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Szeretném elmondani, hogy miként éltem a világban, hogyan lettem vallásos, és ebből a vallásosságból hogyan
jutottam élő hitre és közösségre az Úr Jézussal.
Nem hívő családban nőttem fel, Isten létezésében viszont
mindig hittem. De sok minden más is helyet kapott a hitvilágomban. Gyermekkoromtól egészen 23 éves koromig
végig kísérte életemet az okkultizmus sok formája. Ezek
között szerepelt a horoszkóp, jóslás, keleti vallások tisztelete és gyakorlása.
Így hittem a lélekvándorlásban, gyakoroltam az autrogén
tréninget, meditációt, és több alkalommal részt vettem
szellemidézésen. Szerettem a horror és fantasztikus filmeket, újságokat, könyveket és a rock zenét. De sok más
bűn is szerepet kapott az életemben. Sokat hazudtam,
csúfolódtam, paráználkodtam, és sok mindent és mindenkit bálványoztam.
Bíztam testem és lelkem épségében, a magam jóságában,
és hittem abban, hogy jól irányítom az életem. Szabadnak
éreztem magam a világban. Sokat jártam discokba és hasonló szórakozó helyekre. Ezeken az alkalmakon mindig
rengeteget ittam.
Nagyon álmodozó típus voltam. Nagy terveim voltak, hogy
leszek valaki, akire az emberek majd felnéznek. Hatalmas
önbizalmam volt. Hittem abban, hogy mindent jól csinálok. Életem viszont egyre üresebb lett.
1997-ben, mikor 23 éves lettem, jött az első nagy fordulat
az életemben. Egy betegségtől való félelem és rettegés miatt
keresni kezdtem Istent. Elkezdtem Bibliát olvasni, és Cseri
Kálmán igehirdetéseket hallgatni. Az egyik ilyen igehirdetés meghallgatása után engedtem Isten hívásának, megvallottam a bűneim, és átadtam az életem az Úr Jézusnak.
Kidobáltam a keleti vallásokról és misztikus dolgokról
szóló könyveim és újságaim. Szakítottam az okkultista
hitvilágommal és bálványaimmal. Később megkeresztelkedtem és konfirmáltam a helyi református gyülekezetben, majd rendszeresen jártam Istentiszteletekre.
Nem szakítottam viszont mindennel, nem tettem mindent
az Úr kezébe, nem csak Benne bíztam, és nem adtam át
egészen a szívemet Jézusnak. A legnagyobb bálványaim,
a sport, a világi zene és a betegségektől való félelem továbbra is meghatározó része maradtak az életemnek. És
mivel megosztott volt a szívem, vagyis nem volt egészen
Jézusé, ezért megmaradtak félelmeim és bűneim nagy
része. Sajnos ez odáig vezetett, hogy 2004-ben újra discoba járni és inni kezdtem.
2008-ban újból kapcsolatot létesítettem, majd együtt
éltem egy fiatalkori barátnőmmel. 2009-ben pedig egy
hamis, karizmatikus vallást gyakorló személlyel voltam
párkapcsolatban és közösségben.
Közben újabb és újabb bálványok jelentek meg az életemben, amikbe rengeteg időt, pénzt és energiát fektettem.
Isten viszont ezekben az időszakokban is vezetett, és nem
hagyott végleg eltévelyedni. Kihozott olyan mélységekből,
miből kiutat nem láttam, és talán nem is akartam, mert
lelki sötétségben és megkötözöttségben éltem.
Így az Ő mentő szeretetének munkája, hogy 2006-ban
befejeztem a discozást és azzal együtt az italozást.
Párkapcsolataimat pedig nem engedte elmélyülni, kihozott azokból, és megajándékozott az igazi társsal, Tőle

