
A MI TAPASZTALATAINK 

Az ÉLET igéje 

„Ő jön el, hogy szabadulást 
hozzon nektek.”  

MINDIG FELÉNK NYÚJTJA KEZÉT 

SEGÍTSÜNK ANNAK, AKI SZENVED! 

Mi is minden pillanatban 

megragadhatjuk Isten felénk 

nyújtott karját, és bizalommal 

követhetjük őt. 

Isten úgy nyújtja a kezét felénk,  

mint amikor egy fuldoklót kimentünk a 

vízből.  

Mostanában ez a kép sajnos nap mint nap 

a szemünk elé tárul, mert látjuk a 

menekülteket, akik a tengeren érkeznek, 

és azt is, milyen elszántan ragadják meg a 

mentőmellényt vagy a kinyújtott kezet.  

Iz 35, 4  
Ige 

Az ige jelen időben van: jön.  
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Néhány fiatal elkezdett alkoholt és kábítószert 
hozni az iskolába. Az egyik barátnőm, akinek 
gyakran segítettem a tanulásban két másik 
osztálytársunkkal együtt kábítószerezni 
kezdett. Ez az egész osztályban nagy 
ellentéteket szült. 
Néhány társammal együtt megértettük, hogy 
a barátnőnk nagy veszélyben van, és az út, 
amelyen elindult, könnyen végzetessé válhat. 
Eldöntöttük, hogy beszélünk vele. A többiek 
azt javasolták, hogy én próbáljam meg, mert 
velem van a legjobb kapcsolata, mivel én 
szoktam tanulni vele. 
Kértem Jézust, hogy segítsen megtalálni a 
megfelelő szavakat, és ő megérezze a 
szeretetemet. Először azt mondta, hogy 
megpróbálja abbahagyni, de aztán 
meggondolta magát  és közölte, hogy az sem 
érdekli, ha nem segítek neki többé, és sokáig 
szóba sem akart állni velem és a barátnőimmel 
sem. 
Közelgett az idő, amikor újra párokban kellett 
volna tanulnunk, de az egész osztály pártokra 
szakadt. Biztos voltam benne, hogy semmi 
rosszat nem tettem a barátnőm ellen, mégis 
bocsánatot kértem tőle, és így tettek a társaim 
is. Így újra mindannyian barátnők lettünk.  
Nem sokkal később azok a fiatalok, akik 
alkoholt és kábítószert hoztak az iskolába 
lelepleződtek, és az igazgatóság behívatta őket 
és azokat is, akik italt, vagy kábítószert 
fogadtak el tőlük. Mint osztálytitkár, nekem is 
ott kellett lennem ezen a meghallgatáson, 
hogy elmondjam mindazt, amit tudok. Néhány 
diák bevallotta, amit tett és bocsánatot kért, 
így továbbra is az iskolában maradhattak. 
Mások azonban tagadtak mindent, de amint 
kiderült róluk, hogy az ügy részesei voltak, 
el tanácsolták őket az iskolánkból. 
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Azért jön, mert látja az önzést, a 

közömbösséget a szenvedők és szükségben 

élők iránt, a gyűlöletet és a szakadást.  

Ő pedig megkönyörül teremtményein,  

és nem akarja, hogy elvesszenek. 

Látja, hogy beteg 

Isten most rögtön cselekszik,  
a szeretet nem ismeri a halogatást  
vagy a késlekedést. 

Isten eljövetele nem 
szokványos esemény 

az emberiség szíve. 

Nemcsak meggyógyít az önmagunkba 

fordulástól, a bezárkózástól, hanem arra is 

képessé tesz, hogy segítsünk annak, aki 

szükséget szenved, szomorú, vagy az 

élet megpróbáltatásait viseli. 

KONKRÉTAN SZERET 

A jelenről állítjuk ezt. 
Nem kell holnapig várnunk, vagy az idők 
végezetéig, vagy a másik életig. 


