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Mel Tari: Mint a forgószél 

Spirituális ébredés Indonéziában 

Németből fordította: Nagyné Bartha Éva 

Lektorálta: Nagy Péter 

A szerzőről 

Mel Tari 1946. március 18-án született Timor szigetén, Niki-Niki faluban. Timor nyugati része 

Indonéziához tartozik. Édesapja tanár, ő a tíz gyermek közül harmadikként született. Mel Tari 

szinte az egész világon ismertté vált, mint az indonéz spirituális ébredés szemtanúja és 

tudósítója. (Nagy Péter megjegyzése: A rendszerváltás előtt hazánkban, illetve Közép- és 

Kelet-Európában még kevesek tudtak róla.)  

Gyermekkorát Soe-ben töltötte, egy 5 000 lakosú hegyi városkában. 15 évesen Kupang-ba 

ment középiskolába, ez a város a sziget fővárosa és legjelentősebb kikötője. Az érettségit a 

waikabubaki keresztény iskolában tette le, Sumba sziget szomszédságában. Sukarno 

kormánya felfigyelt jó érettségi eredményére, így, mint az egyik legtehetségesebb tanuló 

1965-ben ösztöndíjat kapott a Szovjetunióba. Mel 7 éves ösztöndíjban részesült, 2 

lehetőséget kínáltak fel neki. A Moszkvai Egyetemen elektromérnöknek, vagy orvosnak 

tanulhatott volna. Mel elfogadta az ösztöndíjat, de elutazása előtt, egy evangelizáció során 

megmagyarázhatatlan gyógyulásnak volt szemtanúja, Soe-ben. Ez az élmény ébresztette rá, 

hogy korábban – keresztény neveltetése ellenére – sem volt élő hite. 

Ekkor döntött végleg Krisztus mellett. 1965. augusztusában kellett volna Moszkvába utaznia, 

de ekkor visszautasította ezt a lehetőséget. 

1965. szeptember 27-re virradó éjjel vette kezdetét Soe-ben a nagy spirituális ébredés, 

amiről a könyvben részletesen lesz szó. 4 nappal később, szeptember 30-án az indonéz 

hadsereg puccsot kísérelt meg azzal a céllal, hogy kommunista állammá tegyék Indonéziát. 

Ez a kísérlet kudarcot vallott. Hónapokig tartó vérontás után, 1966. márciusában a 

kommunistabarát Sukarnot legyőzte a hadsereg vezetője, Suharto. 

A bizonytalan politikai helyzet rákényszerítette a keresztényeket Timor szigetén arra, hogy 

még erősebben hagyatkozzanak frissen felfedezett szellemi erejükre, hitükre. Mel Tarit 

beosztották az egyik evangelizációs közösségbe, így ő az elkövetkező 5 évet Timor szigetén 

töltötte, és környezetében terjesztette az Evangéliumot. 1970. szeptemberében Mel az 

Egyesült Államokba utazott, ott terjesztette Isten szavát. 9 hónapig maradt ott. 1971-ben az 

USA-ban megjelent a könyve „Forgószél” címmel, és 1 éven belül a Bestseller-listára került. 

Mel – eközben – misszionáriusi tevékenységet folytatott Európában, Ázsiában és Afrikában. 

1972-ben Nona Rea-vel kötött házassága után, visszatértek Soe-be, azzal a céllal, hogy Mel 

továbbra is részt vegyen a spirituális ébredésben, ami ekkor már 7 éve tartott. Felesége – 

egyébként – Dr. John Rea, amerikai professzor lánya. 

Egy későbbi amerikai tartózkodása során Mel, feleségével együtt megírta második könyvét: 

„The gentle breeze of Jezus” címmel. 
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Bevezető 

 Írta: Nona Tari 

 Mel Tari feleségeként lehetőségem volt Soe-ben élni, azon a helyen, ahol 1965-ben az 

„indonéz ébredés, kezdetét vette. 

Megismertem azokat az embereket, akik évekig Timor szigetén, és egész Indonéziában az 

Evangéliumokat prédikálták. Sokukról írunk ebben a könyvben, tehát keresztényekről, akiket 

Isten használt és használ nagy csodák véghezviteléhez.   Lehetőségem volt a spirituális 

ébredés belső oldalát, mint amerikainak átélni. Eközben felfedeztem, hogy hamis 

elképzeléseim voltak arról, hogyan történt Indonéziában a spirituális ébredés. Úgy 

gondolom, sok ember a nyugati világban így volt ezzel, ezért szeretném a tévedéseket 

tisztázni. Első óriási csodálkozásom az volt, mennyire különbözik Indonézia Amerikától. 

Mielőtt először Soe-be jöttem, úgy gondoltam, az egész város felfokozott izgalmi állapotban 

lesz. Gondoltam, az emberek kiabálnak barátaiknak: „Hallottál a legújabb csodáról?” 

Természetesen mindenki tudott a városban a történtekről. A legfrissebb téma ekkor az volt, 

hogy egy esti Istentisztelet során a vizet borrá változtatták, mint annak idején Jézus tette. 

Ennek hírére az emberek az egész szigetről Soe nagy templomában gyűltek össze, a csodát 

ismét átélni. 

Mennyire másképpen lenne ez Amerikában. Ha ott történnének ilyen csodák, mint az étel-

szaporítás, halottak feltámasztása, a víz borrá átváltoztatása, akkor fél órán belül az újságírók 

ezt világgá kürtölnék, a televízióban is a szenzációkat közölnék, lehetőleg a helyszínről és 

érdeklődnének az érintettektől. 

Azonban az indonézek egészen mások. Visszahúzódóak, egyáltalán nem szenzációéhesek. Itt 

valami egészen megdöbbentő dolognak kell történnie ahhoz, hogy nyugalmukat elveszítsék. 

Másrészről, nagyon állhatatosak mindenben, amit tesznek. Ők külsőleg nem lesznek olyan 

izgatottak, mint az amerikaiak, de végtelen hűségük örökké kitart.  

Amikor először megérkeztem Soe-be, hihetetlenül nyugodt várost láttam. A mindennapokat 

nem érintették az „ébredés” nyomai, semmi nem utalt valamilyen csodára. Előfordulhatott 

volna, hogy valaki jó ideig Soe-ben tartózkodott volna anélkül, hogy tapasztalt volna valamit, 

az őt körülvevő spirituális, szellemi mozgásból, átalakulásból. Aki szellemileg nagyon nyitott, 

felismerte volna a félreérthetetlen jeleket. Az első, ami nekem feltűnt, egy szokatlan 

templomlátogatás volt. Vasárnapról, vasárnapra 3 000 ember tolongott a templomban. Ez 

feltűnő egy 5 000 lakosú városban, ahol 3 másik templom áll a közelben. Az Istentisztelet 

résztvevői nagy hatást gyakoroltak rám végtelen odaadottságukkal. Nem emlékszem, hogy 

korábban láttam volna valahol a hívőknek ilyen csoportját, akik lélekben ennyire egységesek 

lettek volna, és ennyire éhezték Isten szavát. A második felfedezésem kapcsolódik az 
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elsőhöz. Az emberek nem beszéltek a szemük előtt történő csodákról. Mondanék erre egy 

példát. 1973. első napjaiban az Úr a vizet borrá változtatta az egyik esti misén, amelyen 800 

ember vett részt. Senki nem beszélt a csodáról. Mel és én 2 háztömbnyire laktunk a 

templomtól, de csak akkor hallottunk erről, amikor már késő lett volna odamennünk. Mel 

úgy vélte, hogy a résztvevők közül nem mindenki tudta, milyen borból ittak, hogy keletkezett 

a vízből. A pap nem mindenkivel közölte e csodát. 

Ha egy idegen, egy misszionárius kérdezgette az embereket a csodákról, vonakodtak, ezekről 

beszélni. Az itteni emberek nagyon szerények, nehézséget jelent számukra valakivel 

személyes dolgaikról beszélni, ha nem ismerik a kérdezőt és nem bíznak benne. Másrészt 

félnek a keresztények, Isten dicsőségéből valamit is elvenni, hiszen Isten használta őket a 

csodákhoz. Úgy érezték, ezt nem lehet a középpontba állítani. Ez okból az indonézek csak 

szellemi vezetőjükben, vagy a legközelebbi barátjukban bíznak. Mivel a csoporttagok 

férjemet, szellemi vezetőjüknek tartották, így Mel a történetek százait hallotta és gyűjtötte 

össze az ún. „ébredésről.” Így ő többet tud Isten nagyságáról, és arról, miket tett az Úr az 

elmúlt években Timor szigetén. 

Úgy gondolom, Isten azért vihetett végre ilyen csodákat Timoron, mert az emberek nem 

beszéltek erről. Mindig fennáll a veszély, hogy a keresztények elfordítják figyelmüket az 

Úrtól, és ehelyett saját tevékenységükre figyelnek. Ezt azonban elkerülték azáltal, hogy 

hallgattak a csodákról. Jézust és az Ő szeretetét mindig a szívükben tartották, a csodákat 

pedig a megfelelő helyre tették, a háttérbe. 

Harmadik meglepetésem az volt, hogy nem minden beteg embert gyógyított meg az Úr 

Timor szigetén, Soe-ben. Emlékszem arra a napra, amikor hallottam egy kis gyerekről, aki 

már betegen, sérülten született egy közeli faluban. Bal karja csak egy csonk volt, ebből egy 

vékony ujjacska nőtt ki. Barátnőm, Tanta Ete elment a gyerek szüleit meglátogatni. Amikor 

elment, csak arra tudtam gondolni, az Úr csodát tesz, a gyermek meg fog gyógyulni. Tanta 

Ete – visszatérése után – elmesélte, hogy a gyermek Nagyapjával imádkoztak együtt, a 

démonok elűzéséért. Az Úr megmutatta a barátnőmnek, hogy a Nagyapa az oka a gyerek 

nyomorékságának.  

Tanta Ete, nem imádkoztál a kisgyerek gyógyulásáért? – kérdeztem. 

Meglepetten nézett rám, mint akinek ez eszébe sem jutott. Nyilvánvalóan ez nem az a 

pillanat volt Isten számára, amikor meggyógyította volna a gyereket. Tanta Ete elmagyarázta, 

nem kérhetünk olyat az Úrtól, amit Ő akkor nem akar megtenni. Ez az egyik leghatékonyabb 

elve az indonéz ébredésnek: a mély hit, aminek segítségével az ember megtudhatja, mit 

szeretne tenni Isten egy adott helyzetben és ráhagyatkozva megadni az Úrnak a szabadságot, 

hogy azt tegye, amit Ő jónak lát, amit Ő akar. Sok ember, akikkel utazásaink során a világban 

találkoztunk, abban a tévedésben élt, hogy a timori templom tökéletes, valamilyen módon 

jobb, mint a sajátjuk. 

Nagyon büszke vagyok az indonéz keresztényekre. Hiszem, hogy ebben a szellemi háttérben 

sokkal többet lehet tanulni, mint a világ más részein, a templomokban. Ez fordítva is igaz: a 

timori keresztények sokat tanulhatnának más keresztényektől a világon. Soha nem 
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követhetjük el azt a hibát, hogy egy bizonyos embercsoportot Isten szemében piedesztálra 

állítunk és tökéletesnek tartunk. 

Mi, emberek mind egyformák vagyunk az Úr előtt. Ezt a könyvet a Nyugaton élő 

keresztényeknek írtuk. Néhány példát szeretnénk olvasóinknak bemutatni, amelyek jellemzik 

indonéz barátainkat. Igazságokat írunk le, melyeket Isten kinyilatkoztatott, amelyek 

Indonéziában az emberek mindennapi életének részévé váltak. Reméljük, a nyugati 

keresztények ezeket a valóságokat éppen olyan készségesen elfogadják, mint tennék ezt az 

indonéz keresztények a nyugati kereszténység közléseivel. Ebben a könyvben nem tudunk 

minden történetet kimerítően leírni, amiket elmesélhetnénk az ébredésről Indonéziában. 

Minél hosszabb ideje élek Timoron, annál jobban csodálkozom mindenen, amit az Úr tett és 

ma is tesz. Boldog vagyok, hogy az Úr ilyen csendesen tud hatást gyakorolni az emberekre és 

olyan sok mindent meg tud valósítani, mély, maradandó eredményekkel. Mialatt Mellel 

együtt megpróbálunk az Úr tetteiről tudósítani, idézzük – kissé átalakítva János 

Evangéliumát. (Jn. 21, 25) 

„Sok más dolog is van, amit Jézus megtett és még tesz Indonéziában. Ha egyik cselekedetét, 

a másik után fel kellene sorolnunk, akkor feltehetően a világ sem foghatná be/tudná 

elolvasni e könyveket, amiket megírnánk.” 

1. rész 

Istenre bízzuk magunkat 

Hevesen vert a szívem, amikor a Pan American óriási repülőgépe elhagyta Djakarta 

repülőterét és felemelkedett. Nemsokára Indonézia kicsi szigeteit, mint a banánleveleket 

láttam. Egy pillanat múlva hazám dzsungelei és dombjai már csak az emlékezetemben éltek. 

Én a kistermetű, jelentéktelen, képzetlen indonéz Melchior Tari útban voltam az Egyesült 

Államok felé. Hihetetlen! 

Táskámban egy 50 centes lapult, amit egyik barátomtól kaptam. Ismét kezembe vettem, 

mint korábban már oly sokszor, és ismét a feliratát olvastam: „Istenre bízzuk magunkat” 

Amerika a földi Mennyország lehet – gondoltam. A kormány és a nép Istenre hagyatkoznak. 

Minden alkalommal, ha az amerikaiak pénzt adnak ki, Istenre gondolnak. – ábrándoztam. 

Bizonyos vagy abban Uram, hogy nekem valamiféle üzenetem lehet Amerika számára? – 

kérdeztem az Urat bizonytalanul. A repülőgép egyre magasabbra emelkedett, mindenhol 

csak a felhőket láttam, ekkor hirtelen visszagondoltam arra az 1967. évi napra, amikor az Úr 

megszólított: „Mel, az Egyesült Államokba foglak küldeni, terjeszd ott szavaimat az 

embereknek!” 

„Ez lehetetlen” – gondoltam. „ Egész hátralévő életemben nem tudnék annyi pénzt 

összespórolni, hogy oda tudjak utazni.” 

„Ne legyen erre gondod” – mondta az Úr. „ Én hívlak erre a feladatra és gondoskodni fogok 

az utazásodról.” 
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Amikor Indonéziában elkezdődött a spirituális ébredés, sokan kapták az Úrtól azt az 

üzenetet, hogy a próféciákat az egész világon hirdetniük kell. Akkoriban még nem tudtuk, 

kiket fog az Úr ezzel a feladattal megbízni, de reméltem, hogy engem is. Biztosan ez volt az 

oka, miért nem küldött el engem az Úr az első csoporttal evangelizálni. Engem csak a 42. 

csoportba választott. Az Úr akarata szerint, az indíttatásomat még korrigálnom kellett.  

Egy napon kétségek gyötörtek. „Uram, miért nem választasz engem?” – kérdeztem. „A 

testvéremet kiválasztottad, aki szellemileg nem fejlettebb és nem jobb, mint én. A tudása, az 

ügyessége egyes dolgokban kevesebb, mint az enyém. Ha a többiekkel összehasonlítasz, 

láthatod Uram, én is alkalmas vagyok a feladatra. Talán Uram, Te nagyobb feladatot akarsz 

rám bízni, mint a többiekre?” 

Ekkor az Úr csendesen, gyengéden szólt hozzám: „Mel, az elképzeléseid még helytelenek. 

Tudom, szolgálni akarsz, de lehetőleg nem a legnehezebb helyeken, ahol ezt Én akarom, 

például a dzsungelben. Szeretnél a világban messzire utazni, ez nem helyes. Így nem tudlak 

még használni.” 

Végül beláttam ennek igazát, rájöttem rossz volt az eddigi hozzáállásom. Három hónappal 

később egy csoport meghívott tagjai közé. 

Két évvel később szólt ismét az Úr hozzám: ez alkalommal megkérte, hogy utazzak az 

Egyesült Államokba. Időközben elmúlt a vágyam, hogy Indonéziát elhagyjam. A heteken át 

tartó Biblia-olvasás és imádkozás után felismertem, hogy ez az Úr akarata, Amerikába kell 

mennem. 