2012 / 2

rendelt feleségemmel. De az Úr rámutatott arra is, hogy
semmilyen közösséget ne vállaljak hamis vallási mozgalmakkal.
A második nagy fordulat 2010-ben, egy Joó Sándor igehirdetés olvasása közben történt. Szíven ütöttek a következő sorok: „Bizonyosan tudod te is, mi az, amit ott kellene
hagynod, hogy tovább mehess”. Tudtam, hogy nekem szólnak, és tudtam, hogy mit kér általuk tőlem Isten. Sírva vallottam meg, és hagytam el két legnagyobb bálványomat,
a világi zenét és a testépítő sportot. Valami viszont még
mindig hiányzott. Bár mindennap imádkoztam, Bibliát
olvastam, jártam gyülekezetbe és szolgálatot is végeztem,
mégis hiány volt a szívemben. És hogy mi hiányzott, arra
szintén egy Joó Sándor igehirdetésben kaptam választ:
”Tudod, mikor látod meg igazán Krisztust? Akkor,ha annak
a nagypénteki magvetésnek a gyümölcsei benned is érni
kezdenek, s megteremnek! Annak a szent magvetésnek a
legelső gyümölcse a bűnbocsánat. Amikor valaki térden
állva bemutatkozik az Úrnak, a bűnbocsánat fölszabadító erejében válik először valósággá, realitássá számára az
élő Jézus Krisztus! Itt kezdődik a Jézussal való személyes
megismerkedés, amikor azt mondja az előtte térdeplő embernek: ’Megbocsáttattak néked a te bűneid!’”
Ez hiányzott igazán, és ezt nem éltem át 1997-ben és
utána sem, hogy valósággá váljék az én számomra is:
Megbocsáttattak a bűneim! És ebből a bocsánatból hála
fakadjon a szívemben: Jézus Krisztus megváltott és megbocsátott. Én hálából Vele akarok élni!
A bűnbocsánatot viszont meg kellett előznie a bűnvallásnak.
Ezért a lehető legrészletesebben próbáltam visszagondolni és leírni elmúlt életem sok csúfságát, engedetlenségét
és meg nem vallott bűnét. Így kerekedett azokból négy
oldal. De nem akartam egyedül Isten elé vinni mindezt,
mivel az én esetemben az Ige arra biztatott és bátorított,
hogy egymásnak valljuk meg bűneinket. „Valljátok meg
azért egymásnak bűneiteket”(Jak 5,16).
Ezért felkerestem Horváth Géza református lelkipásztort
Pasaréten. Ez 2011. július 17-én történt.
Ott valóban megvallottam mindent, és letettem az Úr Jézus
kezébe. Kértem, hogy bocsásson meg, mert hiszem, hogy
egyedül Ő szenvedte el az én halálos ítéletemet, és egyedül
az Ő áldozatáért kaphatok bocsánatot, amit kész vagyok
feltétel nélkül elfogadni. Majd kértem, hogy költözzön a
szívembe, és Ő uralkodjon a továbbiakban bennem, mert
én Vele akarom eltölteni földi életem hátralévő részét és
az örökkévalóságot.
Miután mindezt megvallottam, Horváth Géza arra kért,
hogy tépjem össze a kezemben lévő írást a bűneimről,mert a következő ének jutott az eszébe:
„Az írás széjjel tépve, szabad vagyok szabad!
Tudom, hogy megvevél Te, Meggyőztél ím magad!
Kínos halált te szenvedél, S ártatlan drága véred
Áldoztad lelkemért.”
Ezek után már nem maradt kétség a szívemben, tudtam,
és tudom most is, hogy Jézus Krisztus megváltott és megbocsátott. Ő az én Gazdám, és én Hozzá tartozom. Örök
élettel ajándékozott meg, amiért nem szűnök meg Neki
hálát adni.
Á. Károly
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Hiába, nincs ingyen leves az életben,
mindennek meg van az ára. Meg van az
ára, az élelmiszernek, a ruhaneműnek,
az energia hordozóknak, – mostanság
ez meglehetősen borsos, borsódzik is
a hátunk tőle –, de a tiszta lakásnak,
a finom ebédnek is ára van, sőt még a
békességnek, a szeretetnek is. A kérdés csak az, hogy ki fizeti meg. Sokszor
bántja a fülemet, például az a kifejezés,
hogy a kegyelem, mármint az a kegyelem, amit Isten ad
nekünk, nem kerül semmibe, ingyen van. Nem, nincs ingyen. Nagyon nagy volt az ára: Egyetlen Fiának az élete. Jézus ugyanis az életét áldozta azért, hogy nekünk ne
kelljen meghalnunk bűneink miatt. A Bibliában világosan és egyértelműen benne van, hogy Isten nem tűri a
bűnt, és az is, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat.
Tehát a kegyelem nagyon sokba került, csak éppen nem
mi fizettük meg az árát, hanem Jézus. Csoda az, amiről
beszélünk, hiszen érthetetlen az a szeretet, mellyel Isten
hozzánk, bűnös emberekhez lehajolt bocsánatot és kegyelmet kínálva. Az áldozat nagyságát se tudjuk igazán
felmérni, hiszen valószínűleg egyikünk sincs abban az
állapotban, hogy egyetlen gyermekét kellett volna odaáldozni egy másik ember életéért. Isten pedig pontosan ezt
tette értünk, mégpedig akkor, amikor még bűneinkben
voltunk, és róla tudni se akartunk. Jézusnak is hatalmas
harcába került az engedelmesség, hiszen a Gecsemáné
kertben gyötrődve így imádkozott: „Atyám ha lehetséges múljék el tőlem ez a pohár, de mindazonáltal ne az én
akaratom legyen meg, hanem a tiéd.”
Talán jobban is becsülnénk, ha ezt tudatosítanánk magunkban, mert valahogy úgy vagyunk, hogy ami „ingyen
van”, – mármint amiért nem mi fizetünk –, azt kevésbé
becsüljük, és kevésbé vigyázunk rá, amiért viszont megdolgozunk, azt jobban értékeljük, hiszen tudjuk, hogy mennyi
vesződség, mennyi erőfeszítés és mennyi áldozat árán lett
a miénk. Lányaim esete jut az eszembe. Nagyon szerettek
volna önálló szobát, s tulajdonképpen meg is volt a lehetősége, hiszen családi házunk tetőtere beépítetlenül állt.
Igen ám, de a hely még nem minden, hiszen pénz is kell
az építkezéshez, meg rengeteg munka, idő, kitartás. Végül
is azt mondtuk nekik, hogy jó, megpróbálhatjuk, ha ők
is hozzájárulnak a költségekhez is, meg a munkához is.
Évekig nagy szorgalommal gyűjtöttek, minden kis fillért,
pár forintot félretéve. Elszántságukat látva a nagyszülők,
meg mi szülők is igyekeztünk segíteni, s csodák csodájára
a születésnapi, névnapi, karácsonyi ajándékok, – melyek
ebben az időszakban kérésük alapján készpénzből álltak
–, szép lassan szaporodni kezdtek, s idővel szép kis tőkévé duzzadtak. Ezután belevágtunk. Mindenki csinálta,
amit tudott. Lány létükre betonoztak, festettek, lambériát
csiszoltak, s őszre felköltöztek. Na, még nem volt minden
tökéletes, de már lakható volt. Jöttek a barátok, ismerősök, unokatestvérek, s ők nem tudták, micsoda energia
befektetés, mennyi áldozat, hajnali kelés, a tűző napon való izzadás van a „saját szoba” mögött. Legkisebb lányom,
aki akkor még nyolc év körül volt, zokogta el magát egy
ilyen látogatás után: „Én nem akarom, hogy olyanok jöj-
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jenek, akik nem tudnak vigyázni a szobámra. Még az ajtómat is csapkodták!” Igen. Jól látta. Neki sokba került,
míg másoknak semmibe. Nem is vigyáztak rá. Neki viszont nagyon fájt ez a nemtörődöm magatartás. És vajon
Isten mit érez nézve az életünket, látva a dolgokhoz való hozzáállásunkat? Szoktunk ezen gondolkodni? Vagy
annyira természetes a kegyelem, hogy nem is látjuk az
áldozat nagyságát? Sokak élete erről árulkodik, és szomorú, hogy így van.
Nehezen fogadjuk el azt a tényt is, hogy olyan mérhetetlenül magas volt a kegyelem ára, hogy mi soha, de soha
nem tudtuk volna kifizetni, épp ezért, csak elfogadni lehet. Nem szeretjük, ha ezzel szembesítenek minket, hiszen
olyan kiszolgáltatott helyzetben van az, aki alamizsnára
szorul, aki nem tud magán segíteni. Megalázott állapot
ez. De van egy jó hírem: a Bibliában azt olvassuk, hogy
„Isten a kevélyeknek – más fordítás szerint a gőgöseknek –, ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja”
(Jak 4,6).
Néhány hete egy hosszabb utazást kellett tennem. Szép,
derűs nap volt, ragyogott az ég, ám helyenként komoly
hókupacok árulkodtak arról, hogy a tél még tartja magát.
Egy autópálya pihenőnél kiszállva döbbent látvány fogadott. Imaáhítatba csöppentem ugyanis. Két muzulmán hitű
férfi imádkozott. A fagyott földön, kelet felé fordulva, egy
kartondobozon borult földre ez a két ember, nem törődve
a hideggel, a hóval, s a nézelődő emberekkel. A csizmám
sarkával ösztönösen megkopogtattam a talajt, ellenőrizvén, hogy jól gondolom, hogy csontkemény a hidegtől. Az
volt. Elszégyelltem magam, s nem hagyott nyugodni az
a gondolat, hogy vajon mi keresztények vesszük-e ilyen
komolyan az Úrral való kapcsolatunkat? Áldozunk-e kényelmet, szabadidőt a Vele való beszélgetésre, vagy pedig
meg tudjuk magyarázni, hogy mikor miért nem megfelelő
a körülmény, az idő, a hely, a társaság, egyáltalán az élet?
A Prédikátor könyvének egyik igeverse jut az eszembe:
„Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a
fellegeket lesi, nem arat” (Préd 11,4). Úgy tapasztalom,
hogy ez a több ezer éves igazság a lelki élet, a lelki munka terén is megállja a helyét.
Ezen az úton még egy fontos dologra tanított Isten. Hosszúra
nyúlt az utazás, fáradt voltam, nem is éreztem túl jól magam, sötét is lett, s egyre jobban éreztem, hogy lankadna
a figyelmem. Ez persze nagyon veszélyes, hiszen egy rövid kihagyás is végzetes lehet. Ahogy közeledtünk az út
végéhez, belém hasított az az ismert tény, hogy a hosszú
utak alkalmával bekövetkező balesetek nagy része az út
vége felé történik, amikor már majdnem ott vagyunk, hiszen csökken a figyelem, mert már majdnem otthon vagyunk... Ettől persze felélénkültem, s néhány igevers is élővé
vált: „Aki mindvégig kitart, az üdvözül” (Mt 24,13). „Ne
feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek
hitüket” (Zsid 13,7).
Tehát, nincs megállás, nem engedhetjük el magunkat, egészen a célig „észnél kell lenni”, különben nagyon-nagy
árat fizethetünk, az örök életünket, de ezt senkinek nem
kívánom, mert az végzetes hiba.
Kulcsár Anikó
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Azon a településen, ahol a gyermekkoromat töltöttem, csak katolikus templom
volt, és húsvét szombatján nagy körmeneteket tartottak. Elől vitték a keresztet,
rajta a töviskoronás, szenvedő Krisztussal.
Édesanyámat kérdezgettem, mit jelent
a kereszten az a kis tábla, melyen csak
annyi áll: INRI. „Ez Jézus, a zsidók királya” – hangzott a felelet. „Csak az övék,
a miénk nem lehet?”– folytattam a kérdezősködést. Egyébként is, ha Jézus feltámadt a halálból,
miért van a kereszten?!
Ezt az emlékemet most az elevenítette fel, hogy hírt kaptam akkori kedves tanár nénim haláláról, aki nagyon vallásos katolikus volt – hálás voltam neki szeretetéért, mellyel
gyermekkorom nehéz időszakában mellém állt, ezért haláláig kapcsolatban maradtam vele. Időközben az Úr Jézus
követője lettem, és nagyon szerettem volna, ha a Jó Isten
és Szűz Mária helyett Megváltó Urunk került volna nála
az első helyre, de évtizedek sem voltak ehhez elegendők.
Bizonyságot tettem neki arról, hogyan szólított meg engem
személyesen az Úr, és láttatta meg velem egész bűnös, elveszett életemet, megajándékozott kegyelmével, az új élet
örömével. Találkozásaink alkalmával beszámoltam hívő
életem tapasztalatairól, a legkülönbözőbb módon próbálkoztam, de sajnos, neki továbbra is a Szűzanya maradt a
legfontosabb.
Sok hasonló esettel találkozom: a Gondviselő Jó Isten, aki
megsegít, a legtöbb ember életében főszerepet játszik, de a
Megváltó Krisztushoz nem jutnak el. Vajon miért? A húsvé-

