál 
29-én, pénteken, Bicsérden 1800 házi istentisztelet lesz 
30-án, szombaton, 1500-kor Konfirmációs óra + kisifi   
 

A z  ö t v ö s  t ü z e   
 
Egy csapat nő a Bibliát tanulmányozta együtt. Mikor elérkeztek Malakiás 

könyvéhez, a harmadik fejezetben találkoztak egy verssel, amely ezt mondja: 
"leül az ötvös és megtisztítja az ezüstöt".  

Ez a vers teljesen lenyűgözte az asszonyokat, és azon gondolkodtak, hogy 
vajon mit fejez ki ez az állítás Isten természetéről. Az egyik nő felajánlotta, 
hogy utána néz, hogyan tisztítják az ezüstöt, és majd a legközelebbi alkalmon 
megosztja a többiekkel.  

Azon a héten ez a hölgy felhívott egy ötvöst, és megbeszélte vele, hogy el-
megy megnézni munka közben. Nem említette neki, hogy milyen célból akarja 
megnézni, azon túl, hogy egyszerűen kíváncsi a tisztítási folyamatra.  
Miközben az ötvöst nézte, a férfi megfogott egy darab ezüstrudacskát, tűz fölé 
emelte, és hagyta, hogy felmelegedjen. Közben magyarázta, hogy ahhoz, hogy 
az ezüst tiszta legyen, a tűz kellős közepébe kell tartani, ott, ahol a lángok a 
legmelegebbek, hogy a szenny kiégjen belőle. 

A nő elgondolkodott a képen, amint Isten egy ilyen forró helyen tart ben-
nünket, aztán felelevenítette az igeverset: "leül az ötvös és megtisztítja az ezüs-
töt". Megkérdezte hát a férfit, hogy igaz-e, hogy az ötvösnek a tűznél kell ülnie 
az ezüsttisztítás teljes ideje alatt. A férfi igennel válaszolt, és elmagyarázta, hogy 
nemcsak, hogy ott kell ülnie, és tartania kell az ezüstöt, de a szemét is rajta kell 
tartania egész idő alatt. Mert ha az ezüst a kelleténél akár csak egy perccel is 
tovább marad a lángok között, megsemmisül. 

A nő egy rövid ideig csöndes volt. Majd megkérdezte: "Honnan tudja, hogy 
mikor teljesen tiszta az ezüst?" Az ötvös mosolyogva így válaszolt: "Ó, az na-
gyon egyszerű - amikor látom magamat benne."  

I N T E R N E T  
 
Ha teljesen elhagyatottnak éreztem is magam, ma már tudom, hogy te, Istenem, velem voltál. 

Nem fáradtál el mondani a megzavart szívnek: élni fogsz! Hogy kívántam, hogy a kétségbeesettek 
meghallják ezeket a szavakat, amelyek kivétel nélkül mindenkor, minden emberre vonatkoznak; 
hogy segítőkészséget sugározzanak azok felé, akik maguk is segítségre szorulnak. 

S .  N A E G E L I  
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E l m ú l t  h ó n a p b a n …  
P r o C h r i s t  

 
Hétfőtől – hétfőig (március 30-tól április 6-ig) esténként részt vehettünk (a többi protestáns gyülekezet-

tel közös szervezésben) a Chemnitzből sugárzott evangélizáción, melyet sok zene, színdarab, bizonyságtétel 
színesített, és ezek az elhangzottak mondanivalóját kiemelték, megerősítették. 

Minden este másik gyülekezet volt a házigazda: az első negyed órában ezek a gyülekezetek zenével, 
énekkel, verssel hangolták rá szívünket az üzenet megértésére. 

