
Kedves Gyülekezet!

 

Azt gondolná az ember, hogy az évek múlásával, a bővülő élettapasztalattal és a haj ritkulásával… 
csökkenne az ember félelme a nyilvános beszédtől… hát nem így van.

Bár a mai nap talán egy régi álmom valamilyen szintű beteljesedése. 

Nem  sokra  emlékszem  gyermek  koromból  de  arra  pontosan,  hogy  volt  egy  időszaka  gyermek 
koromnak amikor lelkipásztor szerettem volna lenni ha felnövök. Arra is pontosan emlékszem, hogy 
egy alkalommal magyar órán egy nyilvános beszédet kellett írnom és egy egyházi esketési folyamatot, 
beszédet írtam le.

Talán  szerencsére,  ezt  az  álmomat  nem váltotta  valóra  az  Úr  Jézus.  Most  mégis  itt  állok  és  két 
dologról szeretnek említést tenni, az egyik, hogy ne féljünk segítséget és iránymutatást kérni a Jó 
Istentől a másik, hogy nem cél nélkül kerültünk erre a világra és nekünk is vannak kötelességeink.

Kisgyermek koromtól jártam szüleimmel többé kevésbe rendszeresen templomba. De csak később, már 
idősebb  fejjel  kezdtem  megtapasztalni  a  Úr  Jézus  iránymutatását  és  kezdtem  rádöbbenni,  hogy 
bizalommal kérhetem bűneim megbocsátását és az Ő vezetését. 

Ez  egy  olyan  időszaka  volt  az  életemnek amikor  katonaság  után,  „döcögős”  viszonyok  voltak 
körülöttem és külföldre szerettem volna menni, hogy szerencsét próbáljak. Rövid idő elteltével kaptam 
egy telefont az amerikai rokonomtól, hogy hallotta valakitől, hogy szeretnék külföldre kijutni, és ha 
gondolom  esetleg  hozzájuk  kimehetnek,  egy  kicsit  körül  nézhetnek.  Addig  spórolt  pénzemen 
repülőjegyet vettem és kiutaztam …

A külföldön töltött időszak alatt már tudatosabban kértem a Jó Isten iránymutatását.

Angolul szerettem volna tanulni és a rokonság kizártnak gondolta, hogy ott ahol laktunk, a közelben 
találjuk olyan iskolát ahol beszélnek magyarul és angolt tanítanak. Míg egy nap örömhírrel jött haza 
rokonom  akiknél  laktam,  hogy  talált  egy  önkéntes  programot  ahol  nyugdíjas  értelmiségiek  egy 
speciális tanítási rendszerrel tanítanak idegen nyelven beszelő személyeket.

Miután elkezdtem dolgozni  és kialakult  egy nagyon jó kapcsolat  a főnökömmel,  minden 20 és 50 
közötti hölgy ügyféltől megkérdezte, hogy házas-e, mert ő tud valakit, akinek úgy lehetne véglegesen 
letelepednie ha megházasodik. Én akkor már rábíztam magam a Úr Jézusra és tudtam, ha találok ott 
valakit, aki nekem való, akkor annak oka van és ha nem, annak is.

Egy év után utaztam haza,  majd néhány hétre  rá Magyarországon elkezdtem dolgozni egy cégnél. 
Abban a két hétben egy nagyon csinos fiatal lány is elkezdett annál a cégnél dolgozni… az a csinos 
lány ott ül a padban és közel 19 éve a jegyesem, 17 éve a feleségem.

Sok minden történt az évek múlásával, és Magyarországon egy idő után kezdtük úgy érezni, hogy 
valami mást meg szeretnénk az élettől. Árgus szemekkel figyeltünk az égi jelekre…

Egy nap, egy kedves ismerősünk felhív, hogy tolmácsolnék-e neki, mert egy Kanadából jött ügyvéddel 
van  időpontja… 2 óra  alatt  a  tolmácsolás  közben  sok  mindent  hallottam és  tanultam.  Haza  érve, 
Eszternek említettem, hogy van egy ötletem… Úgy érzem az Úr Jézus jele lehet ami azon a napon 
történt…, rá másfél évre megérkeztünk Vancouverbe.



Évek teltek azóta, és sokszor voltunk és vagyunk most is nehéz időszakban. Próbálok aktív kapcsolatot 
tartani  az  Úr  Jézussal,  kérni  vezetését  mindennapi  életünkben.  Így  jutottam,  jutottunk  el  ebbe  a 
közösségbe is. Itt, illetve itt is igyekszünk szolgálni és bűnbocsátó irgalmat, vezetést kapni.

A fenti  néhány  rövid  példával próbáltam bizonyságot  mutatni,  hogy  a  Úr  Jézus  hallja,  amikor 
hozzászólunk. De nekünk is hallgatni kell rá.

Befejezésül, talán meglepő módon egy Hillary Clintonnal kapcsolatos történetet szeretnék elmondani. 
Talán van köztünk olyan, aki még nem hallotta.

Hillary Clinton “Living History” című könyvében írta, hogy amikor azon gondolkodott, hogy induljon-
e a New York városi szenátori választáson, nagyon sokat rágta magát, szenvedett a döntésen. Egy nap 
levelet kapott a régi lelkipásztorától, Tribou Atyától.

Ez volt a levélben; 

Kedves Hillary!  El  szeretném mondani  neked,  amit  már  50 éve tanítok a  tanítványaimnak.  Az én 
véleményem szerint,  amikor az utolsó napon megállunk Isten előtt,  az első kérdés,  amit a Jó Isten 
tőlünk kérdez, az nem a Tíz Parancsolat (bár azokhoz is eljut később), hanem amit mindannyiunktól 
kérdez, az az hogy: „Mire használtad az időt és a tehetséget, amit adtam?”

A lényeg, hogy indulj a választáson! Aláírás Tribou Atya

Hillary Clinton indult a választásokon és nyert. Tribou Atya emlékeztet mindannyiunkat, hogy a mi 
felelősségünk is felismerni, fejleszteni és jóra használni tehetségünket! 

Isten kegyelméből van képességünk bizonyos dolgokat megtenni, elérni.

Köszönöm hogy meghallgattak!

Németh Zoltán bizonyságtétele