Most csak azért írok, mert annyi hála van a szívemben
Isten iránt, hogy meg kell osztanom az örömömet önökkel. Annyi sok nehézségen mentem keresztül a közelmúltban, és annyi sok segítséget kaptam az Úrtól.
Tavaly meghalt az édesanyám és a férjem. Mindketten
rákos betegek voltak, és nagyon sokat szenvedtek. Sok
évet dolgoztam a kereskedelemben, és elhagytam ezt
a pályát. Az Úr megmutatott nekem egy sokkal áldottabb munkát. Időseket gondozok, így több időm maradt az akkor beteges hozzátartozóimra is. Több mint
húsz évet dolgoztam a kereskedelemben, azt munkának hívom. Egy éve dolgozom idősgondozóként, ezt
szolgálatnak nevezem.
Életem során mindig voltak körülöttem idősek és
betegek. Mindig nagy empátiával fordultam feléjük.
Örömmel tölt el, ha segíthetek. Ezt Istennek köszönhetem. Ő mutatta meg nekem ezt a lehetőséget, és új
utat nyitott számomra. Olyan sok örömöm és békességem van ebben a munkában! Úgy érzem magam, mint
Jób, aki a sok szenvedés után egy békés, áldott életet
élhetett. Nem szabad sohasem feladni a reményt! Isten
szabadító kegyelme megáldja mindazoknak az életét,
akik kitartóak mellette.
Sz. Sándorné, Nyíregyháza
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ti történetet tanulmányozva már felfigyeltem arra, hogy az
emberek nagy része nem szereti a gyengeséget, csak az erő,
a hatalom imponál nekik. Amikor a Duna TV-ben filmet készítettem Munkácsy Mihály Krisztus trilógiájáról, a kamera
által közel hozott arcokon annyi gyűlölet, kárörvendés, gúny
látszott, hogy nem hívő kollégáim is megdöbbentek. „És ezek
az emberek virágvasárnap királyként hozsannázták Jézust
– magyaráztam – követték mindenhová. Közülük sokakat
meggyógyított, tanúi voltak csodáinak, most pedig rázzák
az öklüket.” „A tömeg ilyen – legyintett a kollégám – már a
régi rómaiak megmondták: jaj a legyőzöttnek!”
Igen, még azok a tanítványok is azt gondolták, hogy mindennek vége, akik három évig Jézussal éltek, s akiknek mindent
előre megmondott Mesterük. Ám a Golgotát nem tudták feldolgozni; szanaszét futottak. Tudjuk, hogy a keresztnél egyedül János volt ott közülük, Jézus anyja és néhány asszony.
Sokáig nem tudatosodott bennem, miért nem fogadta el a
rettenetes szenvedések ellen felkínált mirhás bort Jézus, ami
enyhíthette volna fájdalmát. Jézus nem tompán, érzéketlenül, hanem teljes öntudattal akarta hordozni az Atya bűn
elleni haragját! Emberi ésszel fel nem fogható, micsoda lelki
gyötrelem lehetett az egész emberiség bűnéért szenvednie,
és ehhez még képzeljük hozzá fizikai szenvedését is!
Két rablógyilkossal együtt feszítették keresztre, még ők is
gyalázták, aztán egyszer csak az egyiknek megnyílik a szeme, meglátja vétkeit és őszinte bűnbánatra jut. Utolsó pillanatban kegyelmet kap Jézus érdeméért. Ez példa arra, hogy
senkiről sem szabad lemondanunk, még ha emberileg teljesen reménytelennek is tűnik a megtérése!
Van egy nagyon kedves régi munkatársam, aki rák betegsége
miatt rettenetes szenvedéseken megy keresztül. Mindenki szereti, mert igazi „jó ember”, aki minden áldozatra kész a családjáért, barátaiért, egész élete a segítségnyújtás, önfeláldozás
jegyében telt. Hosszú évek óta imádkozom a megtéréséért,
különösen amióta halálos beteg, de Jézus személye változatlanul kimarad az életéből. Most, hogy emberileg nézve az utolsó
életszakaszba került, nagyon kértem az Urat, adjon alkalmat
arra, hogy Jézusról, az üdvösségről beszélhessek neki. Ott ültem az ágyánál, amikor a kemot kapta és lestem a pillanatot,
de ő folyamatosan arról beszélt, mi mindent tesz annak érdekében, hogy meggyógyuljon. Mielőtt kiléptünk volna a kórteremből, felém fordult: „ne hagyd itt a könyvedet”. A polcon
egy Gedeon Biblia volt, tetején igés kártyával. „Nézd – fordultam hozzá – ezt az Úr Isten személyesen neked üzeni”, és
felolvastam az Igét. Ezután elmeséltem, kik is a gedeoniták és
néhány sort felolvastam bizonyságtételükből. Annyira meglepődhetett, hogy szó nélkül végig hallgatott. Csak remélni
merem, hogy Isten Igéje nem tér vissza üresen! Tudom, hogy
Isten szuverén Úr, aki azt mondja: „könyörülök, akin könyörülök”, nekünk mégis azt parancsolja: „menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népeket!” (Mt 28,19).
Ha azon a kétezer évvel ezelőtti nagypénteken kegyelmet kaphatott egy rablógyilkos és egy pogány katona, s a feltámadott
Krisztust elsőként az a Mária Magdolna láthatta meg, akiből
hét ördögöt űzött ki Jézus, és ezért mélységesen szerette Őt,
akkor nekünk valóban az az életcélunk, hogy terjesszük az
ÖRÖMHÍRT: Jézus nem maradt a kereszten, hanem feltámadt és általa van bűnbocsánatunk, örök életünk!
Zika Klára
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A titkos bűnök hatásaként most azokról
a helyzetekről szeretnék beszélni, amikor maga a bűn akar titokban maradni. Először csak egy sérelemnek tűnik,
ami minket ért, aztán átvedlik bűnné,
és rombolni kezd a szívünkben.
Többször éreztem már, hogy más embereket ért helyzetek nyomán olyan indulatok ágaskodnak bennem, mintha
velem történt volna az eset, és bosszút
akarnék állni valamiért, amiről fogalmam sincs. Semmit
se értettem az egészből. Ezért azt kértem az Úrtól, hogy
Szent Lelke fényessége hozza napvilágra az okokat... különös dolgok jutottak eszembe.
Amikor nagypapa meghalt, azt hallottuk, hogy a fiatal házaspár, aki eltartási szerződést kötött a házáért, megmérgezte. Ennek nem tudtunk utána járni. De a gondolat ott
maradt a lelkemben, és 40 év távlatából is vádolja őket.
Igazságosan vagy sem? Nem tudom.
Édesapám korházban halt meg, váratlanul. Éppen négy
napos ünnep volt, és a korházakban kevés orvos maradt.
Éjjel az apukám rosszul lett, és mivel nem kapott megfelelő