Ápr. 6-án a mi gyülekezetünk volt a házigazda, ott hangzott el a következő vers is: 

K e r e s z t f o r g á c s o k  
 

A Testté lett Ige 
nem elszakadásra hív, 

hanem egyesülésre, 
újjászületésre, 

hogy a kereszt vonzereje által, 
szíved örvénylő 

mélységeiben feltündököljön 
ragyogásának tűzfészke: 

a Kegyelem- 
és emberarcod visszatükrözze 

lényének tisztaságát, 
szeretetének létforrását: 

a megváltást. 
… 

Krisztus keresztje 
találkozóhely, hol a lelkek 

mindent együtt látnak és éreznek- 
de a keresztre irányul 

a Világmindenség figyelme is: 
itt felmelegszik, 

érintkezik majd szétsugárzik 
az égi szeretet, hogy 

békességet leljenek az emberek. 

Változott-e valami a Golgota, 
a kereszt óta?... Nem… 

Nem, mert az „elvégeztetett” 
felénk hajló ölelésére 

mi is csak teljes öleléssel válaszolha-
tunk. 

Te karolsz át minket erősen, Jézus, 
hogy átölelni tudjunk téged. 

Jelenj meg életünkben 
feltámadásod dicsőségében! 

… 
Az emberiség története 

a golgotai kereszten átváltozott, 
újra öntetett 

elszakadás és ragaszkodás, 
vonzás és taszítás végleges megérté-

se, 
hogy a felfelé vezető ösvényen 

magasabb lelkivé válásban, 
megszentelve az életet, 

a különös fényeken áthatolva 
Jézus Krisztussal elérjük a többlétet, 

az eget. 

L E L E S Z I  B A L Á Z S  K Á R O L Y  

31-én, vasárnap, Pünkösd ünnepi Istentisztelet 930 imaóra és éneklés, 1000  Úr-
vacsorai Istentisztelet lesz Pécsett, 1500-kor  Hidason lesz Úrvacsorai Istentisz-
telet                    

Téma: Jézus mondja: Vegyetek Szentlelket!  ApCsel. 2,4. 
 

Lobogj, lobogj, pünkösdi LÉLEK, 
lángja minden szent szenvedélynek 
Égesd ki a bűnt életünkből, 
s a lelkünk is Veled repül föl.  

F Ü L E  L A J O S  ( 3 6 5  N A P O N )  

M é d i a  h í r e k  
Május 24-én Metodista Magazin műsor lesz az MTV-ben 
Június 5-én Metodista fél óra lesz a Kossuth Rádióban 

 

S z ü l e t é s n a p j u k a t  e b b e n  a  h ó n a p b a n  ü n n e p l i k :  
 

Vörös Izsák Dávid 8-án 
Ritter József 9-én 
Schauermann Kristóf 10-én 
Kőszegi Szabina 29-én 
Kőszegi Rómeó 31-én 

 
I n f o r m á c i ó :  

Ismét eltelt egy év, és eljött az adóbevallások ideje. Köszönetet szeretnénk mon-
dani az elmúlt év elején az állam felé fizetett adójának felajánlható 1-1%-áért, melyet a 
Magyarországi Metodista Egyház (3 761 308.-Ft, az elfogadott felajánlók száma: 612), 
illetve a Márta-Mária Alapítvány (726 544.-Ft) javára rendelkezett. Nagy szükségünk 
van a szolgálat végzéséhez ezekre a felajánlásokra, köszönjük!  

Idén is kérjük, segítse munkánkat a felajánlható 1-1%-kal, esetleg ismerősei figyel-
mét is felhívhatja erre, akik másoknak nem ajánlják fel! 

Idén, mint már tavaly is, új formanyomtatványra van szükség a felajánláshoz, 
a régi nem érvényes.  

Magyarországi Metodista Egyház technikai száma: 0073 
Az egyházunk öregek otthonát támogató  

Márta-Mária Alapítvány adószáma: 19231945-1-17 
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megoldását és a béketeremtést is (Zsoltárok 126,5: a könnyhullatással vetők 
vigadozva aratnak). Minden nap új reménységre van szükség. Ha aggódni kezde-
nénk, olvassuk el a Máté 6,30-at: a mező füvét is ruházza Isten, nem sokkal in-
kább minket? 