Még várnom kellett. Isten akarata szerint 1970. előtt nem utazhattam. 

Az ördög majdnem megkísértett, hogy egy évvel előbb keljek útra. 1969-ben küldött egy 

amerikai család táviratot és pénzt a repülőjegyre. Az Úr világosan megmondta: „Ne fogadd 

el!” 

Megköszöntem a családnak és megírtam: „Sajnálom, de Isten ideje még nem érkezett el az 

utazáshoz.” 

Barátaim butának tartottak emiatt, szerintük, ha a pénzt is elküldték, az biztosan Isten 

akarata, hogy utazzak el Amerikába. „Talán már nem akarsz?” – kérdezték. 

„Természetesen szeretnék Amerikába utazni, de most még nem akarja ezt az Úr.” – 

válaszoltam. 

Egy évvel később mondta az Úr: „Eljött az utazásod ideje.” 

Felkerestem testvéreim közösségét, hogy erősítsenek meg ebben. 

„Tudnál értem imádkozni?” – kérte egyik testvérem. „Szeretném Isten akaratát megtudni 

egy fontos kérdésben. Most nem mondhatom meg neked, miről van szó.” 

„Imádkozom érted” – válaszoltam, te figyelj eközben Isten szavára. 

Indonéziában sokan megkapták a látomások adományát, mintha „Isten TV-képernyőjét” 

néznénk. Így imádkoztam: 
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„Uram, megmondtad nekem, mit kell tennem, kérlek, hogy ezt igazold testvérem által is!” 

Az ima után megkérdeztem testvéremet, mit mutatott neki az Úr? 

„Ez különös volt.” – mondta ő. „Sok ember között láttalak, akik mások voltak, mint mi. Fehér 

bőrűek, szőke hajúak. A szemeik is mások voltak, és kb. 1 méter 80 cm magasak. Nem 

értettem, mit beszéltek. Egészen más nyelven beszéltek. Nem tudom, melyik országot 

láttam, de Isten azt mondta nekem, hogy azt kell tenned, amit Ő parancsolt, és azt mondta, 

ezt most kell megtenned, ez az Ő akarata. Mel, mit jelent ez az egész? Kérlek, hogy 

magyarázd el!” 

Elmondtam neki, hogy a látomásában megjelent ország Amerika lehetett, az emberek 

angolul beszéltek. Isten kitüntetett azzal, hogy rajta keresztül igazolta, hogy utazhatok az 

Egyesült Államokba. 

Más megerősítéseket is kaptam. Egyik éjjel, amikor a templomban imádkoztunk, szólt 

hozzám az Úr: 

„Utazz most! Készülj fel az útra, hogy holnapután el tudj indulni!” 

„Ó Uram, ez lehetetlen!” – válaszoltam. „”Nem tudok ilyen hamar elutazni, nincs pénzem.” 

„Mond el barátaidnak és a családodnak, hogy 2 napon belül az Egyesült Államokba utazol!” – 

erősítette meg az Úr. 

„Inkább ezt nem mondom nekik. Azt hinnék, megbolondultam.” – gondoltam. De az Úr 

továbbra is ezt parancsolta, így megtettem, bár utazásom teljesen valószínűtlennek tűnt. 

Bejelentettem: „Holnapután Amerikába utazom.” Családom és barátaim pontosan azt tették, 

amit vártam. Nevettek. 

„Mel, ez lehetetlen, megőrültél!” – mondták. 

Az első, amire sürgősen szükségem volt, hogy valaki Timor fővárosába, Kupang-ba magával 

vigyen. Kupang kb. 100 km-re fekszik lakóhelyemtől, Soe falutól. 

Láss csodát: az Úr ezzel egy időben tudatta két nővérrel Djakartában, hogy segítségre van 

szükségem. Utasította őket, repüljenek Kupang-ba, béreljenek ott terepjárót, utazzanak Soe-

ba, és Mel Tarit vigyék Djakartába. 

Azon az estén ők megérkeztek és megkérdezték: „Mel, szükséged van arra, hogy valaki 

Djakartába szállítson?” 

„Dicsőség az Úrnak! Igen, készen állok az utazásra.” – feleltem. 

Ugyanebben az időben kaptam Amerikából egy táviratot, a következő tartalommal: „A 

kupangi bankban rendelkezésére áll a pénz a Djakartába történő utazáshoz, és a repülőjegy a 

Pan-American egyik járatára, Amerikába.” 

Ezt a táviratot egy olyan család küldte, akikről soha nem hallottam. Az Úr mondta nekik: 

„Küldjetek pénzt Indonéziába, Mel Tari utazására!” Még soha nem találkoztak velem, de 

hallgattak Jézus szavára, és elküldték a pénzt. Magammal vittem a táviratot a bankba, és 
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megkaptam a pénzt a djakartai utazáshoz. Ahogy megérkeztem Djakartába, másik nehéz 

probléma előtt álltam: hogyan kaphatok Amerikába vízumot? Nem volt állampolgárságom. 

Felkerestem az amerikai konzult. 

„Ki vállal Önért kezességet?” – kérdezte. 

„Jézus Urunk” – válaszoltam. 

„Lehet, hogy Ön egy nagyon jó ember, de ezt nem tudjuk elfogadni.” 

Így ezen a reggelen vízum nélkül hagytam el az irodát. Ebéd után hosszan imádkoztam, és az 

Úr sugallatára még egyszer elmentem a konzulátusra, vízumot igényelni. Ekkor egy hölgy volt 

a konzulátuson, szintén konzul. A korábbi beszélgetés megismétlődött. Minden huzavona 

nélkül megkaptam a vízumot. 

„Miből akar Amerikában élni?„– kérdezte. 

„Ar Úr majd mindennel ellát, amire szükségem lesz” – feleltem. 

„Ez igaz lehet, de talán az Amerikai Állam terhére lesz.” 

„Nem, senkinek nem leszek a terhére Amerikában.” – feleltem. „Ha Jézus Urunk az egész 

világ terhét magára vette, akkor rólam is tud majd gondoskodni.” 

Amint kiléptem, megköszöntem Istennek az Ő végtelen hatalmát. 

„Uram, Te tudod, nem beszélek jól angolul.” 

„Menj az utadon, nyelvi problémádról is gondoskodni fogok.” 

„Ha mégis megtörténne, hogy valamit kellene angolul mondanod, és ez nem sikerül, 

nyugodtan mondhatod az embereknek: Jézus bajban hagyott engem” 

Eközben a hatalmas repülőgép leszálláshoz készült. Megjelent a „Kérjük az öveket 

bekapcsolni!” felirat. A stewardess szintén szólt a biztonsági övek bekapcsolása miatt. „Los 

Angeles-ben szállunk le.” – mondta. 

Milyen kimondhatatlan volt az örömöm! „Amerika, Amerika” – gondoltam, az ország, ahol 

mindenki hisz Istenben. 

„Jézus Uram, kérlek, segíts a sikeres leszállásban!” – imádkoztam. 

„Kérlek, tudasd velem, akaratod szerint, hogyan mondjam el, milyen sokat tudok már Rólad.” 

Más elképzelésem volt Amerikáról. Problémám volt a megfelelő angol nyelvtudással, és 

pénzre lett volna szükségem az ottani élethez. A legnagyobb csalódásom azt volt, hogy a 

pénzérmén szereplő felirat: „Bízunk Istenben” nem mindig felelt meg a valóságnak. 

Alig tudtam kiszállni a repülőből izgalmam miatt. Hosszú folyosón haladtam, míg egy nagy 

terembe értem, ahol az emberek különféle dolgokat árultak. 
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„Ó nem! Ez nem Amerika!”, kiáltottam magamban. „Az ördög eltéríthette a repülőgépet.” 

Amerre csak néztem, mindenhol koszos könyvek, bárok, ahol alkoholt ittak, és úgy tűnt, 

mindenki dohányzik. 

Mi nem stimmel itt? Kérlek, segíts nekem Uram!” – gondoltam. 

Kitör a vihar 

Kérem, kedves Olvasóm, hogy hadd osszam meg Önnel tapasztalatainkat, melyekben az Úr 

részesített minket Indonéziában, az ún.: „Ébredés” idején. Talán segítenek ezek Önnek Isten 

nagy tetteinek elfogadásában, és abban a hitben, hogy a Bibliában leírtak érvényesek ma is. 

Az újságok majdnem mindig csak a bűntényekről, háborúkról, természeti katasztrófákról és 

forradalmakról tudósítanak. Ezzel szemben a Biblia elmagyarázza Isten akaratát, és 

megmutatja nekünk Égi Atyánk szívét. A Biblia közvetíti az Úr szeretetét és hatalmát. 

Amennyiben hiszünk a Biblia szavának, megtapasztaljuk Isten és a Szentlélek hatalmát 

életünkben és közösségünkben éppen úgy, ahogy ez a Biblia írásának idejében történt… De 

korunkban sok olyan gyülekezet és hívő van, akik A Lélek adományainak nem tulajdonítanak 

jelentőséget, vagy elutasítják. Ez szomorú. Az 1965. évi indonéz ébredés óta az Úr és a 

Szentlélek sok-sok adománnyal ajándékozott meg minket, amelyekért örökre hálás vagyok és 

leszek. 

Rejtett erő 

Sokan úgy gondolnak a Lélek adományaira – Egyházunk Intézményének megalapítása óta –, 

hogy ezekre már nincs szükségünk. Nem értek ezzel egyet. Hiszem, ha Pálnak, Péternek és 

Jánosnak 2000 évvel ezelőtt szüksége volt ezekre, hogy Istentől kapott feladatukat teljesíteni 

tudják, akkor nekünk éppen úgy szükségünk van ezekre, hiszen mi is olyan ellenállásokba 

ütközünk, mint az Őskeresztények. A Sátán tudja, rövid már a hatalmának ideje, tudja, hogy 

Jézus nemsokára újra eljön közénk. Korunkban ezért harcol teljes erejéből hatalmáért, még 

sokkal erősebben, mint a Krisztus utáni I. évszázadban. Véleményem szerint ez ellen egyedül 

nem tudunk fellépni, csakis a Szentlélek erejével.   

 … Köszönet és hála az Úrnak azért, hogy amikor ez a bizonyos „ébredés” Indonéziában 

elkezdődött, segítette a Biblia megértését számunkra. Legtöbbünk számára az okozott 

nehézséget, hogy mindent értelmünkkel akartunk felfogni és nem a szívünkkel. 

Például, ha Márk evangéliumában (16:15-18) a jelekről és a csodákról olvasunk, amelyeket a 

hívők Jézus nevében tettek, hajlamosak voltunk azt mondani:  

„ Ezek a régi kéziratokban szerepeltek, ezért ezeknek ma már nem tulajdonítunk nagy 

jelentőséget.” 

Az I. Korinthusiakhoz írt levél 12. pontjában Pál azért beszélt a lélek adományairól, mert 

akkoriban a közösség még kicsi volt, akkor kezdett csak erősödni. Ekkor a közösség hite még 

gyengének bizonyult, ezért is kellett a Lélek adományairól beszélnie. Ma már Indonéziában 

ez nem annyira szükséges, mert hitben erős közösségek működnek, amelyek pontosan 

ismerik Isten akaratát. … 
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Az Ap. Csel. 2. megismétlődik 

Én a pezsbiteriánus Egyházhoz tartozom, nálunk a spirituális ébredés előtt, minden fehér és 

fekete volt. A Pásztorunk felolvasta a Liturgia egy részét, és mi olvastuk a többit. Tudtuk, 

mikor kell felállnunk, leülnünk, imádkoznunk és énekelnünk. Mindig köszönetet mondtam 

Istennek az Egyházunkban uralkodó rendért, amelyet végtelenül értékeltem. Volt bennünk 

szeretet, de azt kell mondanom kicsi szeretet. Szerettük azokat az embereket, akik minket is 

szerettek. Ha ránk mosolyogtak, visszamosolyogtunk. Akik pedig nem szerettek minket, 

azokat mi sem kedveltük túlzottan. Egyházunkban egyáltalán nem volt észlelhető a 

Szentlélek jelenléte, de az ún.: ébredés után Isten megadta nekünk a Szentlélek valamennyi 

adományát: Erejét, Szeretetét, Rendjét. 

Jól emlékszem arra az estére, ami 1965. szeptember 26-án történt. Közös imára gyűltünk 

össze, kb. 200 hasonló korú ember. Mialatt imádkoztunk, történt valami rendkívüli. Ugyanaz 

történt a templomunkban, ami a Bibliában az Apostolok cselekedeteinek 2. részében is 

megtörtént már. Évek óta ismertük a Bibliának ezt a részét, sokan kívülről tudtuk, de saját 

életünkben soha nem tapasztaltuk még. 

Lelkészünk gyakran mondta: „Mivel Istenünk az Egyházat 2000 évvel ezelőtt a Szentléleknek 

adományozta, azóta aki tagja Egyházunknak automatikusan részesül a Szentlélek 

keresztségében. Azon az éjszakán kezdte megnyitni szemeinket az Úr, hogy ez egyáltalán 

nem automatikusan történik. 

János Evangéliumában (3,16) olvashatjuk, hogy Isten a világot úgy szerette, hogy egyszülött 

Fiát adta értünk. Ha Isten az egész világnak adta a Fiát, ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy 

világunkból minden ember automatikusan a Mennyországba kerül. Mindenkinek, aki Isten 

birodalmába akar jutni, személyesen kell életét Jézusnak adnia, hogy megmeneküljön. 

Ugyanez vonatkozik arra is, hogy az ember elteljen a Szentlélekkel. Jézus mindazoknak 

megígérte a Szentlelket, akik Őt Uruknak egyértelműen elfogadják és Jézus testének részeivé 

válnak. Mindenkinek meg kell élnie, hogy ő maga mindenhez kevés és Jézus az ő 

Megmentője. Amikor ezt beismeri az ember, akkor telítődik a Szentlélekkel. Ez nem jön létre 

automatikusan, a saját harcát mindenkinek meg kell vívnia. 

Dicsőség és Hála az Úrnak, hogy ezen az éjszakán megnyitotta a szemeinket és szívünkbe 

adta a Szentlélek iránti „éhséget”. 

Emlékeztünk, hogy Keresztelő Szent János kijelentette: „Én vízzel keresztelek, de Aki utánam 

jön, Szentlélekkel és Tűzzel fog keresztelni.”   

Sok éven át prédikátoraink ezt a felismerést eltitkolták, azt mondták, csak azoknak az 

embereknek a felismeréseire kell hagyatkoznunk, akik 2000 évvel ezelőtt éltek. Azonban 

ezen az éjszakán az Úr maga szólt a szívünkhöz és megmutatta, hogy a valódi kereszténység 

nem mások tapasztalatain nyugszik, hanem az emberek személyes megtapasztalásán, 

ahogyan Istenre rátalálnak. Köszönöm ezt az Úrnak! 

Azon az éjszakán, amikor együtt imádkoztunk, hirtelen ugyanazon a módon érkezett hozzánk 

a Szentlélek, mint annak idején, amikor első Pünkösdkor a Tanítványok ezt megtapasztalták.  
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Az Ap. Csel. 2-ben olvashatjuk, hogy a Szentlélek úgy érkezett, mint egy hatalmas szél fúvása. 

Akkor, amint a testvérem mellett ültem, hatalmas erejű szél süvítését hallottam, ami kisebb 

tornádóhoz hasonlított. Körülnéztem, de nem láttam semmit. Megkérdeztem a testvéremet: 

Te hallod ezt a hatalmas zajt? 

Igen – felelte, de ne törődjünk a zajjal, hanem imádkozzunk! 

Ő elkezdett imádkozni, és hallottam, hogy mások is így tettek. Templomunkban mindig 

egymás után imádkoztunk, meghatározott rendben, fegyelmezetten. De azon az éjszakán 

megfeledkeztünk erről a fegyelmezett rendről, így az előttünk fekvő, leírt imákról is, és 

elkezdtünk mindannyian Lélekből imádkozni. Először egymás után, majd mindannyian 

egyszerre. 

„Ó, Uram, mi történt a templomunkban? Elfeledtük a szigorú rendet?” – gondoltam 

magamban. 

Mialatt mindannyian imádkoztunk, lelkészeinkre néztem. Micsoda ijedt pillantásokkal 

néztek! Elől ültek a pulpituson, nem tudták, mit tegyenek a 200 emberrel. Ők is hallották az 

óriási süvítést. Ismét körülnéztem, de nem láttam semmit. Csak a hatalmas zajt halottam. 