ellátást, elvesztettük. Ezt a nővér mondta el nekem, amikor reggel, rossz érzésektől gyötörve betelefonáltam. Egy
információ. Senki se tudta bizonyítani, de a mai napig itt
fészkel a szívemben a harag.
A férjem még csak 54 éves volt, amikor bevonult a szívkórházba egy kisebb műtétre. Panaszkodott, hogy az altató orvos szinte nem is kérdezte ki. Aztán nem lehetett
elvégezni a beavatkozást, mert gégemetszést kellett csinálni. Közel egy hétig az intenzíven feküdt, és nem tudott
beszélni. Aztán jött egy délután, és már hiába kerestem.
Mintha szájzár lett volna mindenkin. Senki se mondott
semmit. De másnap reggel egy fiatal férfi hang telefonált.
Nagyon mély lelkiismeret furdalás volt a szavaiban. Tagja
volt annak az orvosi team-nek, aki a férjemet műtötte.
Új altatószert alkalmaztak, ez okozta, hogy párom a műtőasztalon meghalt. Azért kellett gégemetszést csinálni
nagy rémületükben, hogy visszahozzák. A bocsánatomat
kérte. Annyira megdöbbentem, hogy a nevét se jegyeztem meg, ha egyáltalán mondta... a korházban pedig később nem találtam meg, bármennyire kerestem. Dühös
voltam és keserű.
Nagyapa, édesapám, a férjem... észre kellett volna vennem,
hogy már réges-régen a meg nem bocsátás van a szívemben. A régi dolgok úgy tudnak az emberben lakozni, hogy
lassan már azt hisszük, hogy hozzánk tartoznak, pedig
nem, éppen hogy ellenségként tolakodtak a szívünkbe
egy-egy gyenge pillanatunkban, amikor nincs erőnk még
ezzel is foglalkozni. Így aztán tanyát vernek bennünk, és
jól elbújnak.
Másféle emlékem is van. Gyakran vittek a nagyszüleimhez még óvodás koromban. Berekböszörményben laktak. Volt egy tó a ház mellett, tilos volt odamenni. De úgy
tűnik, mégis előfordultam ott. Büntetésből kikötöztek a
ház előtti fához. Máskor a disznók közé raktak be, hogy
egyenek meg. A rettegés végső határáig féltem, ma is emlékszem az érzésre. Később a nagypapa vesszővel verte a
bokámat, amíg haza nem értem egy barátnőmtől, akivel
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eljátszottuk az időt. De emlékszem arra is, hogy milyen
kegyetlen dolog volt kukoricán térdelni... Amikor ezek a
dolgok felrémlenek bennem, folyamatosan vádolom őket,
és még nem bocsátottam meg. Ilyenkor elfelejtek a dolgok
másik oldalára nézni, hogy családot adtak nekem, fedelet,
etettek, elláttak. Ilyenkor elfelejtem a sut melegét, ahol alhattam. A tél reggeli ébresztő napfényét, ami az ágyban
cirógatott, mikor nagymama megjött a piacról és finom,
meleg sült tököt hozott kedvességből. Amikor kenyeret sütött, én voltam az első, aki a ropogós kis lángosból kaptam.
Fonóba vitt, az óvodában visszaszerezte a szétosztogatott
csinos pesti ruhadarabjaimat... Mennyire hajlandó az ember csak a rosszra gondolni, és azokat hordozni a meg nem
bocsátás jegyében... elfeledve az áldásokat.
Vádolnak a gimnazista éveim is. Harmadikosok voltunk,
amikor az egyik lányt kirúgták, mert olyat tett... Hogy
mit, még most se tudom, de engem gyanúsítottak azzal,
hogy beárultam. Még ma is ellenségesen fordul el tőlem,
ha egy-egy érettségi találkozón látjuk egymást. Ő valószínűleg nem bocsátott meg nekem, és még én sem bocsátottam meg, hogy igazságtalanul vádolt. Régen volt... jól
elbújt a szívemben a dolog... de az Úr fényessége elől nem
talál menedéket egyetlen meg nem bocsátás sem, meneküljön a szív bármelyik homályos csücskébe.
Édesapámat 56-ban elítélték mint „ellenforradalmárt”.
Én nagyon sok hátratevést szenvedtem az életemben ennek következtében. Átéltem, ahogy elhurcolták éjszaka.
Később is éjjel-nappal zaklattak minket a rendőrök, felügyelet címszó alatt. Sokat féltem és rettegtem. Emiatt borult a családi élet, állami gondozásba kerültem, nem voltak
barátaim, gúnyoltak az iskolában. Nem tanulhattam tovább, örök bélyeg volt rajtam a családi múlt. Mostanában
értem meg, hogy ezeknek az embereknek is meg kell bocsátanom. Eddig nem tettem. Míg én azzal voltam elfoglalva,
hogy nem gondolok ezekre az emlékekre, csak visszalökdösöm őket a tudatom mélyére, azok – a meg nem bocsátás üszkösödő betegségével – folyamatos károkat okoztak
a lelkemben.
Létezik-e, hogy ezek a gondolatok álruhában bujdosnak
az emberben? Én azt tapasztaltam, hogy igen, létezik! Sőt,
ha hasonló nehéz helyzetről hallok, emlékeztetnek, s sokszor egy másikon akarnak bosszút állni, mert a meg nem
bocsátás bosszúért liheg – ha engedjük. Mi a megoldás?
Kiirtani ezeket a vádlásokat. Meg kell bocsátani! A zsoltáríró így sóhajt fel: „A tévedéseket ki veheti észre? Titkos
bűnök miatt ne büntess meg!” Zsolt 19,13.
De mi menjünk tovább. Kérjük, hogy Úr Lelke fedje fel
előttünk a meg nem bocsátássá vált titkokat, hogy megbánhassuk azt. Mert az Úr Szent Lelke nem kíván bűntől
piszkos szívben lakozni. Ugye, ha vendéget hívunk, legalább
kitakarítunk... Miért ne tennénk ezt lelki vonatkozásban
is?! És ne feledjük: ebből a takarításból, a megbocsátásból
nekünk van a legnagyobb hasznunk, ugyanis a megbocsátás üdvösség kérdése. A bosszú pedig az Istené.
Mi dönthetjük el, hogy meg akarunk-e tisztulni vagy nemtörődöm módon rejtekhelyet adunk a titkos bűnöknek...
Salyámosy Éva
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Gyermekkoromig visszaemlékezve
naponta elmondtam az Úrtól tanult
imádságot. Ezt a mondatát is, hogy
„bocsásd meg vétkeinket, amiképpen
mi is megbocsátunk”. Sajnos, egyszer
sem gondoltam végig, még az értelmemmel sem, és csak vallásos szokás
volt, mintegy függeléke a napnak.
Ifjú koromban a törvény útján kerestem Istennel kapcsolatot, és úgy gondoltam, ha tetszik Istennek, ahogyan
élek, akkor áldást kapok, ha rosszat
teszek, akkor büntetést. Kirívó engedetlenségek után bocsánatot kértem,
kiváltképp, ha féltem a következmé-