Ezután bizonyságtételeket hallgathattunk meg. Három élethelyzetet láttunk 
három különböző felfogásban, amelyek mégis az Istent dicsérték. Délután kötet-
len csoportos beszélgetés volt a napsütötte teraszon. Annelise rákérdezett a szo-
morúságunk és zárkózottságunk okára. Otthon nyíltan, kötetlenül szoktak be-
szélgetni. Ilyen országban neki is nehezebb megnyilatkozni. (Ennek is megvan az 
oka.) Aztán lassan mi is megnyíltunk, és többen beszéltek az életükről. Volt lehe-
tőség külön, személyesen imádkozni is.  

Az esti záró istentiszteletre sokan eljöttek, és zengően, boldogan énekeltünk. 
Az igehirdetés alapja a Róma 5,5. volt: „A reménység pedig nem szégyenít meg, 
mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe…” Ez a szeretet az agapé, 
vagyis a legszentebb isteni szeretet. E nélkül a szeretet nélkül más szeretet nem ér 
semmit. Ez abban lett nyilvánvaló, hogy Isten egyszülött Fiát küldte ebbe a vi-
lágba értünk (I. János 4,9.) Nekünk is szeretnünk kell egymást – folytatja (János 
apostol). Nem lehet egyszerre gyűlölni és szeretni is.   

A sok példa közt elmesélte azt is az előadó, hogy nem volt pénze a magyaror-
szági útra, ezért gyülekezeti barátnői és férje (aki hitből lekötötte a repülőjegyet 
fél évvel előre) bolhapiacot rendeztek a garázsukban kétszer is. Így jött össze az 
útiköltség és az úthoz szükséges költőpénz.  

Milyen is ez az isteni szeretet? Önfeláldozó és örök. Ő megajándékoz egy 
egészséges lélekkel. Jeremiás 31,3-ban ezt mondja: „Örökkévaló szeretettel sze-
rettelek téged.” 

Köszönjük az igehirdetőnek és a rendező házigazdáknak is ezt a szép napot.  

S Z U H Á N S Z K I N É  S C H Ä F E R  A R A N K A  
 

P á r  g o n d o l a t  m é g …  
 
Annelise Hiller pár történetet is mesélt az életéből példaként.  

 A szeretet érzelem, az agape (isteni szeretet) döntés kérdése. Megté-
résekor nagyon merev volt, sok sérelem érte az élete során, még azt is ne-

E g y  s z é p  n a p  D o m b ó v á r o n  
 
Nagy örömünkre, Pécsről négyen vehettünk részt április 04-én a regionális 

női csendesnapon Dombóváron. Előadónk a német származású Annelise Hiller 
volt, aki régóta az Egyesült Államokban él, 73 éves, felszabadult, vidám, aki 
elbeszélése szerint sok megpróbáltatáson ment át. Otthonában, gyülekezetében 
lelkigondozói és tanítói munkát végez.  

A nap témája a remény és a szeretet volt. Az ember nagyon könnyen elveszíti a 
reménységét. Egy bukott világban élünk. A csalódottság mindnyájunkat elér 
előbb vagy utóbb. Az emberek sokszor önmaguk okozzák a problémát. Ha nincs 
reménység, akkor nincs békesség sem. Az emberek teljesen össze vannak zava-
rodva. Isten azonban tudja, hogy mi a terve életünkkel.  