Azután szirénák hangja hallatszott. A templommal szemben volt a rendőrség és a tűzjelző. A 

rendőrségen látták, hogy lángokban áll a templom, ezért szirénáztak, hogy a faluból az 

embereket odahívják. 

Indonéziában, különösen Timorban nem volt tűzoltóság. Amint az emberek a tűzjelző 

szirénát meghallották, tudták, hogy valahol tűz van és a falu minden részéből siettek vízzel 

teli vödrökkel és más eszközökkel a tüzet oltani. A templomhoz érve látták az óriási lángokat, 

és azt is, hogy a templom nem ég. Nem természetes tűz volt, hanem Isten tüze! Ezért sok-sok 

hívő ember jött, hogy részesüljön a Szentlélek keresztségében. 

Akkoriban, mint prezsbiteriánusok még nem voltunk tisztában a Lélekkeresztséggel és azzal, 

mit jelent, ha valakit megtölt a Szentlélek. Számunkra ez valami újdonság volt. De az Úr 

felnyitotta szemeinket és tudatta velünk, hogy saját magunk megtapasztaltuk azt, ami az első 

Pünkösdkor történt.     

Szeretnék erre egy példát mondani: egy fiatal lány, vagy egy fiú szerelmes lesz, és édesapja 

észreveszi ezt. Az ifjú megvallja szerelmét és elmondja, hogy ezen a nyáron szeretne 

megházasodni. 

Mire az apa: „Szó sem lehet róla! Anyáddal 25 éve vagyunk házasok, nézd a mi életünket!” 

Gondolják, hogy a szerelmes ifjú az apjára fog hallgatni?  Ahelyett, hogy az apa azt mondaná, 

házasodj meg, ahányszor csak akarsz, ne nézd a mi példánkat! 

Az életünket nem szeretnénk szüleink példája alapján élni, hanem saját magunk 

megtapasztalni az életet. Jézus nemcsak megszabadít szenvedélyeinktől, betegségeinktől, 

hanem megkeresztel a Szentlélekkel. Nem tudunk mindig csak János, vagy Péter 

tapasztalataira támaszkodni a Bibliából, hanem saját megtapasztalásokra is szükségünk van. 

Sok ember megelégszik azzal, hogy ismerje a bibliai személyek tapasztalatait. Sokan nem 
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ismerik fel, micsoda erőt, szeretetet, örömet veszítenek el, ha nem töltekeznek be a 

Szentlélekkel. 

Az ima új fajtája 

Köszönöm az Úrnak, hogy azon az éjszakán megszüntette tudatlanságunkat és megmutatta a 

Szentlélek hatalmas erejét. Hátul ültem a templomban, így jól láttam, ami előttem történt. 

Hirtelen felállt egy asszony előttem és kezeit az ég felé emelte. 

„Uram, ez a testvérünk nem veszi figyelembe a templom rendjét, nem emelhetjük fel a 

templomban a kezeinket” – gondoltam. 

Ha a templomba mentünk, imádkoztunk és fegyelmezetten viselkedtünk. Azonban azon az 

éjszakán ez az asszony karjait Istenhez emelte. 

„Mi történt ezzel az asszonnyal? Templomunkban ezt nem lehet megtenni! Ez nem a mi 

stílusunk! – gondoltam felháborodva. 

Az Úr a Biblia szavaival emlékeztetett: „Emeljétek kezeiteket az Égiekhez!” Nem ez az 

asszony nem viselkedik a templom rendjének megfelelően, ugyanakkor a Bibliának 

megfelelően.” 

Mindkét lelkész megdöbbent, nem tudták, mit tegyenek. A templomban mindenhol 

elkezdték az emberek a kezeiket az Ég felé emelni, így imádkozni az Úrhoz. Még mindig nem 

tudtam pontosan, tulajdonképpen mi történt. Ezért a mellettem lévő testvérhez fordultam, 

aki szintén karjait felemelve dicsőítette az Urat. Azután észrevettem egy asszonyt előttem. 

Tudtam, hogy ő nem ismerte a hivatalos indonéz nyelvet, csak a törzse nyelvén tudott 

beszélni, timoriul. Természetesen angolul sem tudott beszélni. Akkoriban már tudtam 

valamennyire angolul, mert tanultam az iskolában. És ez az asszony elkezdett tökéletes 

angolsággal imádkozni: „Ó, Jézus, szeretlek! A Te keresztedet akarom viselni, Téged akarlak 

követni. Szeretlek Jézus!” – ismételte. 

Azután egyre több ember állt fel a templomban, és különböző nyelveken dicsőítették az 

Urat. 

Így érkezett meg hozzánk a Szentlélek azon az éjszakán. Csodálatos élmény volt. Néhányan 

franciául beszéltek, mások különböző törzsi nyelveken. Egy asszony mindig azt ismételte: 

„Shalom, Shalom”, nem tudta, hogy héberül beszél. 

Azok az emberek, akik odasiettek a tüzet oltani, nem tudták elképzelni, mi történt a 

keresztényekkel. „Soha nem voltak ilyen hangosak és nem imádkoztak ennyit!” – gondolták. 

Benyomultak a templomba, megnézni, hogy mi történt, így az egész városból ezerkétszáznál 

több ember gyűlt össze a templomban. 

A Szentlélek hatására sokan közülük megtértek, Jézus Krisztust elfogadták egyetlen Uruknak. 

Megbánták bűneiket. Senki nem prédikált azon az estén, mindannyian a Szentlélek hatása 

alatt álltunk. Az Istentisztelet éjfélig tartott. Az Úr megmutatta bűneinket, gyengeségeinket 

és megtisztította a szívünket. 
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Szokatlan prédikáció 

Hirtelen egy férfi előrement a templomban. Ez nem volt megszokott, ott csak a lelkészek és a 

legidősebbek tartózkodhattak. De ez a testvér előrement és kinyitotta Bibliáját. Tudtam, 

hogy még csak néhány napja tért meg. 

„Micsoda testvér, éppen megtért és már prédikálni akar. Őrült lehet!” – gondoltam. Nem 

törődve azzal, hogy mit gondolunk róla, így szólt: „Testvéreim, az Úr tudatta velem, hogy ez a 

Szentlélek hatása. Azután felütötte az Apostolok Cselekedeteinek 2. részét és abból a 17. 

verset kezdte felolvasni: „Az utolsó napokban megtörténik - mondta az Úr, hogy lelkemet 

kiárasztom minden teremtményre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányitok, ifjaitok 

látomásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.” 

Ezután még a következő verseket is elolvasta, majd elkezdett prédikálni. Körülbelül fél óra 

múltán szólt hozzánk az Úr, hogy mindnyájunknak el kell indulni és terjeszteni az 

Evangéliumokat. 

Nem tudtam tovább magamban tartani, és azt mondtam hangosan: „Ez lehetetlen. Nem 

tanultunk teológiát, laikusak vagyunk, hogyan terjesszük az Evangéliumokat?” 

„Mel Testvér - felelte a prédikáló Testvér, az Úr ezt megmutatta nekem és felhatalmazott 

minket, megadta nekünk a képességeket, hogy terjeszteni tudjuk az Evangéliumokat. Ez 

minden keresztény kötelessége, tanúságot kell tennünk Jézus mellett, ez nemcsak a papok 

feladata. Úgy gondolom, éppen ez a hiányosságunk. Évről, évre összeülünk, minden 

lehetséges dolgon törjük a fejünket, de nem vesszük észre, hogy így nem történik semmi.” 

Hála az Úrnak, hogy azon az estén közvetlenül szólt hozzánk és megparancsolta, hogy 

késlekedés nélkül kezdjük el terjeszteni az Örömhírt. Az ezt követő három hónapban 

megközelítöen 70 csoport járta a falvakat és prédikálta az Evangéliumokat. Amint ők ezt 

tették, az Úr olyan jeleket küldött, ami Márk Evangéliumának 16, 17 részében szerepel. 

(“Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: Az én nevemben ördögöket űznek ki, új 

nyelveken beszélnek.”) 

Így kezdődött az Ébredés Indonéziában. 

Isten személyesen szól hozzánk 

Miután a Szentlélek megszállt minket a templomban, Isten felfedte személyes bűneinket. Az 

Úr azt is megismertette velünk, hogyan nyerhetünk ezekre bocsánatot. 

Egyik este a közösségünkből egy asszony odament egyik testvérünkhöz és ezt mondta: 

„Testvér, te házasságtörést követtél el. Az Úr akarata szerint ezt meg kell gyónnod.” Amint a 

férfi felesége hallott férje titkáról, természetesen nagyon dühös lett. A férj védekezett: 

„Nem, soha nem tettem volna ilyet!”  

„Nem tetted meg?” – ellenkezett az asszony, akinek megadatott a képesség, hogy e tettről 

részleteket is tudjon. „Megnevezem azonnal a részleteket, a pontos dátumot, a helyet és a 

másik asszony nevét.” 
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Azután így szólt: „Még ezek után is letagadod tettedet?” Végül a Szentlélek megszállta a 

férfit, és megvallotta bűnét. A felesége nem tudott megbocsájtani. Ezután az Úr küldött egy 

testvért, aki a feleség szeretetlenségére mutatott rá. Ekkor a feleség is megvallotta bűneit. 

Azon az estén sokan mások is nyilvánosan beismerték bűneiket. Az Úr alapvetően 

megtisztította az életüket, és kinyilvánította, hogy szüksége van a szolgálataikra. Az Úr sokak 

esetében rávilágított a démoni erőkhöz fűződő titkos kötelékeikre is, amelyekről nem is volt 

tudomásuk. 

Indonéziában ez a bűnbeismerés az Ébredési Folyamat fontos lépcsőfoka volt: először az Úr 

minden bűnünket fényre hozta, azután mi kértük Őt összetört szíveink gyógyításáért, 

megszabadításunkat az okkult terhektől és kötelékektől. Csodálatos módon az Úr 

mindezektől megszabadított minket, azért, hogy az Evangéliumokat hirdethessük, és 

terjesszük az Ő erejét. 

Sok keresztény tiltakozott az ellen, hogy bűneik napvilágra kerüljenek, és imádkoztak ezért 

az Úrhoz. De az Úr meg akart szabadítani minket a Sátán hatalmától, meg akarta tisztítani 

szíveinket, hogy az Ő vezetésével egy megszentelt életet élhessünk. Ezt mutatta meg nekünk 

Indonéziában. 

Isten csodákat tesz ma is! 

Isten sok csodát tett a csoportunkon keresztül, ilyen módon bebizonyítva, hogy ma is olyan 

hatalmas, mint 2000 esztendeje. 

Emlékszem még arra, csoportjaink egyike hogyan ment egy faluba az Evangéliumot 

prédikálni. A pogány pásztor megmondta nekik: „Beszélhettek nekünk Jézusról, de 

szeretnénk nektek azonnal megmondani, hogy generációk óta az ördögöt tiszteljük, aki 

gyógyulást ad nekünk, ha szükségünk van rá. Ha esőre van szükségünk, ezt is megadja. Amit 

akarunk, mindig megadja nekünk. Van saját Bibliánk, és a mi Isteneink mindig kielégítik az 

igényeinket.” 

Természetesen a valóságban nem az a Bibliájuk volt, ami nekünk. Persze a gonosz sok 

szokatlan tapasztalatot adott nekik, amelyek szerint berendezték az életüket. 

„Ha erről az új Istenről akartok nekünk mesélni, be kell bizonyítanotok, hogy Ő hatalmasabb, 

mint a mi Isteneink.” – mondta a pásztor a csoportnak. 

Ezen Ébredési Csoport emberei nem tudták igazán, mit tegyenek ilyen körülmények között. 

Közösen imádkoztak az Úrhoz, és kérték a segítségét, utasítását. 

Válaszolt erre az Úr: „Mondjátok meg ezeknek az embereknek, hogy mindenkinek itt kell 

összegyűlnie, hogy a hatalmamat bebizonyítsam.” 

Azután a csoport azt mondta a pogány főlelkésznek: „Hívd ide az összes embert, azután 

meglátjuk, mi fog történni.” 

A pogány lelkész izgatott volt. Látni akarta, hogy a keresztények Istene be tudja-e bizonyítani 

hatalmát. Így valamennyien összegyűltek, összesen ezer ember a rangidős lelkészükkel. 

Csoportunk szemben állt velük és imára emeltük a kezeinket: „Istenünk, elküldtél minket az 
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Evangéliumot prédikálni. Azt mondtad, hogy azoknak az embereknek, akik hisznek, olyan 

jeleket fogsz küldeni, amelyek hatására ők a Te nevedben ki fogják üldözni az ördögöt. Ezek 

az emberek itt azt akarják, hogy bizonyítsd be nekik, hogy hatalmasabb vagy a démonoknál. 

Ezért most Jézus nevében összetereljük az összes démoni erőt, amelyek ennek a vidéknek, 

ennek a falunak a lakóit generációkon keresztül uralták és kiűzzük őket. Krisztus vérére, mely 

a Golgotán kiontatott, megparancsoljuk, hogy a Te nevedben távozzanak!” 

Ezután az egyszerű ima után ők csak azt mondták: „Ámen”, majd kölcsönösen egymásra 

néztek, és hagyták, hogy Isten működjön. 

Igen, ez a Krisztusi Élet, ilyen egyszerű! Ha az életünk az Úrral nem lenne ilyen egyszerű, soha 

nem lehettünk volna keresztények egy pogány országban. Örülünk, és várunk arra, hogy az 

Úr véghezvigye művét. Dicsőség az Úrnak, hogy ilyen egyszerű Evangéliumot adott nekünk!   

Az Ő erején keresztül (nem a mi erőnk által) bebizonyította, hogy az Ő Szava Igaz. Hála az 

Úrnak, hogy Márk Evangéliuma 16. versének igazát megtapasztalhattuk Indonéziában, a 

Szentlelken keresztül. Dicsőség az Úrnak a kinyilatkoztatásáért: „Nevemben ördögöket 

fognak kiűzni.” 

Boldog vagyok, hogy a csoport annak idején, amikor a pogányok között voltak, Jézust 

dicsőítve vártak a beavatkozására, a hitük által vezetve, Jézus szavaira hallgatva. 

Nem sokkal később a következő történt: a legfelsőbb pogány lelkész elkezdett remegni. 

Azután sírva ezt mondta: „Testvéreim, uraim – én a ti Isteneteket akarom!  Csoportunk egyes 

tagjai nem tudták, hogy mit mondjanak egy ilyen gyors változásra. 

„Miért változtattad meg a véleményedet?” - kérdezte végül egyikük. 

„Jézus sokkal hatalmasabb, mint a démonok.” – válaszolta ő. 

„Hogyan ismerted ezt fel?”- kérdezte egy másik. 

Ő ismét elkezdett sírni, alig tudott magán uralkodni, de végül így felelt: „Miután Jézus 

nevében elkezdtetek imádkozni, megparancsolni minden démoni erőnek, hogy tűnjenek el, 

tudjátok mi történt?” 

„Nem” – mondta a csoport. „Mi nem tudjuk ezt. Meséld el, kérlek nekünk!” 

Ekkor a következőkről számolt be a lelkész: „Láttam a saját szemeimmel, hallottam a saját 

füleimmel a démonokat, akik eddig a falunkat uralták. Összegyűltek, egyik, a másik után a 

legerősebbtől, a legjelentéktelenebbig. Mindannyian sírva elrohantak, és azt kiáltották: 

‘Jézus nem engedi, hogy itt maradjunk. Mennünk kell, mert Jézus saját tulajdonának akarja 

tudni ezt a népet.’  

Jézus hatalmas Isten kell, legyen! Meg akarom Jézust ismerni és Őt szolgálni!” 

A csoport erre egészen egyszerűen ezt mondta: „Ha te Jézushoz akarsz jönni, megmutatjuk 

neked az utat Hozzá.” Felütötték Bibliájukat és megmutatták neki, hogy milyen egyszerű 

módon tudja elfogadni Jézus Krisztust a személyes Urának. A többiek azonnal követték őt. 