Ma is lehet!
Hála, ma is lehet
kereszt alá állni,
emlékezés szárnyán,
múltba visszaszállni.
fejet hajtva állni,
a Golgota halmán,
imát hallgatni, a
szenvedő Úr ajkán.
midőn vádlóiért,
s értünk imádkozik,
bár kínja szörnyű kín,
mégsem lázadozik.
Ő a szent, ártatlan,
áldozati Bárány,
helyettünk vonaglik,
bűnünk keresztfáján!
Súlyos bűneinknek
zsoldja, a halál volt,
keresztfán halt Jézus,
melyet kezünk ácsolt!
Már kétezred éve,
emlékezünk rája,
nem maradt átokfán,
a zsidók Királya!
Testét, kripta zárta,
de csak három napra,
harmadnap feltámadt!
Sírt, üresen hagyta.
Az óta a mennyben
közbenjárva, vár ránk,
s Atyja elé teszi,
imádságos hálánk.
Pecznyík Pál, Celldömölk

nyektől. A rajtam esett sérelmeket
csak felszínesen bocsátottam meg, a
szívemben bosszúvágy volt. Leginkább
az áldásokért kerestem Istent imádságban. Ez nem nevezhető normális
kapcsolatnak.
37 éves koromig úgy gondolkodtam,
hogy az Úrral találkozni csak halálunk után lehet, és sok félelem terhelte
a Róla való gondolkodásomat, mint
a legtöbb vallásos emberét. Amikor
megismertem az Úr Jézust, és Tőle
bűnbocsánatot és örök életet kaptam,
akkor lett világossá, hogy közvetlen
összefüggés van az Ő kereszthalála és
az én Isten nélkül élt életem vétkessége között. A kegyelem átélése után
senkire sem tekintettem haraggal vagy
bosszúvággyal. Szinte fürödtem abban
a békességben, amit Jézus Krisztus
személyes megismerésében kaptam.
Úgy gondoltam, ez egyszer s mindenkorra adott boldogító ajándék, hisz a
Jó Pásztor a karjain hordozott, mint
megtalált báránykáját.
Nem tudtam még akkor, hogy megtérésemmel az ördög céltáblájává is váltam, elvesztette ugyanis bázishelyét,
ahonnan szomoríthatott másokat és
az Urat. Akkor kezdett harcossá válni a keresztyénségem, amikor a régi
rabtartó kikért, hogy megrostáljon,
mint a búzát. Néha harcmezőnek,
csatatérnek éreztem a lelkem, elkeseredtem, el is buktam, lázadoztam.
Olyankor újra az Úr Jézus bevégzett
váltsághalálában kerestem bocsánatot, és Isten ígéreteibe kapaszkodtam.
A Zsoltárok könyvében sok bátorítást
találtam.
Ellenem is sokat vétkeztek mások.
Hátratétel, gúny, hát mögötti öszszesúgás, kezdetben nem érintettek
fájdalmasan, az Igében vigasztalást
és erősítést kaptam. Aztán beljebb
kerültem a viharban. Nyilvános támadások, alaptalan rágalmazások is
értek, és én nem tudtam, hogy kell ezeket feldolgozni. Kezdett a keserűség
összegyűlni a szívemben, és tudtam,
hogy ez nem jó, sőt tönkre tesz, meg
kellene bocsátani. De legalább bocsánatot kérnének! Nem tették. Akkor is
meg kell bocsátani, amiképpen nekem megbocsátott az én Uram, Jézus
Krisztus. Éreztem, hogy nem megy,
csak látszat és képmutatás, a szívemben belül mintha parázs izzana.
A megbocsátáshoz az erőt, a forrást