Reggel, amikor felébredek, és nem Őreá nézek, nem Őreá gondolok, biztosan 
meg fogja zavarni valami a békességemet. Magamtól nem vagyok elég erős ah-
hoz, hogy a reménységet megőrizzem. (Az előadó elmondta, hogy mennyi nehéz-
ségen ment át: rákos daganat; agyideg-betegség, mely következtében akkora 
fájdalmai voltak, hogy két évig nem tudott aludni éjszaka, elfogyott minden 
ereje. Megműtötték, azután fél év múlva ismét műtétre került sor, a bénulás 
veszélye fenyegette.) Ha nem horgonyoz le az Úrban, akkor a nehézségek nagyon 
elkeserítik az embert. Ma már nem tudják a problémák őt úgy megrendíteni, 
mert az Úrra tekint, csak a saját megmentését látja.  

Mi is a reménység? A reménység alapja: Isten kegyelmének ígérete. Bizonyos-
ság, hogy a jövőben történő dolgok Isten szeretetén alapulnak. Várakozás is, 
hogy Isten mit készít nekünk. Örömünk forrása, mert Krisztusban a reménység 
megszabadít minden szorongástól. Ha reménység van bennünk, akkor tudjuk 
tárt karokkal várni a holnapot. Ha nem tudunk reménykedni Isten szeretetében, 
akkor elkeseredünk.  

Ha bennem nincs reménység, nem tudok mit átadni másnak. Ha viszont re-
ménység van az életünkben, az magunknak is örömünkre szolgál, és így mások-
nak is. Egymást is bátoríthatjuk, ez történhet telefonon is, de szükség van a női 
körre is. (A nők alkatilag, lelkileg más beállítottságúak, mint a férfiak. A férfiak 
jobbára logika alapján, míg a nők érzelmi alapon gondolkoznak. Ez utóbbival 
vigyázni kell, mert bajba is sodorhatnak.) A reménység elősegíti a probléma-
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- Tiszteletet, szentséget, mindenek felett dicséretet és csodálatot.  
- Jól hangzik. Eddig sohasem gondoltam erre. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te aka-

ratod, amint a mennyben úgy itt a földön is.  
- Komolyan gondoltad?  
- Természetesen, miért ne?  
- És mit tettél ennek érdekében?  
- Ennek érdekében? Semmit, úgy hiszem. Sokszor gondolkozom, milyen szép lenne, ha Te itt 

lent mindent a kezedbe vennél úgy, ahogyan azt ott fent teszed.  
- Te talán nem vagy a kezemben?  
- Igen..., járok a gyülekezetbe...  
- Nem ezt kérdeztem. Hogyan állsz heveskedéseiddel, a türelmeddel? Ezekkel mindig gondod 

van, nem? És hogyan gazdálkodsz a pénzeddel? Mindig minden csak neked kell? Milyen könyveket 
olvasol? Mit nézel a tévében?  

- Ne mondd ezt nekem! Vagyok én is olyan jó, mint mások a gyülekezetünkben.  
- Bocsánat, azt hittem, hogy azt kéred, legyen meg az akaratom. Ha ezt tényleg így gondolod, 

akkor csiszolnom kell rajtad, és e szerint cselekednem.  
- Igen, természetesen. Tudom, vannak problémáim. Miután emlékeztetsz, eszembe jut egy pár 

dolog.  
- Nekem is.  
- Eddig ezeken nem sokat gondolkoztam, de azért szívesen megszabadulnék tőlük. Őszintén 

szólva, szívesen lennék szabad.  
- Jó. Most, hogy előbbre jutottunk, dolgozzunk együtt! Biztosan lesznek győzelmeink, és büsz-

ke lehetek majd rád.  
- Igen, Uram, de nekem még be kell fejeznem ezt az imádságot. Ma ez sokkal több időt vesz 

igénybe, mint általában szokott. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!  
- A kenyered megvan! Csak segítene, ha az evésben is mértékes lennél!  
- Ez már mindig így lesz? Kritizálsz? Csak teljesítem vallásos kötelességemet, és egyszer csak 

úgy hirtelen megszólítasz, és a gyengeségeimre emlékeztetsz!   
- Az imádság veszélyes dolog. Azzal hozzám fordulsz. Kérdéseket teszel fel. Ezáltal teljesen más 

ember lehetsz. Inkább szeretném nyomatékosabbá tenni, hogy tarts ki az imádságban! És hogy van 
tovább?  