Csodálatos volt látni, amint az egész törzs személyes Urának fogadta el Jézus Krisztust. Istené 

legyen ezért a dicséret és hála! 
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Márk 16-18-ban olvashatjuk: „Ők elűzik a kígyókat.” Ezek a szavak képessé teszik a 

keresztényeket az állatok feletti uralkodásra is. Amikor Isten megteremtette Ádámot és Évát, 

megmondta nekik: „Hatalmatok van az állatok felett. Uralkodjatok felettük!” De amikor az 

ember bűnbe esett, elveszítette ezt a képességét. Hálás vagyok Istennek, hogy Jézus Krisztus 

által ezt a hatalmat visszaadta nekünk. Talán Európában és Amerikában az embereknek nincs 

erre szükségük, de mi, Indonéziában a dzsungelben élünk, így ténylegesen szükségünk van az 

állatok feletti uralomra. 

Időnként találkozunk krokodilokkal, tigrisekkel, vagy mérges kígyókkal. Gyakran így szólunk: 

„Kígyó, maradj egészen nyugodtan, mert el akarunk itt menni.” És a kígyó nyugodtan fekszik 

tovább, elmegyünk mellette, és nem bánt minket. Miért nem? Mert Isten megajándékozott 

minket az állatvilág feletti hatalommal. 

Országunkban sok a skorpió. Ha a skorpió megszúrja az embert, ennek nagyon rossz vége 

lehet. De be tudom bizonyítani, hogy ilyen esetekben is hatalmat adott Nekünk az Úr. Ha 

megszúr minket egy skorpió, imádkozunk Jézus nevében, és a fájdalom elmúlik. A skorpió és 

más veszélyes állatok nem bánthatnak minket, mert mi vagyunk Isten legmagasabb szintű 

teremtményei. Szolgálniuk kell minket, ahogy mi az Urat szolgáljuk. 

Testvéreim terjesztették az Evangéliumot Szumátra dzsungelében. Sokszor folyókon kellett 

átkelniük. Egy nap az egyik testvérnek újból át kellett kelnie egy másik folyón, amelyen árvíz 

volt. A testvér nem tudott úszni, a csípőjéig ért a víz, ahogy bement. Muszlimok és pogányok 

álltak a parton és nevetve mondták: „Ha-ha! Ma meg kell halnia!” 

A testvér kínok között próbált átkelni a folyón, eközben krokodilok közelítették meg, csak 1-2 

méterre voltak tőle. A krokodilok nagy farkcsapásaikkal egy csónak evezőjét is el tudják törni. 

Egy embernek semmi lehetősége ilyen körülmények között megmenekülnie. 

Testvérünk hirtelen Márk Evangéliumára gondolt (16, 18) és megszólalt: 

„Jézus nevében kérlek titeket krokodilok, hogy menjetek el!” 

Először a krokodilok valamivel közelebb úsztak, majd gyorsan megfordultak és eltávolodtak 

testvérünktől. A folyóparton álló muszlimok és pogányok megdöbbentek: „Ilyet még soha 

nem láttunk. A krokodilok ténylegesen engedelmeskedtek az embernek.” 

A krokodil a világon az egyik legbutább állat, egészen kicsi aggyal rendelkezik. Sokkal 

könnyebb egy kutyát, vagy egy macskát engedelmességre nevelni, mint egy krokodilt. De 

ezek a krokodilok megértették Jézus szavát, engedelmeskedtek neki és elúsztak onnan. A 

pogányok ismét láthatták, hogy Isten a hatalmát a szemük láttára hogyan gyakorolta, és 

sokan, akik ezt látták, megtértek az Úrhoz. 

A méreg elveszíti hatását 

Isten szavai szerint: „Ha ők valami halálosan mérgezőt isznak, nem fog ártani nekik.” (Márk 

16,18) Egy napon megparancsolta az Úr, hogy menjünk el egy bizonyos helyre a dzsungelben. 

Ez egészen borzalmas hely Kupang, Timor fővárosának a közelében. Amikor elmondtuk 

másoknak, hogy oda készülünk, alig akarták elhinni. 
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„Ha odamentek, megölnek Titeket!” – figyelmeztettek minket. 

Miért? Mert ott mindenféle varázslatot űznek és mérgeket készítenek. 

Ha valaki odatéved és kér egy pohár vizet, megmérgezik. Amint megissza a vizet, azonnal 

meghal. Lebeszéltek minket arról, hogy ott terjesszük az Örömhírt. De az Úr egészen 

világosan megparancsolta nekem, testvéremnek és sógoromnak, hogy tegyük ezt meg. 

„Ha meg kell halnunk, meghalunk, hiszen az Isten parancsolta ezt nekünk.” – mondtuk. 

Persze szívünk mélyén tele voltunk félelemmel. 

Akkor az Úr emlékeztetett minket a Biblia szavaira: „Ha valamiféle mérget fogtok inni, akkor 

sem fog nektek ártani.” 

Amint a faluba érkeztünk, elsőként étellel és itallal kínáltak és mindannyian figyeltek minket. 

Micsoda félelmet éreztünk! Ennek ellenére teljes mértékben hittünk Jézus Urunknak és 

ettünk. Hosszú utat tettünk meg, így meg is éheztünk. Miután megettük az ételt, elkezdtük 

hirdetni az Evangéliumot.  

Eltelt néhány óra. Amint az összejövetelt bezártuk, egy férfi jött hozzánk: „Ti, emberek – 

mondta – a ti életetekben óriási erő rejtőzik.” 

 „Nem, nekünk magunknak nincs erőnk.” – mondtuk. 

„Nem mondtatok igazat.” – válaszolta. 

„Saját magunknak valóban nincs semmi különleges erőnk, mi csak olyan emberek vagyunk, 

mint mások.” 

„Ezt nem hiszem el nektek!” – mondta – „mert ha ti nem birtokoltok különleges erőt, 

ahogyan mondjátok, akkor valóban valami Óriási és Hatalmas véd benneteket.” 

„ Mit akartok ezzel mondani?” – kérdeztem. 

„Amikor jöttetek, a legerősebb mérget tettem az ételetekbe.” - felelte erre. “Három percen 

belül meg kellett volna halnotok. De figyeltem, és három perc múlva egyáltalán nem történt 

semmi. Sőt, most két óra múltán még mindig nem történik semmi. Óriási erőtök, kell, hogy 

legyen, vagy egy erős Hatalom véd titeket.”  

Szavaira csak ezt tudtuk mondani: „Igen, ez mindenképpen Isten Ereje és Hatalma, ami 

rajtunk keresztül megmutatkozik.” 

„Miben áll ez az erő?” – kérdezte – “Én is akarom ezt!” 

Elmagyaráztuk Jézus szeretetét és meséltünk csodálatos és hatalmas Urunkról és 

Megváltónkról. 

„Nem kell többé prédikálnotok. Amit magam átéltem, elég nekem ahhoz, hogy most, e 

helyen egész életemet átadjam Krisztusnak!” 

Hazarohant, magához vette minden varázseszközét, amiket addig összegyűjtött és tűzbe 

dobta az összest. 
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„Jézus, a Tiéd vagyok!” – kiáltotta. „Óh, Te csodálatos vagy!” 

Mély folyókon át 

Az Úr egy másik csoportot egy olyan területre küldött Timorban, hogy annak eléréséhez át 

kellett kelniük egy folyón. Nem volt híd. A Noemina folyó kb.: 100 méter széles, Timor 

legszélesebb folyója. Áradás idején a folyó kb.: 7 méter mély, nagyon erős a sodrása. Nagy 

fákat is elvisz a tengerbe. 

Amint a csoport elérte a folyót, tele voltak félelemmel. Egészséges emberi értelemmel nincs 

az az ember, aki kedvet érezne átkelni a folyón. Megálltak a parton és imádkoztak: „Urunk, 

mit tegyünk?” 

Az indonéz „ébredés” jeleként, az Úr utasításokat adott, minden részletre vonatkozóan, amit 

tennünk kellett, mielőtt prédikálni mentünk. Azután ezt felírtuk, és pontosan követtük az Úr 

utasításait. Ha az Úr azt mondta bizonyos helyre el kell mennünk és ott szolgálatot 

teljesítenünk, akkor mi pontosan úgy tettünk, ahogyan Ő mondta. 

Az Úr azt a parancsot adta ennek a csoportnak: „Keljetek át a folyón!” 

Indonéziában általában csoportjaink nem keltek útra az esős évszakban, amikor néha 

negyven napig esett, nappal és éjjel, szünet nélkül. Ilyen időben nagyon nehéz gyalog 

megtenni egy utat. 

A legcsodálatosabb, amit a Biblia nekünk megígér, hogy Isten valamennyi szükségletünket 

kielégíti. 

Gyakran esernyő, vagy esőkabát nélkül indultunk útnak. Amikor elkezdett esni, egyszerűen 

az Úrhoz fordultunk: „Urunk, Te parancsoltad nekünk, hogy menjünk. Akkor kérünk Téged, 

hogy védj meg minket az esőtől is!” 

Az Úr kérésünkre „igen”-t mondott (Máté: 21, 22.): „Minden, mit imában kértek, megadatik, 

ha hisztek.” Nem élvezetből mentünk, az Evangéliumot akartuk terjeszteni, így az Úr 

érdekében is állt, hogy megvédjen minket az esőtől.     

Gyakran óriási esőben mentünk, de három méterre körülöttünk, egyik irányban sem esett, 

így egyetlen esőcsepp sem hullott ránk. Amikor a falvakba érkeztünk, az emberek azt 

kérdezték: „Ti honnan jöttetek?” 

„50 mérföld távolságról jöttünk hozzátok.” - feleltük. 

„Nem esőben jöttetek?”- kérdezősködtek tovább. 

„De.” - válaszoltuk. 

Látták, hogy lábaink piszkosak és sárosak, de egyébként nem voltunk vizesek. Mondtuk, 

Urunk megvédett minket, de alig hitték. 

A csoporttal, amelynek át kellett kelnie a folyón, ezt tette az Úr. Az emberek, akik látták 

elcsodálkoztak, hogy ilyen hosszú út után az esőben, szárazak maradtak. 

„Kik vagytok ti?” - kérdezték a pogányok, akik összegyűltek a folyóparton. 
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„Evangelizációs csoport vagyunk, Jézus Krisztus Evangéliumát akarjuk megosztani veletek.” - 

válaszolta egyikünk. 

„Hová akartok menni?” - kérdezték. 

„A folyó túloldalára, mert Urunk ezt parancsolta.” - szólt a csoport egy másik tagja. 

„Ne tegyétek most! Ha most átkeltek, csak Istenre hagyatkozzatok, különben biztos 

megfulladtok.” mondta egy pogány. 

Sőt, néhány keresztény is, akik a csoportot figyelték így szóltak: 

„Az Úr kijelentette a Bibliában, hogy legyetek okosak, mint a kígyó. Hallgassatok most inkább 

értelmetekre, és maradjatok itt a parton.” 

Néha a keresztények megpróbálnak szépen prédikálni, de ez nem mindig az Úr szava. Néha 

az ördög prédikál még jobban, mint mi, csak éppen nem az Evangéliumot. 

„Ha most átkeltek a folyón és meghaltok, nem tudjátok többé az Urat szolgálni. Ezért jobb, 

ha 2-3 napot vártok. Amikor az áradás lejjebb húzódik a folyón, tudunk nektek segíteni az 

átkelésnél.” - érveltek a keresztények és a pogányok tovább. 

„Nem, az Úr megparancsolta nekünk, most menjünk.” - válaszolta a csoport egyik tagja az 

összegyűlt tömegnek. De maga a csoport is eljutott egy pontra, amikor elbizonytalanodtunk. 

A sógorom és a testvérem is ott álltak és nem tudták, mit tegyenek. Éppen a barátaik 

ismételgették: „Csak most ne menjetek! Semmi esetre sem!” 

Ebben a pillanatban unokatestvéreim egyike így szólt: „Az Úr arra kényszerít szívemben, 

hogy most keljek át a folyón. Ha az emberekre hallgattok, tegyétek! De én az Úrra akarok 

hallgatni és Őt követni. Ti maradhattok tőlem 2-3 napig itt. Az Úr megmondta nekünk, most 

kell átkelnünk, ezért meg kell tennünk, mégpedig azonnal. Nem egy nekünk megfelelőnek 

tartott időpontban. 

Isten ezt úgy mondta nekünk, mint annak idején az angyal Józsefnek megparancsolta, 

Máriával és a gyerekkel hagyja el az országot, meneküljenek Egyiptomba. Milyen tragikus, ha 

lett volna, ha akkor József nem engedelmeskedik – mondta ő, és másnap reggelig várt volna! 

Akkor Jézust megölték volna, és nem válthatta volna meg az embereket!” 

A többiek még vártak, féltek, tanácstalanok voltak. De az unokatestvérem így szólt: „Itt 

maradhattok, ha akartok, de én most megyek.” 

Belépett a vízbe. 

“Ne tedd! Meg fogsz halni!” - kiabálták az emberek. 

“Ha meghalok, mindenkinek mondjátok meg, nem a butaságom miatt, hanem Istenre 

hallgattam.” Amikor a folyó közepére ért, ahol a víz normális körülmények között 8 m mély, 

még mindig a térde alá ért. 

“Inkább gyertek ti is, nem mély a víz.” 
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“A meder alján állsz vagy a vízen? - kiabáltak a partról. 

“Nem tudom.” - mondta”, de érzem a talajt a lábam alatt.” 

Pedig mindenki tudta, hogy a folyó 7-8 méter mély. 

Amint ezt a parton nézelődők látták, úgy a pogányok, mint a keresztények beugrottak a 

folyóba gondolván, hogy ez nem mély. De már az első lépés után a vízben majdnem 

elmerültek, igen mély volt a folyó. 

Ekkor felismerték, hogy a csoport tagjaival csoda történt és az Úr emlékeztette őket a Biblia 

szavaival: 

”Ha te a vízen mész keresztül, veled akarok lenni, hogy a hullámok ne sodorjanak el.” - így 

váltak valóra Isten szavai. 

Az étel szaporítása 

További, egészen nagy csoda történt, amikor az első csoport kilépett a vízből, hogy hirdessék 

az Evangéliumot. Nikiniki nevű kis faluba mentek, kb. 20 m-re városunktól, Soe-tól. 

Mint általában szokásos volt, a csoport a lelkész házában töltötte az éjszakát. A lelkész – 

véletlenül – a nagybátyám volt. A felesége, vagyis a nagynéném számára kellemetlen volt, 

hogy nem tudta megkínálni a hirtelen betoppant sok embert. Timorban ekkor általános 

éhínség uralkodott. A csoport 20 emberből állt. A csoport egyik tagja nagynénémhez ment és 

így szólt:  

„Az Úr megmutatta nekem, hogy Önnek van még 4 db. tápióka gyökere a szekrényben. 

Mondta az Úr, ha megfőzi, mindenki számára elég lesz. 

Ugyanekkor a csoport vezetőjének is ugyanezt mondta az Úr, így ő is nagynénémhez fordult. 

Ekkor ő kiment a konyhába, és valóban megdarálta a 4 gyökeret, ahogy ezt az Úr a csoport 2 

tagjának mutatta. 

„Ha az Úr ezt mondta nekik, inkább engedelmeskedem neki és megfőzöm.” - gondolta. 

Amint megfőzte a gyökereket, a csoport vezetője így szólt: 

„Kérem, hozzon vizet a teához.” 

Nénémnek csak 2 vagy 3 csészére való teája és cukra volt, de engedelmeskedett. 

„Tegye, kérem a vizet, a teát és a cukrot egy korsóba, így az emberek inni is tudnak az 

ennivalójuk mellé.” - mondta a vezető. Néném ezt megtette. 

 

Azután kis szelet kenyeret tett a tápiókára, tányérra helyezte és imádkozott. A csoport 

vezetője is imádkozott. Az ima után megparancsolta az Úr, hogy a vendégek mindegyikének 

adjanak tányért. A csészéket is kiosztották. Azután az Úr szólt a csoport egyik tagjának: 

„Mond az asszonynak, törje darabokra a tápiókát és ossza szét az emberek között, amíg a 

tányérjuk tele nem lesz. 
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Noha nagynéném úgy gondolta: „Ez lehetetlen, még egy tányér sem lesz tele.” De 

engedelmeskedett. 

Az első ember, aki az ételt megkapta, nagyon boldog volt. „Ha a sor elejére kerültem, 

biztosan kapok ennivalót.” - gondolta. 

De az utolsó férfi, aki sorra került – egyébként jó barátom – gondban volt, hogy csak keveset 

fog kapni, ő szívesen evett sokat, hiszen nagytermetű. Kérdeztem őt később: „Mit gondoltál 

akkor és mit tettél?” 

