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'...Személyes életemben is voltak nehézségeim. Nagyon beteg voltam. Alapvetõen lelki
eredetû, pszichés természetû betegség volt ez: vegetativ neurózis, depresszióval,
szorongással és mindenféle súlyos testi tünetekkel. Így éltem az életem. Innét emelt ki
Isten...
...1989 húsvét vasárnapján arra ébredtem, hogy hirtelen, teljesen váratlanul kaptam a
bensõmbe egy üzenetet. Ez természetesen nem szavakból állt, mégis pontosan érthetõ volt.
Ha le akarom forditani szavakra, valahogy így hangzott:
'Van valaki - és ez Jézus Krisztus -, aki meghalt érted. Meghalt és feltámadt. És ez ma
van. Kelj fel, menj oda, és nézd meg!'
Csupán ennyi volt, de olyan elemi erõvel szólt, hogy azonnal felkeltem, magamra kaptam
valamit, és elindultam. Azt éreztem, hogy el kell mennem valahova, valószinûleg egy
templomba. Bementem hát a legközelebbibe.
Épp húsvéti mise volt. Rengetegen voltak, hely sehol, ezért csak úgy megálltam a falnál.
Nekitámaszkodtam. Nem igazán tudom, hogy pontosan mi is történt ott. Annyira emlékszem,
hogy éppen a prédikáció tartott, amikor odaértem, de hogy mit mondott a pap, vagy kik
álltak körülöttem, arról fogalmam sincs. Azóta sem tudom. Csak azt éreztem, hogy valami
kimegy belõlem: egyrészt a betegségem, másrészt az egész addigi életemböl mindaz, ami
rossz volt.
A betegségemnek volt egy különös tünete: nem éreztem érzelmeket, sem jót, sem rosszat,
és nem tudtam sírni sem. És akkor ott ez a négy éve felhalmozódott, elfojtott rengeteg
minden kitört belõlem. Hihetetlenül megkönnyebbültem. Ahogy mentem hazafelé, tudtam én
már mindent. Hogy Isten van, és szeret engem, hogy Jézus Krisztus is van, és szeret
engem, és tudtam azt is, hogy meggyógyultam. Úgy is volt. A férjem csak ámult: elment
egy beteg nõ, és visszatért egy egészséges. A következõ héten õ is jött velem a
templomba...'
-----------------------------------------------------(Az eredeti riport elhangzott a Kossuth Rádióban. A Family Magazin cikke ennek a
beszélgetésnek a szerkesztett változata, amelybõl a fenti részlet idézve van.)
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