magamban kerestem. Még a testvéri
segítség is kevésnek bizonyult. Aztán
kiöntöttem mindent az Úr elé, de nem
azt mondtam, hogy segítsen megbocsátani, hanem elmondtam, mit érzek,
mi fáj, és hogy az forr a szívemben,
hogy éljék át a lelkem ellenségei azt,
amit nekem okoztak. Kiderült, menynyi visszafojtott indulat és bosszúvágy
roskasztotta az életem. Amint ezt a
világosságra hoztam, lecsillapodott
a szívemben a harag.
Szégyelltem, hogy ilyen indulatokat
megtűrtem magamban. Nekem sokat
bocsátott meg Isten. Az ellenem elkövetett filléres vétkeket nem kell-e elengednem? Újra Isten szemszögéből
kezdtem látni a dolgokat és a személyeket. De az ellenségeimért imádkozni?
Szeretni? Kezdett az egész küzdés egyre letisztultabbá válni. Nem a magam
erejéből kell megbocsátanom „egyszerűen” tovább adhatom azt, amit
én az Úrtól kaptam. Az elméletet már
megtanultam. A gyakorlásához mindig újabb alkalom készül. Ez nehéz a
régi természetnek, de Isten jót akar
kimunkálni.
Ma is van két ember a közelemben,
akik sok keserűséget okoztak, de már
nem kerülöm el őket, nem kívánok
rosszat nekik, hanem a szabadításukért imádkozok. Először csak kötelességből tettem. Ma már tényleg szabad
szívvel. Miért? Hogy ne bántsanak?
Talán ezért is, de van további cél is.
Ismerjék meg az Urat. Én a bűneimre
bocsánatot kaptam, áldás továbbadására kaptam parancsot. Amiképpen
mi is. Csak Isten Szentlelke által lehetséges, ha életem súlypontja az Úr
váltsághalálán és feltámadása erejében nyugszik. Ha személyes és szoros
közösségben élek Ővele.
Nem szánt mindig a szántó. Ha elegyengette a talajt, ha kiforgatta a köveket
és megtisztította, vet búzát, vagy hint
kaprot, vagy köményt, hogy teremjen
a föld. A meg nem bocsátás köveitől
nem tudna felnőni a vetés.
Tanulom az előre megbocsátást is.
Isten nem úgy bánik velem, amilyen
vagyok, hanem aszerint, amilyen Ő.
Feltétel nélkül, előre megbocsátott.
Nem vonja vissza. Krisztusi természetet formál az Ő megváltottaiban,
énbennem is, hogy hasonló legyek
Őhozzá eljövetele napjára.
V.-né Ildikó
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Hívő családban nőttem fel, de a „bocsáss meg...”, „megbocsátottam...” szavak hangoztatását nem gyakoroltuk.
Szüleink természetes egyszerűséggel
igyekeztek megvalósítani egymás közt
az „elszenvedvén egymást szeretetben”
bibliai tanácsot. 1969 óta hallgattuk
a monte carlói rádióadásokat, melyek
közül több a megbocsátás témájában
nyújtott akkor tanítást nekünk. Fiatal
felnőtt lettem, mire Isten teljesen rávezetett, hogy a bocsánatkérésnek és
a megbocsátásnak szavakkal történő
kifejezése szükséges, és gyógyító hatással van a sebzett emberi kapcsolatokra.
Szeretném megosztani a Testvérekkel
azokat a leckéket, amelyeket az életem
folyamán Isten megtanított velem a
megbocsátással kapcsolatban. Előbb
felsorolom, aztán két megtörtént eset
felelevenítésével szeretném érzékeltetni, mennyire valóságos a megbocsátásban rejlő erő és áldás.
1. A MERA egyik műsorában évekkel ezelőtt a megbántott ember lelki tusájáról beszélt a szolgálattevő.
Nagyon gyakorlati jelleggel ecsetelte annak küzdelmeit. Elmondta többek közt, hogy mindenki tisztában van
a megbocsátás szükségességével, de
a felzaklatott ideg- és kedélyállapotban levő ember leghamarabb csak
annyit tud mondani,hogy: „Uram,
meg fogok majd bocsátani...”, vagy
„szeretnék megbocsátani, de nem
tudok” vagy „most képtelen vagyok
rá”. Isten ezzel a hozzáállással nem
elégszik meg. Csak akkor jutunk el
a gyógyulás útjára, ha eljutunk oda,
és kimondjuk, hogy megbocsátottam
Uram, és a többit rád bízom.
2. A Bibliában nem olvasunk arról,
hogy csak akkor bocsássunk meg, ha
bocsánatot kértek tőlünk. Isten szerint az a jó, ha azonnal, feltétel nélkül megbocsátunk. Nem hordozzuk
magunkban a sérelmeket, mert azzal
elsősorban magunknak ártunk.
3. Társadalmunk nagy betegsége az,
hogy sértett fél nem bocsát meg, és ha
legközelebb találkozik az ellene vétkezővel, akkor ledorongolja. Ebből
lesznek a fékevesztett megtorlások.

Mennyivel jobb kimenetele lehet
egy-egy elrontott kapcsolatnak, ha a
sértett fél megelőlegezett megbocsátás szavaival közeledne a másikhoz
hangoskodás helyett, ezzel „eleven
tüzet gyűjtene a fejére”, ahogy Jézus
mondta. A megelőlegezett megbocsátás utólagos bocsánatkérésre indítja
a sértő felet, ami a kapcsolat helyreállításához vezethet.
4. Ha megalázást, sértést kell elszenvednem, és volna lehetőségem az önvédelmet jelentő visszavágásra – de
én néma maradok, akkor ebben a
csendben tud és fog Isten beszélni a
sértő féllel. Ez pedig sokkal mélyebbre
hat, mint az én rögtönzött, indulatos
hangoskodásom.
Gyülekezetünk lelkésznője egy komoly,
négygyermekes, hívő ember volt, akinek gyakran kellett helytállni a megbocsátás harcmezején. Egyszer vele,
több ember jelenlétében másoktól hangolva, tiszteletlenül beszéltem. Nem
is vettem észre illemtelen beszédem
kellemetlen hatását. Legközelebbi találkozásunkkor négyszemközt közölte velem, hogy ő már megbocsátotta
nekem azt a váratlan, tiszteletlen fellépést. Szavaiból, arcán, hangulatán
éreztem, hogy a mondata mögött komoly harc, tusakodás van. Nyugodtan
megfogalmazhatott volna egy testvéri
fejmosást, de ő a megelőlegezett megbocsátás „eleven tüzét” választotta
önvédelmi fegyverül, ami természetesen azonnal hatott. Ekkor meglátta, hogy lelki harca győzelemmel ért
véget. Bocsánatkérésem után helyreállt a kapcsolatunk, és jó munkatársi közösségben szolgáltuk az Urat
a gyülekezetben.
Tudjuk, hogy a sátán nincs belenyugodva abba, ha az Isten gyermekei békességben élhetnek és dolgozhatnak.
Az embereket és az eseményeket gyakran arra használja fel, hogy támadásokat irányítson a hívő emberre. Hamis
vádakkal, eltorzított híresztelésekkel
igyekszik bemocskolni azokat, akik a
Biblia szerint igyekeznek élni az ő földi
életüket. A besúgás, az emberek egymás elleni uszítása naponta jelentkezik a legjobb munkaközösségben is.

Az utóbbi 3 évben nekem is kijutott
az ilyen támadások elszenvedéséből.
Hálát adok az ő csodálatos védelméért,
megtartó kegyelméért, amelyet átélhettem a nehéz napokban. Az egyik
legerősebb támadás alkalmával, amely
teljesen váratlanul jött, olyan jellegű
„útbaigazítást” kaptam, amitől a sírógörcsöm három hétig tartott. Ez a
hidegzuhany egy általam szeretett,
megbecsült, tisztelt személytől jött,
akire mindig felnéztem. Mondvacsinált
alapon, kivizsgálás nélkül vádolt, és
tiszteletlen szavakkal illetett. A rövid
ideig tartó „kiképzés” alatt én meg se
szólalhattam a rám zúduló szólavina miatt.
Utólag beláttam, hogy a belém fojtott szó az indulatossággal tele önvédelmemet is megfékezte akkor, ami
biztosította a csendet, amiben Isten
elkezdhette a kapcsolatunk helyreállítását. Én biztos vagyok, hogy a józanságnak a Lelke munkához látott.
Bennem a buzgó könyörgést serkentette, segített a megbocsátás megvallásában. A másik fél pedig azóta
is vigyáz, és nagyon éberen dolgozik
azon, hogy többet ilyen eset ne forduljon elő. Dicsőség érte Istennek!
Egy régi MERA hallgató