„Valóban féltem, hogy semmit nem kapok ezért nagyon erősen imádkoztam az Úrhoz: Uram, 

utolsó vagyok a sorban, csak egy darabka tápióka van ott, így csak hárman vagy négyen 

tudnak enni. Kérlek, tégy csodát, gondolj rám is, valóban nagyon éhes vagyok!” 

Nagynéném a kenyeret kettétörte, így normális esetben két fél darabot kap az ember, de a 

fél darab, a jobb kezében ismét teljes egésszé vált. Az Úr azt mondta neki, mindig a bal 

kezében lévő darabot tegye a tányérra. Így is tett, mindig kettétörte a jobb kezében lévő 

darabot és sírt, mert felismerte, hogy kezei között csoda történt. Dicsőítette az Urat, sírt és 

törte tovább a kenyeret. 

Az első ember tányérja tele lett, a másodiké is, a harmadiké is. Ekkor mindannyian 

felismerték a csodát. Sőt, a barátom, aki utolsóként került sorra szintén tele tányért kapott. 

Ő is megköszönte az Úrnak: „Uram, csodát tettél!” 

Miután megették a tápiókából készült kenyeret, mindenki teát ivott. A tápióka nagyon 

száraz, ha valaki nem tud utána inni, az szörnyű. Néném először csak keveset akart a 

csészékbe tölteni. De az Úr ismét szólt: „Töltsd tele a csészéket!” Ő ismét hallgatott Rá, és a 

tea egyszerűen folyt tovább, így valamennyien tudtak inni. Sokan két vagy három csésze teát 

is ittak, az egész csoport evett, és mindenki jóllakott. Igen, még maradt is az ételből, így a 

kutyák is jóllaktak. Az Úr az állatokról is gondoskodott. 

Isten gyermekei 

Az Úr nemcsak a felnőttek körében tett csodákat, hanem a fiatal emberek és a gyermekek 

körében is. Az evangelizációs csoportok Soe városában már nyolc csoportot kiképeztek, 8-10 

fős csoportokat, 6-10 éves korú gyermekekből. „Gyerek Evangelizációs Csoportoknak” 

neveztük őket. Ők minden reggel 7 órakor elmentek az iskolába és röviddel 1 óra után tértek 

haza ebédelni. Azután – mikor más gyerekek játszottak – ők hétfőtől, péntekig 4 órától 6 

óráig imacsoportokban gyűltek össze. Letérdeltek, összekulcsolták kezeiket, és nemcsak a 

hozzájuk közel állókért, hanem az egész világért imádkoztak. Az ima annyira megérintette a 

szívüket, hogy közben sírtak. Azután az Úr gyakran prófétált nekik, vagy különleges 

utasításokat adott, sőt különböző felismerésekkel ajándékozta meg őket. 

Minden szombaton, iskola után, 12 óra után a gyerekcsoportok egyike útra kelt a környéken, 

mialatt a többiek otthon imádkoztak értük. A környék azt jelentette, hogy 8 és 20 km közötti 

gyalogutat tettek meg a dzsungelben. Soha nem ment velük felnőtt. Egyszer megkérdeztem 

tőlük, hogy nem féltek-e, egyedül menni. 
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Miért féltünk volna, Mel Testvér?- kérdezték. „Angyalok vettek körül minket, minden 

irányból és mutatták az ösvényt, amerre kellettek mennünk, és óvtak minket. Egy napon 

azonban olyan fa mellett haladtak el, melynek gyümölcseit a gyerekek nagyon szeretik. 

Szerették volna megkóstolni, de egy angyal figyelmeztette őket, most ne tegyék, hiszen a 

faluban, ahová mennek, bőven teremnek gyümölcsök. De mint minden gyermek néha 

engedetlen, így ők is. A gyümölcsök nagyon csábítóak voltak, így letették ruháikat, 

felmásztak a fára, lehozták a gyümölcsöket, ettek, nevetgéltek, boldogan játszottak, egészen 

elfelejtették, hogy menniük kell egy helyre, és ott Jézusról kell beszélniük. 

Amikor végre lemásztak a fáról, egészen érdekes dolgot vettek észre: a ruháik eltűntek. 

Mindenhol keresték, de nem találták sehol. Miután egy ideig hiába keresték, felnéztek az 

égre, és felfedezték a ruháikat egy egészen magas fán. 

Először nevetniük kellett, mert ez olyan viccesen nézett ki. Találgatták, hogy esetleg a szél, 

vagy egy állat, talán egy majom vihette fel a fára.  Rájöttek, hogy lehetetlen olyan magasról 

lehozni a ruhákat, és sírni kezdtek. 

        „Ebből le kell vonnotok a tanulságot.” - szólt az Úr. „Figyelmeztettelek titeket egyik 

angyalom által, hogy nem ebből a gyümölcsből kell ennetek. Engedetlenségetekért 

vállalnotok kell a felelősséget.  

          Amikor a gyerekek ezt meghallották, ismét sírtak. Erre újból szólt az Úr: „De ha a 

bűnötöket beismeritek, és igazán megbánjátok, tudok nektek segíteni, hogy ruháitokat 

visszakapjátok.” 

          A gyerekek letérdeltek, hibájukat beismerték és őszintén megbánták. 

        „Egyikőtöknek fel kell mászni a fára.” mondta azután az Úr. 

        „Nem tudunk felmászni a fára, túl vastag a törzse, nem érjük át.” – felelték a gyerekek. 

        „Ne féljetek, megteszem, hogy lábaitokkal a fa törzsén tudjatok menni.” mondta az Úr, 

és kijelölte, melyik fiú menjen fel. Amint a fiú megérintette a fa törzsét, ott 

megkapaszkodott, és tudott rajta mászni. Amikor felért a fa tetejére, gondosan 

összegyűjtötte a ruhákat és lehozta. 

Végül egy bűnbánó, de boldog gyerekcsoport ért a faluba. Ők vasárnap a gyerekeknek 

elmondták a történteket, és sokan közülük – ennek hallatán – életüket az Úrnak adták. 

Istennek hála a gyerekek kinyilatkozásáért. Az emberek azt mondták, olyan őszinték és 

Istennek odaadottak. Egyszerűen elragadó volt, ahogy az Úrhoz imádkoztak, majd kezeiket az 

előttük térdeplő felnőttek vállára tették, akik közül sokan, ennek hatására meggyógyultak. 

Dicsőség az Úrnak, aki ilyen hatalmat adott a gyermekek szavainak! 

Isten szava egyszerű 

Amikor az Egyesült Államokba utaztam, mondtam az Úrnak: 

„Uram, én egy pogány országból jövök egy keresztény országba, mit mondjak ott az 

embereknek?  Valóban újat nem tudok mondani, ellenkezőleg, nekünk van szükségünk még 
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mindig misszionáriusokra Amerikából, akik nekünk az Evangéliumokat prédikálnák, és a 

Bibliát magyaráznák.” 

Azonban később, amikor elhagytam a Los Angeles-i repülőteret, akkor kezdtem megérteni, 

miért küldött az Úr engem Amerikába. Először nagy hatással volt rám a repülőtér óriási és 

modern épülete. Miután körbejártam a repülőteret, egy nagy helyiségbe kerültem, ahol 

mindenfélét árultak. Amerre csak néztem, értéktelen könyveket, újságokat, folyóiratokat 

láttam, az emberek dohányoztak, és bárokban alkoholt ittak. 

„Itt nem stimmel valami.” - gondoltam. „Istenem, segíts nekem, kérlek!” 

A barátaimat kérdeztem: Mi van itt tulajdonképpen? Valóban ez Amerika, ahol a 

pénzérméken az áll: „Bízunk Istenben.”? 

Azután visszaemlékeztem arra, amit az Úr annak idején mondott nekem: „Üzeneted van az 

amerikai emberek számára: nemcsak vissza kell találniuk a Bibliához, hanem Isten egyszerű 

szavához is!” 

 Amikor először utaztam az Egyesült Államokba, nem tudtam jól angolul. Talán ötven szót 

tudtam biztosan használni. Isten azonban megígérte, ha szólnom kell az emberekhez, a 

szükséges szavakat a számba fogja adni. Jó, hogy az Úr ezt előre mondta nekem. Mégis, 

amikor először fordult elő, hogy sok ember előtt kellett beszélnem, borzasztó félelem fogott 

el. Nem maradt más hátra, mint az, hogy kinyitottam a számat, ahogy az Úr parancsolta. 

Tudják mi történt ekkor? A szavak ömlöttek belőlem, olyan szavak, melyeket tanulmányaim 

során már lehet, hogy hallottam, de régen elfelejtettem. Most mégis eszembe jutottak. 

Minden alkalommal, ha embereknek beszéltem vagy valakivel beszélgettem, az Úr megadta 

nekem a szavakat, amelyekre szükségem volt. Isten bölcsességet is adott nekem, milyen 

módon tudom szolgálni az embereket Amerikában. Amikor Texasban, Houston-ban voltam, 

például odajött hozzám egy asszony. 

„Mel Testvér! Menyire szeretem én Jézust!” - mondta. 

„Ez szép dolog, ha így szereti Jézust, de miért jön akkor hozzám? Ha Ön szereti Jézust, akkor 

minden rendben van!” - válaszoltam. 

„Nem, nálam otthon nincs minden rendben,” - magyarázta. „Sajnos a férjem nem olyan hívő, 

mint én, és szellemileg sem olyan érzékeny. Ezért nehézségeink vannak a házasságunkban.” 

„Milyen nehézségek?” - kérdeztem. 

„Tudja, ő egyszerűen álszent. Nem szereti az Urat úgy, mint én. Azért jöttem Önhöz, hogy 

megkérjem, imádkozzon a férjemért, hogy segítsen neki az Úr, adjon olyan kegyelmet, amely 

által valóban szereti Jézust. - mondta. 

„Jó, imádkozni fogok, és meglátjuk, az Úr mit szól ehhez.” - válaszoltam. 

Együtt imádkoztunk, mialatt az Úr azt mondta nekem: nem a férjénél van a probléma, 

hanem az asszonynál. Ezt meg is mondtam neki. 

„De, én szeretem Jézust.” - ismételte az asszony. 
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„Igen, Ön szereti Jézust, ez igaz. Azonban, szellemileg lelkileg már olyan tökéletesnek érzi 

magát, mintha már a Mennyországban lenne, és megfeledkezik arról, hogy a férjével, a 

családjával kell élnie. Mit gondol erről? Kérem, legyen teljesen őszinte, ha most valamit 

kérdezek!” 

„Igazán szereti Jézust? Jézus ugyanis azt mondta: Úgy szeretlek Titeket, ahogyan az Atya 

szeret engem. Ahogy Én szeretlek benneteket, úgy kell nektek is egymást szeretni. A szeretet 

nem igazi szeretet, ha nem tudjátok kimutatni és a gyakorlatban megélni egymás iránt. 

A Biblia szavai szerint: „Hogyan állíthatjátok, hogy birtokoljátok a fényt, ha nem szeretitek 

azokat, akikkel életetek összefügg? 

Megismételtem a kérdésemet: „Valóban szeretitek Jézust és az Urat?” 

Egy pillantást vetettem arra, aki azt mondta, nem hallja különösebben szívesen ezt a kérdést. 

„Igen, én szeretem Jézust, de hogyan szerethetném az uramat, aki egyáltalán nem szereti 

Jézust. Nem, egyszerűen nem kedvelem őt.” 

„A férjét néha Kedvesemnek, vagy Kincsemnek szólítja, vagy valami hasonlót mond neki?” - 

kérdeztem. 

„Nem, csak a nevén szólítom, Frank-nek.” 

„Készít a férjének egy finom ebédet, vagy ha az irodából hazajön ad neki egy puszit?” - 

tettem fel kérdésemet. 

„Nem én egyszerűen nem szeretem őt ennyire.” - válaszolta. 

„Kedves Testvérem! Éppen ez a probléma. Úgy gondolom, Ön Jézust sem szereti igazán.” 

Ha adhatott volna egy pofont nekem, biztosan megtette volna.   

„Nem, valóban nem hiszem, hogy ön Jézust igazán szereti.” - folytattam. 

„Ön ezt a szeretetet valami egészen magasztos dolognak képzeli. Amikor Jézus a szeretetről 

beszélt, Ő ezt egészen egyszerűen és konkrétan tette. Szereti Jézust a mennyben, de nem 

tudja szeretni a férjét, a földön. Ha Jézus, amikor a földön járt, mindig csak azt hangsúlyozta 

volna: „Szeretem Atyámat! Mennyire szeretem Őt!” - ezzel nem segített volna az 

embereken. De Ő ugyanúgy szerette és szereti a földi embereket, mint Mennyei Atyját, és 

ahogyan az Úr is szeret minket. Jézus feláldozta az életét a kereszten a mi megváltásunkért. 

Ez a Szeretet. És ez a Jézus mondta: „Szeressétek egymást úgy, ahogyan Én szeretlek titeket! 

Ti nem tudjátok Jézust szeretni, ha nem szeretitek azokat, akikkel együtt éltek, és csak ha a 

hozzátok legközelebb állókat szeretitek, akkor tudjátok Jézust igazán szeretni. Nem 

mondhatja Asszonyom, hogy Jézust igazán szereti, amíg a férjét nem tudja szeretni. 

Ez érzékenyen érintette őt, és azt kérdezte: „Mel Testvér, mit kell tennem?” 

„Ez egészen egyszerű. - mondtam neki. Menjen haza, hívja fel telefonon a férjét az irodában, 

és amint felveszi a kagylót, mondja neki: Drágám! Kincsem! Nagyon fontos vagy nekem, úgy 
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vágyódom utánad! Mondja ezt, vagy valami hasonlót és készítsen neki egy finom vacsorát, 

mire hazaér.   

 Készítse el úgy, ahogy a férje szereti, és ne úgy, ahogyan ön. Néha, ugyanis, ha másoknak 

szeretnénk szívességet tenni, örömet okozni, úgy tesszük, mintha magunknak szeretnénk 

örömet okozni. Készítsen így a férjének valódi örömet. Gondol majd erre, ha készíti a 

vacsorát?” 

„Igen, mindenképpen.” - válaszolta. 

„Ha meghallja az autóját közeledni, amikor a férje már az ajtóban áll, ölelje át tiszta 

szeretettel és csókolja meg őt! Azután üljenek le a finom vacsorához, és beszélgessenek! Az 

Úr irányítani fogja önt, megmondja, mit kell még tennie. 

„Imádkozzunk most együtt!” - szóltam. 

Nem a férjéért imádkoztam, hanem érte. Imádkoztam azért, hogy helyesen tudja a 

szeretetét kifejezni. 

Hazament, és mindent úgy tett, ahogy megbeszéltük. Felhívta a férjét: „Szia Szívem!” 

A férj teljesen elképzelhetetlennek tartotta, hogy a felesége lenne, hiszen sosem szólította 

így. Azt gondolta, téves kapcsolás és egy fiatal lány a barátját akarta felhívni. De válaszolt: 

„Itt Harriett beszél.” 

Később a férj elmesélte nekem, rögtön észrevette, otthon csoda történt. 

„Úgy éreztem magamat, mint a nászutunkon.” 

Felesége folytatta: „Kedvesem, annyira vágyódom utánad!” 

A férj nem tudta hirtelen, mit mondjon, kivett egy fél szabadnapot. Amikor hazaérkezett, a 

felesége úgy fogadta őt, hogy ekkor rájött, a felesége valóban szereti Jézust. 

„Bár korábban mindig mondta nekem, sőt állandóan. De nem tudtam elhinni, mivel felém 

semmiféle szeretetet nem tudott kimutatni. Úgy alakult, hogy tudtam, Jézust valóban 

szereti.” 

„Nem tudtam ezt a helyzetet megérteni. De ahogy így megváltozva láttam Őt, tudtam, hogy 

valóban mennyire szereti Jézust.” - folytatta. 

Ezek után minden rábeszélés nélkül, meggyóntam. „Jézusom. Nagyon érzéketlen és kemény 

voltam a feleségem iránt. Kérlek, bocsáss meg nekem, és töltsd be teljesen az életemet!” 

Így vezette az Úr a családot ismét egymás szeretetébe. 