- ...Merjem tovább mondani?  
- Mit nem mersz elmondani? Mitől félsz?  
- Már most tudom, mit fogsz válaszolni.  
- Előbb azért csak folytasd!  

- Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!  
- Mi van a szomszéddal?  
- Tudtam, hogy ezzel fogsz jönni! De hát a szomszéd hazugságokat mondott rólam, és emiatt 

mások a családomról pletykálnak. Még a pénzt sem adta meg, amivel tartozik. Megesküdtem, hogy 
ezt nem hagyom annyiban!  

- Akkor mit jelent a te imádságod?  

hezen viselte el, hogy hozzáérjenek. Volt egy testvér, aki mindig nagy sze-
retettel és lendülettel ölelte át találkozásukkor, ő pedig mereven elviselte 
ezt a helyzetet. El kellett gondolkoznia ezen, így nem jó, meg kell változ-
nia, el kellett döntenie, hogy átengedi magát annak, hogy szerethessék. 
Ez a döntés felszabadította. 

 A szeretet ad - Isten a Fiát adta értünk, ennél nagyobb szeretet nincsen! 
Egyszer a gyülekezetüket felkereste egy fiatal nő, hogy segítséget kérjen, 
mert annakidején édesanyja azt mondtam, ha bajba kerül, keressen meg 
egy gyülekezetet. Télidőben nem volt kabátja sem, Annelise férjének 
mondta, hogy ugorjon haza, és hozza el az egyik kabátját, az jó lesz ennek 
a hölgynek. Férje két kabátot hozott, egyik a legújabb volt. Férje kérdez-
te, melyiket adják oda, de végül mégis mindkettőt odaadták. Utána kel-
lett egy új kabátot venniük. Mi milyen nehezen adunk oda dolgokat, Is-
ten pedig a saját Fiát adta oda – ha belegondolunk ebbe, akkor talán át-
érezzük ennek jelentőségét, nem a régen ismert gondolatként vesszük ezt.  

S C H A U E R M A N N  H E N R I K N É  
M i a t y á n k   
M á t é  6 , 9 - 1 3  

 

- Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy...  
- Igen? 
 - Kérlek, ne zavarj, imádkozom.  
- De te megszólítottál!  
- Én téged szólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom: Mi Atyánk, aki  a mennyekben 

vagy...  
- Újra megszólítottál.  
- Mit csináltam?  
- Megszólítottál. Azt mondtad: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. És itt vagyok. Mit akarsz?  
- Ezt nem gondoltam komolyan. Csak elkezdtem mondani a reggeli imádságomat. Minden 

reggel elmondom a "Miatyánk"-ot. Ezután mindig jól érzem magam. Olyan érzés ez, mintha elvé-
geztem volna a kötelességemet.  

- Jó, akkor mondd tovább!  

- Szenteltessék meg a Te neved!  
- Egy pillanat. Mire gondolsz?  
- Ez azt jelenti, azt jelenti... Ó, édes Istenem, nem tudom, mit jelent! Honnan is tudnám? Ez 

egyszerűen az imához tartozik. Különben mit is jelent ez?  
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engem. Jó lenne, ha látnák, hogy a kapcsolat köztünk helyreállt. Miután egyes bűneidet megbeszél-
tük, és ezek már nem zavarnak bennünket, csodálkozni fogsz, hogy mit fogunk tenni közösen.  

- Uram, engedd meg, hogy megláthassam, mit tudunk együtt megvalósítani! 
- Majd meglátod, ezt át fogod élni!  
- Köszönöm! 

 
M i r e  f i g y e l s z ?  
 