A Rádió 17 műsorrendje megváltozott. Ez érintette a Mera
adásait is.
Eredeti adások:
Péntek 18:30
Szombat 9:00
Szombat 18:30
Vasárnap 9:00
Vasárnap 18.30
Ismétlések a rákövetkező héten:
Hétfő 19:30
Kedd 19:30
Kedd 23:00
Szerda 19:30
Szerda 23.30
Csütörtök 19:30
Csütörtök 23:00
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HÚSVÉT HAJNALÁN
Alig várták, hogy jöjjön a reggel,
s most bánatosan, illatos kenetekkel,
sírva sietnek a sír felé hárman,
epesztő, emésztő, roskasztó gyászban.
Ím ébred az élet és támad a nap már.
A madarak kara csak egy fénylő sugarat vár,
és csattog az ének száll által a légen
fel, fel az ég felé... Csak úgy, mint régen.
Jaj, az a régen! Ne fájna az emlék?
Mikor a Mester előttünk ment még,
és ajkén az élet igéi fakadtak
a szomjazóknak a fáradtaknak!
Volt-e valaha riasztóbb álom,
mint ez a három nap, ez a három:
mikor, aki folyvást csak életet mentett,
vad, gyilkos kezek fogják meg a Szentet,
viszik diadallal a főpap elébe,
rágalmat, gúnyt vágnak a tiszta szemébe,
és suhog a korbács és csattog az ostor.
Hol, aki megvédje, a hős, az apostol?
És az Atya hallgat? – Mély csend ül az égen
s most hajnallik újra csak. Úgy... úgy mint régen.
Hogy hurcolták! Mint egy gonosztevőt.
S még volt, ki gúnnyal nevette Őt,
amint a tövistől a vére kicsordul,
s úgy kell felemelni az utcai porbul.
Köpdösve, gyalázva a fára szegezték,
de Ő ugyanaz volt, ott is szeretett még,
ott fenn a kereszten anyát és poroszlót:
könnyet hullajtót és gyilkos sebet osztót.
Ó, jaj, a halálig, mindig szeretett!
Viszik az illatozó kenetet,
és sírva sietnek a sír felé hárman,
nagypénteki gyásszal húsvéti sugárban.
Hogy látnak szemükben keserű könnyekkel,
milyen csodálatos ez a reggel.
A pálmafák két szegélyén az útnak
súgva-búgva valami titkot tudnak.
A virágok át harmatkönnyeken
már látják felragyogni fényesen
az élet napját, s azt hirdeti minden:
A sírban nincsen! A sírban nincsen!
Ők mégis mennek. Gyászolva, sírva.
Betekinteni egy üres sírba,
az angyal előtt döbbenve megállni:
feltámadott, élő Mesterre találni.
Húsvétkor, ha nincs még húsvéti szíved,
a nagypéntekit vedd, vedd és vigyed
könnyesen, aggódón búsan, amint van,
s keresd a Krisztust, keresd a sírban!
Nem, úgysem fogod megtalálni ottan.
Eléd fog állni feltámadottan.
Túrmezei Erzsébet

Életünkben rengeteg olyan dolog történik, amikor bocsánatot kell kérnünk
valamiért, vagy éppen tőlünk kérnek
bocsánatot. Ezek lehetnek egyszerű
hétköznapi futó sértésekből adódó
gyors bocsánatkérések is, amiket igen
könnyedén veszünk, de lehetnek komolyak is. Ezt még a világi emberek is
gyakorolják, akik nem ismerik Jézus
Krisztust, akire nézve van bocsánat
számunkra az Atyánál. Sokkal szomorúbb az, hogy hívő emberekként
követünk el – én magam is –, emberi
mértékkel mérve súlyos, vagy éppen
apró bűnöket, vétkeket, akár a gondolati bűn szintjén is. Ami más számára nem lesz nyilvánvaló, de Isten
látja gondolatainkat is, ezekért is kérni kell a bocsánatot az Úrtól.
Nekem meg kellett élnem, hogy az
Úrban testvéreim ejtettek olyan sebeket az életemen, ami jobban fájt,
mint ha vér szerinti rokonom tette volna, hiszen az Úrban testvérem tette,
akit nagyon szeretek. Az Úr Igéjében
azt mondta, hogy bocsássak meg, és
békességem lesz. Az én szívemben ez
el is dőlt, hogy megbocsátok, ahogyan
az Úr mondta. Sajnos az Úrban testvéreim, akikkel egy közösségben voltam nem tudták megbocsátani azt,
hogy felhánytorgattam bűneiket, még
mielőtt az Úr megbocsátásra indított
volna engem. Ők természetesen az Úr
akaratára hivatkozva néhányan öszszejöttek, levélben értesítettek az időpontról, hogy mikor hova menjek, és
közölték, ne menjek a közösségi alkalmakra. Ez szinte sokkszerűen ért
lelki értelemben. 7 évig jártam ebbe
a házi közösségbe, s nekem megbocsátásról és békességről beszélt az Úr,
bocsánatkérésem is hiába volt. Nagyon
vágytam a rendezésre, de évek után
sem voltak hajlandók visszafogadni,
pedig én többször bocsánatot kértem
azért, amiben vétkeztem.
Később alakult egy kis házi közösség
ezen az első közösségen belül, ahol a
házigazda kérésemre befogadott, úgyhogy oda járhattam. Persze ennyi év
alatt cserélődtek az emberek. Azóta
édesanyám is ebbe a közösségbe jár,
sőt néha édesapám is.
2011 karácsonya előtt baleset ért.
Éppen a közösségi alkalomra igyekeztem. Sajnos esős idő volt erős széllel,
én pedig átmentem a túloldalra, és a
sötétben nem vettem észre a járdán