Sok éven keresztül a templomokban Isten szavait, főleg a Biblián keresztül tanultuk, de 

elfelejtettük a tanultakat, Isten szavait a mindennapi életben alkalmazni. Felismertük, hogy a 

Bibliában megismert Isten szavai egészen konkrét iránymutatást adnak mindennapi 

életünkben.  
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Istent dicsőítenünk kell! 

19 éven keresztül tartoztam egyházamhoz, sok bibliai verset kívülről megtanultam, mégsem 

voltam tudatában Isten dicsőítésének fontosságában. Mindig, amikor imában Istenhez 

fordultam, mindig kértem valamit magam számára. Hosszú idő telt el, amíg rájöttem a 

dicsőítő ima jelentőségére, hiszen ezáltal tudjuk Isten iránti szeretetünket igazán kifejezni. A 

134. vers tette számomra teljesen világossá, hogy dicsérjük mindig Istent, éghez emelt 

kézzel. 

Olvassuk a Bibliát, és kövessük minden szavát, józanésszel átgondolva. 

A Biblia soha nem lesz tudományosan megalapozott, és válogatnunk kell a Biblia 

tanításaiban. 

 Egy amerikai barátom, aki misszionárius is, Indonéziába utazott, egyszer megkérdezte 

tőlem: 

 „Mel, tulajdonképpen, mi a titka az indonéziai spirituális ébredésnek, ezt Amerikában is 

megvalósíthatnánk.” 

 Egy másik testvérem Nigériából, szintén ezt kérdezte. 

 Mosolyogva mondtam, igen, de csak egy feltétellel. 

 „Ne a technika fejlődését helyezzétek előtérbe, ugyanakkor hagyjátok ezek után – teljes 

szívetekkel – Istent a szívetekre hatni! 

 Ha Istenről beszéltek, beszéljetek Róla tiszta szívetekből és higgyetek minden szavának! 

Hagyjátok Istent minden szavával magatokra hatni. Csak így tudja saját tapasztalatai szerint 

megvalósítani veletek kapcsolatos terveit. A legfőbb különbség a természettudományok és a 

kereszténység között: a természettudományokban kísérletezni kell, tapasztalatokat kell 

szerezni ahhoz, hogy valamit elhiggyünk. 

 A mi keresztényeink hisznek abban, hogy az Istent megtapasztalhatják önmagukban és 

életükben. Nem kell mindent értenünk itt a Földön. 

Egy napon elrepültem Djakartából Surabajá-ba, egy orvos ült mellettem, akivel Jézus 

Krisztusról, és az Ő szeretetéről beszélgettünk. 

 „Tudom, értem, amit Ön mond, de a Szentháromságot nem értem.” 

 „ Értem, amit mond, de sajnos hitet nem tudok adni.” 

„Rendben, felteszek Önnek egy kérdést, kérem, adjon rá őszinte választ!” - mondtam. 

Azután magamban imádkoztam, kértem az Úr segítségét, milyen kérdést tegyek fel az 

orvosnak, hiszen annyira hitetlen. 

Az Úr segített nekem, ismét a férfihez fordultam és megkérdeztem, hogy milyennek találja a 

levegőt a repülőgépen? 



26 
 

„Jó a levegő – válaszolta – a klímaberendezés gondoskodik róla” - válaszolta. 

„Válaszoljon nekem őszintén, tudja, hogyan működik a klímaberendezés?” 

„Nem, nem tudom.” - felelte. 

„Maradjunk ennél a gondolatnál.” - folytattam. „Korábban Ön mondta, hogy nem tud hinni 

abban és nem tud örülni annak, amit nem ért. Elhagyná ezt a repülőgépet, kimenne a 

forróságba, csak azért, mert nem érti a klímaberendezés működését? Nem tudna örülni a jó 

levegőnek, csak azért, mert nem érti a berendezés működését? Mit szólna ahhoz, ha azt 

mondanám Önnek, hogy nem élvezheti a klímaberendezés jótékony hatását, ha nem érti, 

hogy működik. Ki kell mennie a hőségbe, izzadni, amíg nem érti meg a berendezés 

működését! Helyesnek tartaná ezt?” 

Majdnem dühös lett rám. 

Megpróbáltam lecsillapítani: „Csak megpróbáltam Önt szembesíteni, saját elveivel. Ön 

mondta, hogy amit nem tud megérteni, azt nem is akarja birtokolni.” 

Most kezdte sejteni, mit is akarok mondani. Végül azt mondtam neki: 

„Még szeretnék valamit kérdezni: a világon sokféle gyümölcs terem: banán, ananász és sok 

minden más. Mindegyiket ugyanabba a talajba ültetjük, ugyanaz az eső hull rájuk az égből és 

ugyanaz a napfény érleli őket. Miért nő az egyik fán banán, a másikon narancs, más fákon 

pedig őszibarack? Miért néznek ki másképpen, miért más az ízük? Én ezt nem értem. Ön 

érti?” 

„Nem.” - válaszolta. 

Ismét feltettem egy kérdést: „Megenne egy banánt, noha nem érti? 

„Igen.” - válaszolta. „Mert szeretem a banánt. Tápláló, ezért is eszem.” 

„De hogyan tud Ön egy banánt megenni, ha nem érti, hogyan jött létre?” - ellenkeztem vele. 

Ezúttal már teljesen összezavarodott. 

„Amiket Ön mond, teljesen abszurd.” 

Ezután megmagyaráztam neki: „Akkor már nem az, ha Istenre vonatkoztatja az 

elmondottakat. Ön megpróbálja először megérteni Istent, mielőtt hinne Benne.” 

A további vitánkat elkerülendő, adtam neki egy „Új testamentumot”. 

Megkértem olvassa el, tanulmányozza alaposan. Biztosan gondolom, hogy Isten meggyőzte 

őt, Jézus Krisztusunkhoz vezette, és saját életében is megtapasztalhatta Krisztus segítségét. 

Ha a Bibliában találunk valami olyat, amit személyesen még soha nem éltünk át, akkor 

megpróbáljuk ezt félremagyarázni, ez vonatkozik az Ószövetségre éppen úgy, mint az 

Újszövetségre. A teológusok úgy Amerikában, mint a világ más országaiban ilyen esetekben 

hajlamosak azt mondani: „A Biblia ez a része az eredeti szövegben nem szerepel.” 
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A másik gyakori kifogásuk: ”Ez csak a zsidókra vonatkozik.” Mi megpróbáljuk a Bibliát a józan 

eszünkkel megérteni, így lehetőségünk nyílik, azokat a csodálatos tapasztalatokat átélni, 

amelyekről a Biblia ír. 

A legtöbb ember még soha nem élte át az életében az Úr erejének valóságosságát. Ezért nem 

tudnak a Bibliában korlátlanul hinni. Hálás vagyok Istennek azért, hogy a Szentlélek segít 

nekünk a Bibliát megérteni, ha ezt kérve, imádkozva olvassuk. 

Amikor olvasom a Bibliámat, egészen egyszerűen elhiszem Jézus szavait. Ezért együgyűnek, 

sőt bolondnak tarthatnak mások, de az Úr azt akarja, hogy hallgassunk Rá. Sokan járnak úgy 

templomba, és imádkoznak az Úrhoz anélkül, hogy hallgatnának Rá. Követnünk kell Istent, 

hiszen Ő Élő Isten, aki ma is ugyanúgy irányítja életünket. Szívesen hallgatok az Élő Istenre, 

mert annyira szeretem Őt. Csodálatos dolog az Urat követni, kérek mindenkit, hogy velem 

együtt tegye ezt! Az Úr alkotott mindent, Eget és Földet. 

Dicsérjük Őt, minden körülmények között! 

Gondolják, hogy Pál és Silas a börtönben sírtak, és magukat sajnálták? 

Nem, Ők nem sírtak. Mit tettek? Dicsérték az Urat. Ez alatt az Ég leszállt Hozzájuk és az egész 

épület megremegett. Sőt a börtönőrök szíve is beleremegett, kérdezték, mit kell tenniük, 

hogy megmeneküljenek. 

Ekkor Pál rövid prédikációt tartott, és a börtönőrök azon az éjszakán életüket mind Jézus 

kezébe helyezték. Nem pompás ez? Ha egy keresztény ember megéli a boldogságot az 

Úrban, akkor Ég és Föld együtt érzik ezt az örömöt. 

A jelenlegi Úr 

Gyermekkoromban, amikor a templomba és a vasárnapi Iskolába jártam, megismerkedtem a 

Bibliával, megszerettem, és amennyire tudtam, igaz kereszténnyé akartam válni. Minden 

vasárnap templomba mentünk, hétköznap pedig az imaköröket látogattuk és jó 

keresztényeknek tartottuk magunkat. 

Mégis nagyon érdekes volt a viszonyunk Istenhez. Miért? Olvastunk a Bibliában Jézus Urunk 

hatalmáról, ismertük csodálatos tetteit, de ha őszinte akarok lenni, meg kell mondanom, 

tizenkilenc évvel az „ébredés” előtt soha, semmit nem éltünk át, nem érzékeltük, amit az Úr 

adott nekünk. 

Igen, az életünk tulajdonképpen rosszabb volt, mint a pogányoké. Néha, ha 

megbetegedtünk, elmentünk egy orvoshoz, ha nem tudott segíteni, akkor talán 

imádkoztunk, kivételes esetekben elmentünk a lelkészünkhöz. Ő általában azt mondta: „Mel 

Testvér, ha az Úr téged meg akar gyógyítani, akkor meg is fog!” 

Azután azt kérdeztem: „Kérem, nem tudja, hogy az Úr meg akar engem gyógyítani, vagy 

nem? 

A lelkész így válaszolt: „Ezt nehéz megmondani. Kérlek, imádkozz tovább! Ha Ő meg akar 

gyógyítani, meg is fog.” 



28 
 

„De Lelkész Úr, a Jakab 5. fejezetben olvastuk: ha valaki beteg, el kell mennie a legidősebb 

férfihez, aki olajakkal megkeni, és az Úr meggyógyítja.” - válaszoltam. 

„Igazad van Testvérem, de ezt 2 000 évvel korábban írták le, ezért ezt nem szabad szó szerint 

venned. Ha az Úr nem akar Téged meggyógyítani, akkor imádkozom, segítsen a fájdalmaid 

elviselésében. 

              Hozzáfűztem egy rövid imában: „Uram, ha meg akarsz gyógyítani, akkor gyógyíts meg 

kérlek, ha nem, segíts nekem ezt a betegséget elviselni.” 

Azután hazamentem, próbáltam, de soha nem tudtam ezt megérteni. 

Korábban varázslókhoz mentünk, akik imádkoztak értünk, és néhány perc múlva ismét 

egészségesek voltunk. Gondolkodtam, egy csodadoktor mindig meg tudott minket 

gyógyítani, és ha közvetlenül Istenhez fordulunk, akkor Ő miért nem segít? Kinek higgyen az 

ember egyáltalán? Mivel országunkban a démonok olyan erős hatalommal bírnak, ezért a 

keresztények tényleg elbizonytalanodnak. 

A holland misszionáriusok 60 éven keresztül dolgoztak az Úr nevében Timoron, ez alatt közel 

80.000 ember csatlakozott a keresztény egyházhoz, de az ő életük az óta alig változott. Soha 

nem tapasztaltuk Isten hatalmát életünkben, úgy éltünk, mint a pogányok. A legtöbben 

közülünk még démoni erőkkel voltunk megkötözve. Nagyon kevés embernek volt igazi, mély 

kapcsolata Jézussal. Jártunk a templomba, énekeltük a dalokat, imádkoztunk, azután 

hazamentünk és ugyanúgy folytattuk az életünket. A papoknak kevés fizetésért kellett 

minden munkát elvégezniük a templom körül. Sokat fáradoztak, mindent megtettek, ami az 

erejükből telt. A távol élőket is meghívták, hogy terjesszék Isten szavát. Mi ebben soha nem 

segítettünk nekik, azon az állásponton voltunk, ez nem a mi feladatunk, csak a papoké és a 

templom alkalmazottaié, akik ezért fizetést kaptak. 

Ezt a helyzetet az Úr az utóbbi években teljesen megváltoztatta országunkban. Szeretnék a 

kinyilatkoztatás első részére utalni. Jánosnak mondta az Úr: „Én vagyok az Alfa és az Omega, 

a kezdet és a vég, aki itt van, itt volt és itt lesz. Én vagyok a Mindenható. Az Úr tehát – más 

szavakkal azt mondta - „Én vagyok az Úr, Aki itt jelen vagyok, Aki 2000 évvel ezelőtt is jelen 

voltam, és a jövőben jelen leszek. Nemcsak a múltban tevékenykedtem és a jövőben is 

fogok, hanem ma is: Most és mindig Nálad vagyok. Én vagyok a jelenlévő Isten.” 

Sok keresztény jól ismeri Jézus Urunkat, de az Ő Jézusuk, aki 2000 évvel ezelőtt élt, a múlt 

Jézusa. Indonéziában sokan úgy gondoltuk, Jézus Urunk 2000 évvel ezelőtt itt élt, gyógyított, 

kiűzte a démonokat, csodákat tett, akkoriban segített az embereknek, de ma már ilyen 

módon nincs jelen. 

Nehezünkre esett a múlt Istenében valóban hinnünk. 

Ha Istenre szükségem van, akkor egy ma élő Istenre van szükségem, nem egy múltbélire, 

mert egészen személyesen és most van rá szükségem. 

Más keresztények a reményből éltek, várták az Úr visszatérését. Én is arra vágyódom, térjen 

vissza az Úr. De ez csak remény, ami bekövetkezhet a jövő évben, talán 20, 50, 100 év múlva, 

talán még később. De én a mában élek, nem a jövőben, most van szükségem az Ő erejére, 
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szeretetére. Most van szükségem a vigasztalására, az Ő békéjére. Ezért volt nagy hatással 

rám Jézus kinyilatkoztatása, hogy Ő a Jelenlévő és Mindenható Urunk. Ő ezzel azt akarta 

mondani: „Én most nálad vagyok. Ha van egy problémád, én vagyok az Isten, aki segít Neked. 

Ha valami nyomaszt, én vagyok az Isten, aki elveszi terheidet. Ha most beteg vagy, én vagyok 

az Isten és az orvos, aki meggyógyít.” 

Az ún.: ”indonéz ébredés” előtt főleg egy múltbéli és egy jövőbeni Istenünk volt. 

Emlékeztünk Rá, reménykedtünk Benne. Szoktunk arról beszélni, mit tett Jézus 2000 évvel 

ezelőtt, és mit fog tenni, ha újra eljön. De nem ismertük Jézust úgy, mint aki közvetlenül hat 

az életünkre. Szomorú, ahogy egyházamról kénytelen vagyok írni, ahelyett, hogy a Szentlélek 

kiáradását éltem volna át. 

Egy nap Istenhez kiáltottam: „Uram, nem élünk át Téged és csodáidat napjainkban. Milyen 

szegények vagyunk Erőd nélkül!” Ez után kezdtem a Bibliámat olvasni és felismerni, hogy 

Isten ma is, mint annak idején segíteni tud. Ha bűnben élek, Isten meg tud szabadítani. Van 

egy indonéz dal: „Isten leoldotta a láncokat szívemről és szabaddá tett. Tisztára mosta a 

szívemet és boldoggá tett. Lábaimat biztos alapokra helyezte. Leoldotta a láncokat szívemről 

és szabaddá tett.” Szeretem ezt a dalt, mert az egész életemet leírja:” A bűn fogva tartott, a 

sátán uralma alatt álltam. De egy napon Jézus megszabadított, szabaddá lettem.” 

Mindig azt gondoltam – mint sokan mások – Jézus csak azokhoz jön el, akik olyan jók, mintha 

az Égből jöttek volna. Utána lett számomra világos, ha Jézust befogadjuk és követjük, akkor 

részesülhetünk az Ő teljességéből. 

„Dicsérjük az Istent, Jézus Krisztus Édesapját, Aki minden Égi Áldásban részesít minket, 

Krisztuson keresztül. Csodálatos, minden képzeletet felülmúló békét ad nekünk. Ez is az 

Áldások közé tartozik. 

Amikor mindez világossá vált számomra, imádkoztam: „Uram, mutasd meg nekünk, mi a 

hibánk. Egyházunkban, vagy nálam valami nincs rendben – vagy Te nem mondasz el nekünk 

valamit. Mindannyian őszintén hiszünk Benned, de nem történik az életünkben semmi. Nem 

tapasztaljuk az Áldásaidat, az Erődet! 