Történt egyszer, hogy egy indián sétált egy nagy amerikai városban a nem indián ba-
rátjával. A New York-i Times Square környékén jártak. Éppen csúcsidő volt, tehát sokan 
nyüzsögtek az utcákon. Az autósok nyomták a dudákat, a taxisok csikorogva fordultak be 
az utcasarkokon, a város zaja szinte süketítő volt. Egyszer csak megszólalt az indián:  

- Hallok egy tücsköt.  
- Az nem lehet - mondta a barátja. - Ekkora zajban hogy lehetne meghallani egy tücs-

köt? 
- Biztos vagyok benne. Hallottam egy tücsköt - mondta az indián  
- Ez őrültség- mondta újra a barátja.  
Az indián viszont egy kis ideig türelmesen figyelt, majd elindult az utca másik oldalá-

ra, ahol néhány bokor nőtt. Az ágak között tényleg megtalálta a tücsköt. A barátja álla 
leesett:  

- Ez lehetetlen. Neked természetfölötti hallásod van. 
- Nem - válaszolt a bennszülött - Az én fülem semmiben sem különbözik a tiedtől. A 

dolog csak azon múlik, hogy mire figyelsz jobban. 
-Ez lehetetlen, én sose hallanék meg egy tücsköt ilyen zajban. Nem, nem lehetetlen - 

hitetlenkedett tovább a barátja. 
- Az egész csak azon múlik, hogy mi a legfontosabb neked. Figyelj! Bemutatom.  

Az indián kivett a zsebéből néhány érmét, majd a földre ejtette azokat.  
Harminc méteres körzetben minden fej megfordult, hogy vajon az érme, ami csörrent, 
nem az övék-e. 

- Látod már, hogy mire gondoltam? Az egész azon múlik, hogy mi az, ami fontos 
számodra. 

I N T E R N E T  
 
Uram, tudjuk: minden nap abból az igéből élünk, amely szádból származik. Te tudod, milyen sokszor fi-

gyelünk az emberek fecsegésére. Maradjon meg szent szavad bennünk, hogy szent akaratod szerint éljünk. 

H .  H Ü M M E R  

- Nem gondolom komolyan.  
- Legalább őszinte vagy. De jónak találod azt, hogy másokra haragszol?  
- Nem de talán akkor jobban leszek, ha a bosszúm betelt. Azt fogja legalább kívánni, hogy so-

hase legyen a közelünkben.  
- Számodra ez nem lesz jobb, hanem rosszabb. A bosszú ugyanis nem tesz boldoggá. Gondold 

meg, mennyire boldogtalan vagy most. De én mindent megváltoztathatok.  
- Meg tudnád tenni? De hogyan?  
- Bocsáss meg a szomszédodnak, hiszen én is megbocsátok neked. A szomszédodnak is le kell 

rendeznie a gyűlöletét, a bűneit. De te szabad leszel, ha megbocsátasz, és a szívedben békesség lesz.  
- Ó, igazad van! Neked mindig igazad van! Belátom, fontosabb, hogy veled való kapcsolatom 

rendben legyen, mint a bosszúvágyam a szomszédommal szemben. De... ...Na, jó. Megbocsátok. 
Segíts neki is, hogy megtalálja a helyes utat, Uram! Ha most őrá gondolok, nyomorúságosan érez-
heti magát, mint mindenki, aki állandóan rosszat tesz másoknak. Kérlek, mutasd meg neki is 
valamilyen módon a szabadulást!  

- Na látod! Így talán nem sokkal jobb? És hogy vagy most?  
- Tulajdonképpen egészen jól. Azt hiszem, ha ma este lefekszem, ez lesz az első alkalom, hogy 

nem leszek olyan rettenetesen túlfeszített, mint eddig. Talán még jobban is fogok aludni.  
- Még nem fejezted be az imádságodat.   
- Igen, igazad van. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!  
- Jó, akkor ezt is megteszem. De kerülj minden olyan dolgot, ami kísértésbe vihet! 
- Mire gondolsz?  
- Ne kapcsold be a tévét, mielőtt át nem gondolod, mit akarsz megnézni, és érdemes-e? Gon-

dold át, hogyan osztod be az idődet, kikkel barátkozol, miről beszélgettek! Gondolkozz el azon, mi 
az, ami számodra becses és értékes az életben! Mindenekelőtt arra kérlek, ne csak a szükség idején 
fordulj hozzám!  

