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A megbocsátás a gyógyulás útja –
Nagyböjti ráhangoló
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Nagyböjti ráhangoló videósorozat? Mi ez?

A nap kihívása
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Ha a te életedben van olyan személy,
akinek valamilyen oknál fogva még nem
tudtál megbocsátani, akkor ne halogasd,
még ma határozd el, tegyél annak
érdekében, hogy kiengesztelődj. Most
gondold át, hogy ki az a személy, akire
neheztelsz, aki megbántott téged?
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Ha szeretnéd, hogy e-mailben küldjük meg neked minden reggel a
Nagyböjti ráhangoló napi elmélkedését, akkor a következő űrlap
segítségével tudsz feliratkozni lelkigyakorlatos listánkra.
Vezetéknév *
Keresztnév *
E-mail *
Régió * Tengerentúl ▼

ol

Feliratkozás

ik

Kérek hírlevelet is.
Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot. (Hivatkozás)
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A nevem Fülöp László. 1978. április 29-én születtem Alsósófalván. Református
templomban részesültem a keresztségben, de később, amikor szüleim elváltak, és
Parajdra költöztünk, édesanyám szülei római katolikus nevelésben részesítettek:
hittanórára járattak és minden vasárnap elvittek a templomba. Az általános iskola
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befejezése után inasiskolába nyertem felvételt. Ennek elvégzése után
beiratkoztam egy szakiskolába, de itt betegségem miatt csak egy évet végeztem
el. Ezen évek alatt rájöttem arra, hogy hosszú távú fizikai munkára nem vagyok
alkalmas. Ezért a nyári vakáció után felvételiztem a Korondi Elméleti Líceum
matematika-fizika szakára. Érettségi után egy jótevőm bátorítására elvégeztem
egy növényvédő technikumot. Ettől kezdve arra készültem, hogy elhagyom
Romániát, és egy nyugati országban próbálom az anyagi helyzetünket jobbá tenni.
Amikor a Gyergyószentmiklósi Caritason keresztül indulhattam volna dolgozni
Svájcba, vízválasztó esemény következett az életemben: fél éves betegség.
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Többszöri műtét után azt éreztem, hogy a talaj kicsúszott a lábam alól, addigi
terveim romba dőltek, nem láttam életem értelmét. Marosvásárhelyen a
kórházban mindezt megosztottam egy adventista asszisztensnővel, aki ekkor
beszélni kezdett nekem Jézusról, az ő szavaival vigasztalt. Addig Istent nem
ismertem, számomra a szentmise is kényszerűség, ceremónia, érthetetlen,
megfoghatatlan titokzatosság volt. Ez a személyes beszélgetés kinyilatkoztatás
erejével hatott rám. Azon az éjszakán nem tudtam aludni, sokat vívódtam,
megpróbáltam a számomra ismeretlen Istenhez fordulni, és azt kértem tőle, hogy
szabadítson ki ebből a tarthatatlan állapotból, én nem akarok ilyen körülmények
között élni, hanem az igazság keresésének szeretném szentelni az életemet.
Eldöntöttem, hogy ezután őszinte keresztény akarok lenni, aki számára a hit nem
képmutatás, hanem életmód, értékrend, világnézet. Ez a találkozás számomra
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csodálatos élmény volt, az életfelfogásomban, erkölcsi magatartásomban pedig
radikális változást eredményezett. Miután a kórházból hazavittek, szereztem
magamnak egy Szentírást, és ettől kezdve életemet Isten igéje befolyásolta. 2002ben felvételt nyertem a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolára.
2009-ben szenteltek pappá. Boldoggá tesz a tudat, hogy Isten eszköze lehetek.
Jelmondatom: “Az Istent szeretőknek minden a javukra válik” – (Róm 8,28) – e
mondat nagyon a szívembe vésődött és meghatározza mindennapjaimat,
világnézetemet.
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