És az Úr megmutatta nekünk – az „indonéz ébredés” – idején, hogy mi volt a hibánk. Végre 

felfedeztük, hogy Jézus tényleg él, minden nap velünk van, segít nekünk. Felfedeztük, hogy Ő 

soha nem változott, mert Ő – ahogyan a Biblia mondja – mindig ugyanaz, tegnap, ma és 

mindörökké.  

Hálásan köszönöm Neked, Jézus! 

Nem hallgattunk Isten szavára 

Evangelizációs csoportunk egy este elment Atambua faluba, prédikálni. A papunk, testvérem 
és sógorom is ott voltak. Vendégfogadónknak meséltünk Jézusról, aki szinte személyes 
ismerősének tekintette Jézust. Nagyon boldogok voltunk. De másnap reggel, amikor a 
templomba ment reggelit készíteni, munka közben szívrohamot kapott. A férje jött hozzánk 
és megkért minket, imádkozzunk a feleségéért. A konyhába mentünk és körülálltuk az 
asszonyt. Vendéglátónk, aki orvos volt, megvizsgálta őt és megdöbbenve felkiáltott:”Nem, Ő 
már halott!”                        
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Nem tudtuk mit tehetünk, vagy mit kellene neki mondanunk. Végül sógorom megszólalt: 
„Menjünk vissza újra a másik szobába. Valamit mondanom kell nektek.” Követtük őt, és 
sógorom így szólt: „Az Úr megmutatta nekem, hogy Ő ezt az asszonyt visszahozza a halálból, 
ha mindannyian mellé állunk és imádkozunk érte.” Amint ezt hallottam, megijedtem, mert ez 
volt az első alkalom, hogy azért imádkoztunk, hogy egy halott visszatérjen az életbe. Ezt még 
soha nem tapasztaltam. Tudtam, hogy a Bibliában az áll, hogy a halott Lázárt életre keltették, 
de kételkedtem, hogy ez valóban Isten akarata. Ezért így szóltam: ”Jobb lenne, ha ezt nem 
tennénk.” Eközben a gyerekek sírni kezdtek, jöttek a szomszédok, sokan voltunk a szobában. 
„Ha itt elkezdünk imádkozni és nem történik semmi, szégyenbe kerülünk, és az emberek 
csalódottak lesznek.” - gondoltam. „Butaság lenne ilyen helyzetben, mások jelenlétében 
imádkozni.” 

Megkérdeztem a sógoromat: „Ez biztosan Isten akarata?” 

„Biztos vagyok benne.” - mondta. 

Azután megkérdeztem a többieket: „Ki hallotta az Úr hangját a sógoromon kívül? Semmiféle 
igazolást nem érzek a szívemben, hogy ez Isten akarata. Ha ezt akarjátok tenni, tegyétek, de 
bocsássatok meg nekem, én nem akarok imádkozni, hanem inkább itt maradok. Ha Ti 
ugyanezt az utasítást kaptátok Istentől, mint a sógorom, menjetek vele imádkozni.” 

Azután a paphoz fordultam, ő mit gondol. 

„Mel Testvér, én szintén nem érzek erre késztetést. Inkább veled maradok.”  Egy másik 
társunkhoz is fordultam: ”Te hogy állsz ezzel?” 

„Én is is inkább várok Isten hívására, veled. „ 

Végül kiderült, mindannyian így gondoltuk. Ma már tudom, akkor egyáltalán nem Isten 
hívására vártam. Egyszerűen nem voltam képes ebben a helyzetben bízni Istenben. Senki nem 
akarta sógoromat követni. 

Végül ő így szólt: „Talán mindannyiunknak együtt ebben a szobában kell imádkoznunk.” Ezt 
megtettük. Órákon keresztül imádkoztunk, de az asszony nem kelt életre. 

„Mit tettünk rosszul, Uram?”- kérdeztem. „Én azt akartam álljatok az asszony mellett, úgy 
imádkozzatok, de ti ezt nem akartátok, így nem történhetett semmi.” - szólt az Úr. 

Ezután eltemették az asszonyt, mi elhagytuk a falut, anélkül, hogy felismertük volna az Úr 
akaratát. 

Az Úr akarata volt, hogy az asszony térjen vissza, ezzel is az Ő nevét dicsőítettük volna, de 
hitetlenségünk megakadályozta az Úr akaratát. Mennyire szégyelltem magam, amikor csak 
visszatértünk ebbe a faluba. Az Úr bocsánatát kértük és dicsőítettük Őt: „Uram, ha még 
egyszer ilyen alkalmat adnál nekünk, hinni fogunk szavadnak és hallgatni Rád.” 

Visszatért a halálból 

Nem sokkal később, amikor Amfoang faluban tartózkodtunk, ahol egy férfi meghalt, 
alkalmunk nyílt erre. Már 2 napja halott volt. A család a temetésre hívott meg minket. Sok 
embert vártak erre az alkalomra. Úgy gondolták, talán tudunk vigasztaló szavakat mondani. 
Így odamentünk. Amikor odaérkeztünk, már közel ezer ember gyűlt össze. Mivel a férfi már 2 
napja halott volt, erős hullaszagot lehetett érezni. Egy trópusi országban, mint a miénk, már 6 
óra elteltével ez érezhető, 2 nap múlva pedig már 30 méter távolságból elviselhetetlen a szag. 
Európában és az Egyesült Államokban ez elképzelhetetlen, mivel ott meghatározott 
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temetkezési rendelkezések vannak. Indonéziában nincs lehetőségünk, hogy a halottnak 
megfelelő külsőt adjunk. Nálunk a halottak 2 nap múltán félelmetesen néznek ki. 

Mialatt a többiekkel együtt a temetésen részt vettünk, hirtelen szólt hozzánk az Úr: 
„Menjetek, álljátok körül a halottat és énekeljetek! Életre akarom kelteni ezt a holtat.” 

„Szentséges Istenem! - gondoltam – múlt alkalommal az asszony csak rövid ideje halt meg, de 
most tényleg nehézségeink lesznek, egy 2 napja elhunyt embert feltámasztani! Nem, most túl 
sokat kér tőlünk az Úr!”               

 Kérdeztem a többiek véleményét. Gondolkodtunk, és elbizonytalanodtunk. Tegyük ezt, vagy 
nem? De hirtelen emlékeztünk arra, milyen szomorúak voltunk annak idején, amikor nem 
bíztunk Isten szavában. 

Így imádkoztam: „Uram adj nekem hívő szívet, amely hisz és hallgat Rád!” Egyhangúan 
megegyeztünk, hogy most hallgatunk az Úrra. 

Körülálltuk a halottat és elkezdtünk énekelni. Az ördög szólt hozzánk: „Ez borzalmas, a 
bűzölgő holttest mellett énekelni. Butaság részetekről, ilyen közel állni hozzá, menjetek 
legalább 30 méterrel távolabb.” „Ez igaz. - gondoltam – de az Úrra kell hallgatnunk.” A 
többiek is így gondolták. Az első dal után még nem történt semmi. Imádkoztunk: „Uram, ha 
valóban életre akarod kelteni ezt az embert, kérünk Téged, tedd ezt gyorsan, már nem bírjuk 
ezt a szagot! Így már nem tudunk több dalt elénekelni!” 

Azután elénekeltünk egy második dalt, ezután sem történt semmi. Még az ötödik dal után 
sem történt semmi. De a hatodik dal után, a férfi elkezdte az ujjait mozgatni, az egész csoport 
megijedt. Indonéziában elterjedt az a monda, hogy a halottak néha rövid időre feltámadnak 
és ráakaszkodnak egy személyre, aki a koporsó körül áll, azután ismét meghalnak. 

De mi tovább énekeltünk. Mialatt a 7. és a 8. dalt énekeltük, életre kelt a férfi, körülnézett és 

nevetett. Nem akaszkodott senkire közülünk. Így szólt: „Jézus visszahozott engem az életbe. 

Testvérek, valamit el kell nektek mondanom. Most már tudom, hogy az élet a halállal nem ér 

véget. A 2 nap alatt, amíg halott voltam, azt tapasztaltam, hogy valóban létezik a 

mennyország és a pokol. Még azt kell elmondanom nektek, ha Jézusra nem találtok rá ebben 

az életben, soha nem fogjátok Őt megtalálni, soha nem fogtok az Ő országába jutni, hanem a 

pokolba.” Amikor ezeket mondta, felnyitottuk Bibliáinkat, hogy Isten szavaival igazoljuk az 

elmondottakat. Így nemcsak az életre keltett testvér talált Jézus Krisztusra, mint Urára és 

Megváltójára, hanem a bizonyítékok alapján, a környezetében több mint 20 ezer ember adta 

életét az Úr kezébe. 

Démoni hatalmak 

 Sok hívő a megváltásban, a bűnöktől való megszabadításban látja Jézus egész tevékenységét, 
míg mások a (testi) gyógyító erejében. Mi emberek utóbbit is fontosnak érezzük. 
Indonéziában tapasztaltuk is, hogy Jézus több, mint 30 ezer embert meggyógyított. 
Tisztáznunk kell azonban, hogy a (testi) gyógyítás csak külső dolog. Nagyon rossz lenne, csak 
a test gyógyításával foglalkozni, a lélek elhanyagolása mellett. Jobb annak, akinek a teste 
beteg, de az Úrral élő kapcsolatban áll, beszélget vele, mint annak, aki testi egészségben él az 
Úr nélkül. 

Az Úr az emberek teljes gyógyulását szeretné, testileg, lelkileg, szellemileg egyaránt. Ezért 
adta Jézus az életét, a vérét. 
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Önzőek lennénk, ha csak a testi gyógyulásunkért hinnénk az Úrban. A keresztény életnek 
magasztosabb célja van. Istennek az emberekkel való végső célja nem a testi gyógyításuk. 
Isten élő közösségben szeretne élni velük. Az Ő akarata, hogy életünket, gondolkodásunkat 
Hozzá igazítsuk, így már a földi életben szolgáljuk az Ő országát. Csak, ha állandó, bensőséges 
kapcsolatban élünk Jézussal, akkor tudunk az embereknek is helyesen segíteni.   

Az Úr az összetört szíveket gyógyítja meg. Minél gyakrabban utaztam Amerikába, annál 
többször vettem észre, hogy a templomokban az emberek a múlt eseményei, tapasztalatai 
miatt összetört, megsebzett szívvel imádkoznak. A legtöbb amerikai szívében él valami 
keserűség, lelkileg sérültek. Ennek a következménye, hogy a rájuk nehezedő terhek 
elviseléséhez nincs meg bennük a szükséges belső erő és nem tudnak Istennek igazán örülni. 

Sok mély, lelki beszélgetés során, amelyeket amerikaiakkal folytattam, világossá vált 
számomra, hogy ez az emberek múltjából fakad, talán a gyerek- vagy ifjúkorukból. Sokan 
Krisztust tekintették az Uruknak, és megbocsájtották az őket ért igazságtalanságokat, mégis 
maradt bennük keserűség, vagy harag, és soha nem gondoltak arra, hogy az Úr ezeket a lelki 
sebeket meg tudná gyógyítani. Inkább próbálják ezeket elfelejteni, és értelmükkel próbálnak 
helyes hozzáállást, magatartást tanúsítani. Törekednek arra, hogy közelebb kerüljenek 
Istenhez, mindenek előtt azonban a szívüket kellene megnyitni, hogy az Úr a mély, lelki 
sebeiket meg tudja érinteni és gyógyítani. 

Erre egyik legjobb példa az az asszony volt, akit Ohio-ban ismertem meg. Már több, mint 20 
éve asztmás volt. Közösen imádkoztunk a gyógyulásáért, de úgy tűnt, nem történt semmi. 

Gondolkodtam, mi lehet ennek az oka, mi Isten akarata ebben az esetben. 

Egyik este, röviddel azelőtt, hogy elhagytam volna a várost, szólt Hozzám az Úr, de nem 
teljesen értettem. Rámutatott az Úr, mit jelent „az összetört szíveket összekötni.” Ennek 
hatására megkérdeztem az asszonyt: „Érez valaki iránt haragot?” „Most már nem.” - felelte - 
„Amint rátaláltam Krisztusra, sikerült a haragomat legyőzni.” 

Rájöttem, hogy rosszul tettem fel a kérdést, ezért megismételtem más módon: „Történt 
Önnel korábban valami, ami fájdalmat okozott, és ami miatt még mindig sértve érzi magát?” 
Nem értette, mit akarok kihozni ezzel a kérdéssel, így tovább beszélgettünk. Végül az Úr maga 
fedte fel a problémát. Az asszony elkezdett sírni és így szólt: „Igen, van egy seb a lelkemben.” 
Elmesélte, hogy kisgyermek korában elveszítette az édesanyját, és az apukája ismét 
megnősült. A mostohája gyakran rosszul bánt vele. Mindig, ha saját gyermekei valami rosszat 
tettek, a mostohalányát büntette. Ez őt mélyen sértette. De nem tett semmit ez ellen, hanem 
saját magát hibáztatta. Egyre mélyebb lett ez a seb. Amikor megtért, megbocsájtott 
mostohájának. Ugyanakkor nem hagyta, hogy összetört szívét az Úr gyógyítsa, ezért ez a seb 
a tudatalattijában megmaradt. 

A démonok különböző formákban jelentkeznek, ilyenek a jóslás, tenyérjóslás, kártyavetés, 
asztaltáncoltatás, spiritizmus, ördögűzés, fekete mágia. Az újságokban megjelenő 
horoszkópok is ide sorolhatók, amelyek csak a szórakoztatást szolgálják. 

Az egyetlen ebből kivezető út: hagyjuk az Úr erejét életünkben érvényesülni. 

A mai emberek nem akarnak hosszabb prédikációkat hallgatni. A legtöbben annak örülnének, 
ha a lelkész csak 5 percig prédikálna. Nekik mindenek előtt arra van szükségük, hogy az 
életüket valamihez igazítani tudják.  

A valóság az, hogy nekik biztonságra és védelemre van szükségük a démonokkal szemben. És 
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ez a védelem nem más, mint maga Jézus, az Ő hatalmával és jelenlétével. 

Amikor pl. az emberek felszínes horoszkópokat olvasnak, először is ez szenvedéllyé válhat. A 
másik probléma az, hogy így kötődés alakulhat ki bennük a démoni erőkhöz is.   

Napjainkban bár gyakran, de legfeljebb szenvedélyeink csökkentését kérjük, és nem a teljes 
megszabadulást ezektől. Többet kellene megvalósítanunk az Evangéliumokból: „Valóban, ami 
a Földön megköttetik, az Égben is meg lesz kötve, amitől szabaddá váltok a Földön, ezektől 
szabadok lesztek az Égben is”. Ezt kell imáinkba foglalni. Ha tízszer megkötözöttek vagyunk, 
Jézus tízszer szabadít meg, és ekkor leszünk valóban szabadok.  

Ez különösen érvényes azokra a megkötözöttségeinkre, amelyeket örököltünk. Sok Krisztus 
szellemével feltöltött keresztény érzi, hogy valami hátráltatja, visszatartja őt. Egy erő 
állandóan rossz irányba tereli őket. Sokan szüleink, elöljáróink közül is babonásak voltak, vagy 
más módon kötődtek a démonok világához. Ha ma sokan közülünk látszólag minden ok 
nélkül ilyen dolgokkal terheltek vagyunk, ez visszavezethető ahhoz, hogy mit örököltünk, 
milyen hatások értek korábbi életünkben. Az ilyen démoni befolyásoktól feltétlenül szabaddá 
kell válnunk. 

Hívő keresztényeként megvan a démonok feletti hatalmunk!  (Máté: 10,1) Urunk ezt megadta 
nekünk, ezért használnunk is kell. Ha ezt nem tesszük, nem teljesítjük feladatunkat (Máté 
10,8) és testvéreinket hagyjuk tovább szenvedni. 

Mt 10,1 

És előszólította tizenkét tanítványát és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy 
kiűzzék őket és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtlenséget. 

Mt 10,8 

Betegeket gyógyítsatok, halottakat támasszatok, poklosokat tisztítsatok, ördögöket űzzetek. 

Ingyen vettétek, ingyen adjátok.   

Isten ismeri szükségleteinket 

Timor szigetén van egy kórházunk. De az „Ébredés” után többé nem volt sok ember ott. 
Miért? 