- Az utolsó mondatot nem értettem.  
- De hát ezt olyan sokszor megteszed! Valahogy belekerülsz a nehézségekbe vagy egy rossz 

helyzetbe, és akkor hozzám szaladsz, és ezt mondod: "Uram, kérlek, segíts ki ebből, soha többé nem 
csinálok ilyet." Emlékszel ezekre?  

- Igen, Uram. Szégyellem magam, sajnálom.  
- Mindig megőriztelek. De te megtartottad az ígéreteid?  
- Nem, legtöbb esetben nem. Eddig mindig azt hittem, meg tudom tenni azt, amit akarok, ha 

a "Miatyánk"-ot elmondom. Például ezt a mai beszélgetést veled nem terveztem. 
- És hogyan folytatódik az ima?  

- Tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen.  
- Tudod, milyen dicsőség lehetne ez? Minek örülnék igazán?  
- Nem, de szívesen megtudnám. Örömet szeretnék szerezni neked. Egyre inkább kezdem érte-

ni, milyen dicsőség lenne, ha valóban követnélek.  
- Ezzel már a kérdésedet meg is válaszoltad.  
- Valóban?  
- Igen, számomra a dicsőség azt jelenti, hogyha a hozzád hasonló emberek valóban szeretnek 
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A n y á k  n a p j á r a …  
 
E l s ő  a r a n y m o n d á s o m  
 
Az eget rőtszínűre festve, 
tűz volt falunkban akkor este. 
S amikor másnap reggel jártam ott, 
láthattam az üszkös romot,  
s azt olvashattam a kormos falon: 
„Látod, a tűz micsoda hatalom!” 
 
Öt éves koromban történhetett. 
Este édesanyám lefektetett. 
Az imádságot elmondtam hibátlan, 
szemem álomra zártam, 
de szívem elfogta a félelem: 
Ha újból tűz támadna hirtelen! 
Rekedten kongna a harang megint, 
és ami szép, kedves, elégne mind! 
 
Édesanyám odajött: mért nem alszom? 
Aggódva simogatta meg az arcom. 
Elpanaszoltam, miért remegek: 
A sötétben talán rossz emberek 
lopódzkodnak, és meggyullad a ház, 
amikor senki sem vigyáz! 
 
S édesanyám – most is emlékszem még – 
akkor összekulcsolta a kezem, 

és az első aranymondásra engem 
akkor tanított életemben: 
„Hogyha Isten velünk, ki ellenünk!” 
Mi az Ő oltalmában pihenünk, 
Ő vigyáz ránk minden pillanatban. 
„Ha Isten velünk…” Mondtam, mondo-
gattam… 
S nem ijesztett a romok képe sem… 
Nemsokára aludtam édesen. 
 
Azóta már a fél világ is égett, 
s édesanyám, most is áldalak téged, 
hogy kezem akkor este összetetted, 
hogy ezt a hitet szívembe vetetted. 
Azóta annyi minden porba hullt. 
Sok emléket eltemetett a múlt. 
De átkísér ezernyi változáson 
ez az én első aranymondásom. 
Kinyílnak, elhervadnak a virágok, 
de ez a virág nem hervad el, látod, 
édes vigaszával járunk, kelünk: 
„Ki ellenünk, ha az Isten velünk!” 
 
S mit akkor meg se köszöntem talán,most 
köszönöm neked, Édesanyám. 

 

              T Ú R M E Z E I  E R Z S É B E T  


