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Egy angol háborús veterán üzenete
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November 11-én, az I. világháború végéről megemlékező napon a brit
televízió egyik műsorában megszólaltattak egy angol veteránt, aki
tétovázás nélkül tanúbizonyságot tett hitéről, és arra buzdította a
fiatalokat, hogy szeressék egymást.
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Milyen gyönyörű üzenetet küldött Harry Billinge! A II. világháborúnak ez a 93
esztendős veterán katonája minden habozás nélkül egy 100%-ban evangéliumi
üzenetet küldött a BBC adásában. A riportban, amelyet az „Emlékezés Napja”,
más néven a Tűzszünet Napja alkalmából készítettek, nagyon egyszerű szavakkal
tett tanúbizonyságot hitéről és reményeiről.
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A műsorvezető kérdésére, miszerint akar-e valamilyen üzenetet
küldeni a fiataloknak, ezt válaszolta:
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„Azt szeretném, ha megtanulnák szeretni egymást. Nagyon sok a gyűlölet, a
kapzsiság, a mohóság, ez abszurd. […] Tönkretesszük magunkat, mert nem
szeretjük egymást. A Földön a legerősebb a dolog a szeretet, erősebb még a
halálnál is. Urunk Jézus Krisztus megmondta nekünk, hogy visszatér, és vissza
is fog térni. Akkor majd új Paradicsom lesz, és egy új Föld születik, én ebben
hiszek”.
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Milyen szép módja ez annak, hogy valaki akárhol és akármilyen
életkorban is misszionárius lehet!
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