Megtanultuk az Úrtól kérni gyógyulásunkat és hittünk ebben. Ha betegek lettünk, először 
Jézushoz fordultunk, és nem az orvosokat, kórházakat kerestük fel, nem szedtünk 
gyógyszereket. Tapasztaltuk: ha valaki teljesen hisz Jézusban, nem fél a betegségektől, nincs 
halálfélelme, nincs szüksége gyógyszerre fej-, és gyomorfájás, vagy láz esetén. Talán ez az, 
ami Európában és Amerikában hiányzik. Emberek milliói a legkisebb panasszal felkeresik az 
orvost, szedik a gyógyszereket. Mi tapasztaltuk, ha valaki valóban hisz, az meggyógyul, nincs 
szüksége gyógyszerekre, és ha valakiben Isten békéje él, nem lesz beteg. 

Európában és Amerikában talán nem hiszik el teljesen, hogy az Úr megsegíti őket, még nem 
élték át, mit jelent Jézus békéjében élni. 

Isten Indonéziában sok csodát tett, mert sok és sokféle szükségletünk volt. Az Egyesült 
Államokban és Európában az embereknek más szükségleteik vannak. Amikor Amerikában egy 
iskolában előadást tartottam, egy fiatalember megszólalt: „Igen, nekünk is csodákra lenne 
szükségünk, például, hogy templomainkban a vizet borrá alakítsák át.” Azt válaszoltam: Ez 
értelmetlen lenne. Miért változtatná Isten a vizet borrá Amerikában, hiszen itt elegendő bor 
van. Nálunk, Indonéziában nem terem szőlő, így borunk sincs. Gyakran kenyerünk sincs, ezért 
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tette Isten nálunk ezeket a csodákat, mert szükségünk volt rá. Ok nélkül Isten nem tesz 
csodákat. Csak olyan csodákat tesz, amelyekkel valós szükségleteket elégít ki, ezáltal közelebb 
kerülnek az emberek Hozzá. Amerikában mások az igények, például, hogy lelkeket 
visszavezessen az Úr Jézushoz, és nem a víz borrá alakítására van szükség. 

Sokszor útmutatásra volt szükségünk, amikor a dzsungel homályában kellett vándorolnunk, 
hogy az Úr parancsára terjesszük az Evangéliumot. Sokszor nagyon nehéz térkép nélkül 
tájékozódni, Isten azonban megígérte nekünk, hogy velünk jön és megvilágítja utunkat. 
Bíztunk Benne. Miért ne adna nekünk fényt, mint egykor Izrael gyermekeinek. Isten soha 
nem változik. A fény, amelyért imádkoztunk, úgy bevilágította utunkat, mint egy repülőtér 
leszállópályáját. Ha bal oldalunkon láttuk a fényt, balra mentünk, ha a jobb oldalunkon, akkor 
jobbra. Ha előre mutatott, előre mentünk, amíg el nem érkeztünk a házhoz, vagy a 
templomhoz, ahol Isten akarata szerint, szolgálatot kellett teljesítenünk. Nem ismertük az 
utat a dzsungelben, de az Úr fénye vezetett minket. Amikor nappal mentünk, nagy 
forróságban, felhővel takart be minket, mint egy esernyővel. Hálaimát mondtunk, Isten 
valóban megadott nekünk mindent, amire szükségünk volt. Azóta hiszem, ha kenyérre van 
szükségem, Istenünk kenyeret ad, ha pénzre, akkor azt. Ha gyógyulásra van szükségem, az Úr 
megadja, ha lelki vezetésre, erőre, akkor felismeri szükségletemet és ezt is megadja. 

A csodához mindig igazi szükség, igazi igény kell. Minden csodának határozott célja van. A 
halottak feltámasztása bebizonyította Jézus hatalmát a Gonosz felett. 

Ilyen jeleket csak különleges alkalmakkor és időben tapasztalhatunk. Nem kedvünk szerint 
történnek a csodák. Ezért nem annyira a csodákra kell figyelnünk, hanem Jézusra. A 
legfontosabb, hogy Urunk a szívünkből és életünkből tapasztalja, hogy eszközeiként 
használhat minket. 

  Az élet teljessége 

Amikor 1965-ben az életemet Isten kezébe adtam, ez csodálatos és felejthetetlen élmény 
volt. Minden újjá vált számomra. Ekkor ismertem fel, hogy milyen végtelenül gazdag az 
életünk Krisztusban. Egy napon az Úr maga mutatott rá János evangéliuma 10. fejezetének 10 
igerészére, idézem: „ … Én azért jöttem, hogy életetek és bőségetek legyen.”  

Szomorú, hogy az emberek – bár az egész világon halottak már Jézusról - de az élet 
teljességét, amiről itt szó van, egyáltalán nem fogadják be. 

Ezzel összefüggésben ismét János evangéliumára emlékeztetek:   

Jn 4,14 

„… ha valaki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjúhozik, 
mert az a víz örök életre buzgó forrássá lesz benne.”   

Vagy 

Jn 7,37 

„Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállott Jézus, és kiáltó szóval mondta: Ha valaki 
szomjúhozik, jöjjön énhozzám és igyon!”   

Jn 7,38 

„Aki hisz énbennem, amint az írás mondja, élő víznek folyamai áradnak ki annak belsejéből.” 

Egyszer Jézus arról beszél, hogy a hívőkben a víz forrássá lesz, máskor azt mondja, hogy a 
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hívők testéből az élő víz folyama fakad. Mi Indonéziában jól ismerjük a forrás és a folyam 
közötti különbséget. Forrás keresésénél 1-2 méter mélyre leásnak, amíg vizet találnak, de ez 
egy idő múlva elfogy és várni kell, amíg újra lesz víz. 

Aki Jézusé lesz és hisz Benne, abban egy folyam keletkezik, amely kilép a medréből. Van 
nálunk egy dal, ami így szól: „Az ég leszáll, Isten hatalmassága megtölti a szívemet. Dicsérjük 
az Urat!” És ez valóban így van. Jézus többet akar adni nekünk a forrásvíznél, az élő víz 
teljességét adja. 

Jézus lejött az égből, lehozta nekünk a Mennyet a Földre. Ezért hálásak vagyunk Urunknak. 
Igen, úgy gondolom, hogy valóban már a Földön elkezdődhet a Mennyország. Személyes 
megtapasztalásaink alapján már a Földön elfogadhatjuk Urunknak Jézust.  

Természetesen még csodálatosabb lesz az, ha egy napon a Mennyben találkozunk Jézussal. Ez 
lesz a dolgok beteljesülése. De már itt, a földi életünkben átélhetjük azokat a csodákat, 
amelyekben az Úr majd a Mennyben részesít minket. Ezért mondta Jézus: „Örömömet adom 
nektek, azért, hogy a ti örömötök is teljes legyen! A békémet adom Nektek.” Milyen pompás 
dolgok ezek! Amikor ezt az igazságot felismertem, imádkoztam, hogy ne csak forrás legyek, 
hanem az élő víz folyama. Bár ekkor még nem értettem, hogy tulajdonképpen mit jelent ez. 

Hat hónapig imádkoztam ezért, amikor egy este leszállt a Szentlélek a közösségünkre. Ekkor 
rájöttem, hogy az Úr a többiek imáját is meghallgatta az élő víz folyamával kapcsolatban.  

Világossá vált számomra, hogy a forrás a személyes viszonyomat jelenti Isten felé. A forrás 
csak számomra ad vizet, de az élő víz folyama nemcsak engem ér el, hanem embertársaimat 
is, a szolgálatot jelképezve feléjük. 

Úgy hiszem, hogy életünkben kétfajta tapasztalaton kell túljutnunk, ha valóban Jézushoz 
akarunk tartozni. Először személyes kapcsolatot kell kialakítani, majd elmélyíteni Urunkkal. 
Azután a forrásból vizet kell fakasztanunk. Ekkor jön el az a pillanat, amikor Isten az életünket 
eszközeként használja, és a teljességet másoknak is átadja, hogy neve dicsőítve legyen a 
Földön. Ez jelenti azt, hogy az élő víz folyama fakad belőlünk. 

Az Ébredés előtt úgy gondoltuk, hogy csak a papok feladata az Evangéliumot prédikálni. 
Azután rájöttünk, hogy minden keresztény erre hivatott. Egyre több embert kell 
megnyernünk Jézus számára. Rögtön, másnap sokan felkerekedtünk, hogy terjesszük az 
Örömhírt az emberek között. 

Miért nem tettük ezt már korábban? Azért, mert korábban nem éreztük a Szentlélek erejét, 
ami egy hatalmas folyamhoz hasonlít, ami megragadja és magával sodorja az embereket.  

Timor szigetén, és más indonéz szigeteken is megvalósult az, amit Jézus a tanítványainak is 

mondott: „Menjetek a világ különböző pontjaira és terjesszétek az Evangéliumot.” Sokan 

tértek meg így. Ezeknek látható jelei voltak, amikor hívő testvéreink gonosz szellemeket 

űztek, és kígyók, mérgek sem ártottak nekik. Új nyelveken beszéltek és kézrátétellel 

gyógyítottak. Ezek az élő víz folyamának hatásai! Hála Neked ezért Jézusom, hogy elküldted 

hazánkba a Szentlelket! 

Ezer nyelvvel 

Korábban zavaró volt számomra, pl.: Márk 16, 17-ben ez: „Nekik új nyelveken kell beszélni.” 

Nem tudtam mit kezdeni, a más nyelveken történő imákkal, mert nem kaptam meg a 
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nyelveken történő ima adományát. Személyes tapasztalatomat tartottam irányadónak, nem 

a Bibliát. Ez sok keresztény problémája. 

Mi, az evangélikus egyházban elutasítóak voltunk a nyelveken történő imával. Az erre 

vonatkozó részeket legszívesebben elfelejtettük volna a Bibliából. De azért nem lehetett ez 

mégsem számunkra jelentéktelen, mert Jézus maga és a Biblia beszél erről. 

Korábban úgy gondoltam, a nyelveken történő ima valami egészen mellékes dolog. 

Emlékszem, évekkel ezelőtt így szóltam az Úrhoz: Uram én kérem, akarom a Te erődet, de 

nem tudok mit kezdeni a nyelveken történő imákkal. 

Ez biztosan egy szokatlan ima volt, de őszinte. Emlékszem pontosan, hogy az Úr hogyan szólt 

a szívemben: Mel, miért nem akarsz más nyelveken beszélni? 

„Uram, ez olyan jelentéktelen. Sokkal fontosabb adományok léteznek, például a prófécia 

adománya.” 

Egy napon Jézus a maga szelíd, finom módján így szólt hozzám: Mel, tételezzük fel, a 

menyasszonyod egy könyvjelzőt ajándékoz Neked, egy szövetből készült keresztet, ami csak 

néhány pfennig értékű. Te akkor is megköszönöd Neki, puszit adsz, és azt mondod: ez milyen 

kedves Tőled. Ez esetben örülsz a kis ajándéknak, nem az értéke miatt, hanem mert szereted, 

akitől kaptad. Az ajándékozó a fontos és nem az ajándék. Így van ez a nyelveken való ima 

adományával is, kicsi adomány, mégis el kell fogadnod Tőlem, különben engem nem 

becsülnél. Ekkor vált világossá számomra, hogy milyen igazságtalan Isten adományát 

csekélynek tekinteni. Akkor becsüljük igazán az Urat, ha minden adományát elfogadjuk, 

függetlenül attól, hogy nagy vagy kicsi. Ha egy kis ajándékot is örömmel fogadunk, 

bebizonyítjuk, mennyire szeretjük Őt. Meggyónom, hogy ezt az imaformát ilyen keményen 

elutasítottam, és elmulasztottam Jézusnak hálát adni ezért. Azután minden erre vonatkozó 

részt a Bibliában áttanulmányoztam. Mi értelme van ennek az imaformának? Az Apostolok 

Cselekedeteinek 10. fejezetében találtam meg a választ. A nyelveken történő ima az 

Istennek való teljes odaadottság jele és az Úr dicsőítésére szolgál. Isten új nyelvet ad a 

hívőknek az Ő dicsőítésére.  

Az úr megmutatta Nekem, hogy Pál kétféleképpen beszélt a nyelveken való imáról. Először 

arról beszélt, hogy nem mindenki beszél nyelveken. Valóban nem mindenki kapja meg ezt az 

adományt. Ennek ellenére Pál kifejezte azt a kívánságát, hogy mindenki imádkozzon 

nyelveken, mert ez a teljesen személyes beszélgetés Istennel. Ezért mondta az 1. Korinthusi 

levélben, hogy aki nyelveken beszél, önmagát fejleszti. 

Ekkor azt mondtam magamnak, ha ez a személyes fejlődésemet így segítené, akkor biztosan 

nagyon fontos. Ahogy Pál az 1. Korinthusi levél 14. versében mondta, ha nyelveken szólalok 

meg, ez dicséretes.  

„Ó Uram, ez csodálatos, hogy a lelkem beszélni tud Veled. Uram, éppen ez az, amit 

szeretnék.” 

Nyelveken szeretnék imádkozni! - kértem az Urat. Sejtettem, hogy a nyelveken történő ima 

pompás lehet. Isten ez egy adománya, hogy képessé tesz a nyelveken való imára. 
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Végül eszembe jutott Wesley dala, ahol versben ezt mondja el: Ezer nyelv nem lenne elég, 

hogy csodálatos hazámat, és hatalmas Megváltómat dicsőítsem. 

Egy napon, amikor a prédikációmat befejeztem, az öröm és béke dala áramlott rajtam 

keresztül, és elkezdtem az Urat dicsőíteni. 

Azután indonézül beszéltem a legszebb szavakkal, amelyek Isten dicsőítésére 

rendelkezésemre álltak.  

Csodálatos volt lelkem öröme és békéje. Körülbelül negyed óra múlva abbahagytam az 

indonéz beszédet. Éreztem, hogy ez nem volt elég Megváltóm dicsőítésére, és mélyen a 

szívemben arra vágyódtam, hogy tovább imádkozzam az Úrhoz. Jézusnak megakartam 

mondani, mennyire szeretem Őt, Ő az én otthonom. Mást nem akartam mondani. Ekkor 

elkezdtem timori nyelven beszélni, és ezen a nyelven dicsőíteni Őt, és ezután felkiáltottam: 

Istenem tovább szeretnék imádkozni! Óriási vágy élt a szívemben Jézus dicsőítésére. Uram 

beszélek kicsit angolul, nem tökéletesen. Szeretném használni tört angoltudásomat a Te 

dicsőítésedre. Minden hálámat elmondani, ami még az eszembe jut. 

Még egyszer mondtam: Uram szükségem van még egy nyelvre, elmondani, mennyire 

szeretlek. Ezer nyelvre van szükségem a Te dicsőítésedre. 

Akkor megkérdezett a finom, halk hang: Valóban szükséged van erre? 

Válaszoltam: Igen, Uram, egyre mélyebb a szívemben a vágy, hogy imádkozzam Hozzád! 

Istenem, hogy dicsőíthetnélek még jobban? Azt akarom, hogy Jézust egyre inkább dicsőíteni 

tudjam. Hogyan tehetném naggyá a nevedet? 

Ekkor így szólt az Úr: Add át a nyelvedet Nekem, és hagyd, hogy a Szentlélek beszéljen rajtad 

keresztül. Válaszoltam: Uram, azt akarod mondani, hogy idegen nyelveken fogok beszélni? 

Tulajdonképpen én ezt nem akartam. De ha Te ezt akarod, akkor ez a helyes. Ahogyan 

dicsőíthetem Jézust, ezt meg fogom tenni. 

Nem tudom szavakkal leírni, mi történt ezután. Így ajándékozta Jézus nekem a szeretetét. 

Csodálatos volt, ahogyan a Szentlélek birtokba vette nyelvemet. Ez olyan volt, ahogyan a 

Bibliában áll. A lelkem imádkozott, de az értelmem nem tudta felfogni. Olyan volt, mintha 

Isten mindig magasabbra és magasabbra emelne, oda, ahol személyesen beszélhetek Vele. 

Tudtam, hogy elértem Jézus szívét, és Ő megérintette az én szívemet. 

- 

Itt ér véget Mel Tari „Mint a forgószél” című könyvének első része. A könyv két fejezetből áll, 
a második rész fordítását később folytatjuk. 
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