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Uram, ne hagyj magamra, 
Istenem, ne maradj távol 
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Jöjj és segíts meg engem! 
Come and help me! 
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Jézus Igéjének kedves Barátai! 

 
Édesanyja kígyómarás következtében halt meg, amikor ő négy éves volt. Édesapját egy 

szomszédos törzs tagjai ölték meg, ekkor töltötte a 18. életévét. Menekülnie kellett, először az 
egyik szomszédos országba, aztán a sivatagon keresztül Észak-Afrikába. Barátai közül sokan 
meghaltak az úton a nagy hőség miatt. Több hónapra börtönbe csukták idegen mivolta miatt. Pénzt 
követeltek tőle, jóllehet semmije sem volt. Egyik kollégája kifizette érte a váltságdíjat és így 
megmenekült. Ezt követően pedig randalírozó és jogfosztott suhancok gyötörték és kínozták vallási 
hovatartozása miatt, ezért újra menekülnie kellett. Két éven keresztül vándorolt, amikor egy 
teljesen túlzsúfolt gumicsónakban 145 menekülttársával együtt nekivágott a tengernek. Egy idő 
után a csónak motorja már nem működött, a menekültek elveszítették az irányt. Erről az emlékéről 
így mesél: „Szörnyű volt. A csónakban nagyon kevés hely volt, mindenki sírt. A belseje megtelt 
vízzel, ott a nagy vízsivatag közepén. Egy hajót sem láttunk. Életem legborzasztóbb óráit éltem át. 
Közel éreztem halálomat! Könnyekkel a szememben imádkoztam: „Jézus, ha most meg kell 
halnom, akkor készen állok rá. De ha segíteni tudsz, kérlek ments meg minket!“ – A 
láthatáron egy hajó bukkant fel, az olasz parti őrséghez tartozott. A legénység észrevette a 
menekültek csónakját. „Szicíliába vittek bennünket, ahol 2015. szeptember 20.-án szárazföldre 
léphettem és orvosi ellátásban részesítettek. Most íme, itt vagyok nálatok és sajnos ezúttal sem 
szabad maradnom!” – „Uram, ne hagyj magamra, Istenem, ne maradj távol tőlem!“ 

  
 Jézus Igéjének kedves Barátai, vannak életünkben olyan pillanatok, amikor már semmink 
sincs, ami erőt és reményt adna további utunkon. Már semmi sem működik! Minden 
kilátástalannak tűnik. Fennáll a veszélye annak, hogy teljesen magunkba fordulunk, elnémulunk, 
beletörődünk és feladjuk a harcot. Tekintetünk, mely hosszú időn keresztül a messzeséget 
kémlelhette és az eligazodásban segített, most rövidlátóvá válik és elvész a messzeségben. Nem 
látunk már kiutat…Az ilyen pillanatokban segítségünkre siet a zsoltáros: „Uram, ne hagyj 
magamra, Istenem, ne maradj távol tőlem!“ Így úrrá lehetünk némaságunkon, kikiálthatjuk 
magunkból szükségünket, vágyunkat és sírni is fogunk tudni. Ezekben a nehéz időkben, melyekben 
akár betegség, baleset, emberi veszteségek vagy akár egy sokk révén részünk lehet, jól fog, ha ezt 
az igét elő tudjuk hívni emlékezetünkből. Ismételjük meg hát újra és újra: „Uram, ne hagyj 
magamra, Istenem, ne maradj távol tőlem!“ vagy akár röviden: „Jöjj és segíts meg engem! – 
Come and help me! 
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