a fél lépcsőfoknyi törést, és eltörött
a jobb vállam. Így a baleseti traumatológián kötöttem ki, ahol a karomat
hálóval a felsőtestemhez szorítva közölték, hogy ennek így kell maradni,
és kb. 4 hétig hetente cserélik a hálót,
utána gyógytorna. Elmozdulás mentes volt a törés. Majd gyógytornára
kezdtem járni. Végül levették a kötést, és közölték, hogy otthon is tornáztassam.
Az egyik torna utáni napon énekkari
próbára mentem az evangélikus gyülekezeti terembe. Onnan hazamenet
az egyik idős énekkaros asszonnyal
beszélgettem a buszmegállóban, és újságoltam neki, hogy milyen jól megy a
torna a törött vállammal. A következő
alkalommal újból mentem a közösségi
alkalomra, és az az idős asszony is ott
volt, akivel múlt alkalommal a buszmegállóban beszélgettem. Mikor vége
lett az alkalomnak, és mentünk hazafelé, az idős asszony a hátam mögé került, és teljes erővel kicsavarta
a sérült karomat, végül otthagyott.
Az ezt követő napokban egyre erősödő fájdalmaim voltak, miközben
kértem az Urat, segítsen, hogy meg
tudjak bocsátani annak az asszonynak. Küszködtem, harcoltam, gondolatban azt kívántam, hogy ugyanezt
kapja vissza. Tudtam, hogy ez bűn,
bocsánatért és újra megbocsátani tudásért kiáltottam az Úrhoz. És gyógyulásért is.
A mai napig küszködök, nem tudom,
mennyire fogok meggyógyulni, és az
orvos sem mond biztosat. Azt kérem
az Úrtól, hogy döntésemet ne a betegségemen javulásától tegyem függővé.
Az Úrban reménykedem, hogy Neki
van hatalma meggyógyítani engem,
és elvégzi azt is, hogy meg tudjak bocsátani. Remélem, az én életemben
mindez csak alagút, amiből hamar
kiérek.
L.-né S. Éva, Győr
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Egy kereskedelmi vállalatnál dolgoztam, mint pénzügyi osztályvezető a
jó Atya kegyelméből, mert egyedül
csak Neki köszönhettem ezt a jó beosztást. Mivel többen is jelentkeztek erre a posztra, akik számítottak
erre az állásra, ezért különösen az
egyik munkatársam neheztelt rám,
és ha tehette, gúnyos megjegyzéseket tett. Különösen bántotta, hogy
én hívő vagyok, és ezt meg is merem
vallani, mert a Bibliám ott volt az íróasztalomban, és olvastam is belőle.
Azokat a gúnyos megjegyzéseit, amit
az imádkozásra, hívő életemre tett,
szívesen és örömmel elviseltem. De
mivel mozgássérült vagyok, erre való
meg jegyzései nagyon fájtak. Mikor ő
ezt megtapasztalta, igyekezett néha
fájdalmat okozni.
Mivel egy emeleten dolgoztunk, volt,
hogy naponta többször is találkoztunk
a folyosón. A szokásos köszönésen kívül nem sokat beszélgettünk. Egyszer,
amikor festést végeztek az irodákban,
szintén találkoztam vele a folyosón, és
ő gúnyosan odaszólt nekem, hogy most
hogyan fogom én elvégezni a nagytakarítást? – mert nekem külön irodám
volt. De nagyon jó munkatársnőim
voltak, 10-12-en dolgoztunk az osztályon, és ők mindenben segítettek.
Amikor ez történt, az egyik munkatársnőm éppen kint volt a folyosón,
és öntözte a virágokat. Hallotta ezt a
megjegyzést, és azonnal azt mondta:
az csak természetes, hogy ők először
az én irodámat fogják rendbe tenni.
Pár hét múlva ennek az asszonynak
bizonyos egészségi problémái lettek,
és az orvosok nem tudtak rajta segíte-

ni. Az egyik orvos azt ajánlotta, hogy
hozasson gyógyszert Magyarországról,
az majd segít. Ekkor eljött ide hozzánk, mert én gyakran a szomszéd
irodában tartózkodtam, ahol több
munkatársnőm dolgozott. Megállt
az ajtóban, és elkezdte panaszolni
a bajait. Később félve felém fordult,
és azt kérdezte – mivel nekem van
Komáromban gyógyszerész ismerősöm
–, segítenék-e neki ebben. Mondtam
mindjárt, hogy persze segítek, hozd el
holnap a receptet, és meghozatom a
gyógyszert. Ő erre láthatóan nagyon
megkönnyebbült és örült.
Mikor elment, az én egyik munkatársnőm meglepődve azt mondta: miért
segítek neki, hiszen nemrég milyen
fájdalmat okozott nekem? Most meg
még én küldöm el az öcsémet, hogy
ilyen hidegben – mert február volt –
gyalogoljon át a hídon, hogy én ennek
a gonosz nőnek meghozassam vele a
gyógyszert? Én nyugodtan azt válaszoltam neki, hogy nekem nem lehet
haragot tartani vagy neheztelni, mert
én hívő vagyok. Nekem meg kell bocsátani mindent azoknak, akik nekem
fájdalmat okoznak, és a rosszat jóval
kell legyőzni.
Hála a jó Atyának, hogy ebben is
megsegített. Meghozattam a gyógyszert, és segített is neki. Én azt megtapasztaltam életemben, hogy nagy
terhelés, ha nem tudok megbocsátani, ezért igyekeztem minél előbb
letenni az ilyen terheket is a jó Atya
segítségével.
B. Erzsébet, Szlovákia

Kérjük, hogy ha teheti, gondoljon a MERA
MERA-ra ebben
az évben is, amikor Ön, vagy rokonai az adóbevallás
időszakában rendelkeznek az 1% felől. A bent maradó
1%-ot az állam használja fel, s ha már van lehetőség
felőle dönteni, érdemes ezzel élni…
Adószámunk:

18007411-1-42

Előre is köszönjük!

2-3 éve történt hogy megloptak, eltűnt a megtermelt uborkamagom.
Olyan gondossággal tisztítottam,
mosogattam szárítgattam. Támadt
egy jó ötletem, kitolok én a szarkával – vagy éppen magammal?
Felcseréltem az uborka magot a
sárgadinnye magjával.
Hát mi történt? Eljött a vetés ideje. Kedves szomszédom elvetette a
sárgadinnye magot, amit ő uborka
magnak hitt, és azok szépen fejlődtek. Én meg elvetettem az uborka
magot. Mi tagadás szebbek voltak
az uborkának vélt sárgadinnye palánták, mint az enyém. Annyira,
hogy jóval előbb fejlődésnek indultak. Mikor szomszédom rájött
a cserére, mérgében kihuzigálta a
szép kis növényeket. Utána hiába
kínáltam neki az uborka palántákat, nem fogadta el.
Elmentem hát a gazdaboltba, és
vettem neki egy zacskó uborka
magot. Kértem, hogy vesse el, de
hiába kértem. De amikor termett
az én uborkám, vittem neki szíves
örömest a termésből, és ő azt akkor már nagy örömmel elfogadta.
Hogy mi volt ebből a tanulság?
Az, hogy megbántam, hogy nem
hagytam, hogy továbbra is elvegye tőlem az uborka magot, ami
nem az övé volt. A másik az, hogy
„lopjál, de csak úgy, hogy nekem
is maradjon”. Tehát ne vidd el
mindet! Mert az ige is azt mondja: „a rosszért rosszal ne fizess”.
„Amit akartok, hogy az emberek
veletek cselekedjenek, ti is úgy
tegyetek”.
Aki lop, tanuljon meg kérni,
vagy lopjon úgy, hogy maradjon
nekem is.
M. Sándorné, Pécel
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Örömmel hallgatjuk minden este az
adást, mely által az Úr Krisztusban a
hitünk erősödik. Az a bizonyságtétel
indított a levélírásra, aki a megbocsátásról beszélt, mert az Úr is úgy bocsát meg, amiképpen mi is.
20 évesen tértem meg, elfogadtam
Jézust megváltómnak. Nagyon boldog voltam, de paráznaságba kerülve
elrejtett bűnben éltem tovább. Jártam
a templomba. 28 évesen házasságot
kötöttem egy komoly hívő lánnyal,
boldogan éltünk, házat építettünk. Az
Úr megáldott minket egy ép, egészséges leány gyermekkel. Villanyszerelő
szakmám volt, igyekeztem megkeresni
annyit, hogy megélhessünk.
Sajnos a világi gazdagodás az első szeretet örömét elvette. A feleségemhez
is hűtlen lettem. Ő erről nem tudott
semmit, de mikor a feleségem súlyos
beteg lett, és a gyógyulásáért imádkoztam, lelkemre nehezedett hűtlenségem. Elhatároztam, hogy bevallom
feleségemnek hűtlenségemet. Nagyon
megszomorodott, és azt mondta, el is
válna tőlem, ha nem volna súlyos beteg. Műteni kellett, súlyos beteg volt,
műtét előtti napon meglátogattam, és
megbocsátott nekem. Mindketten sír-

tunk, és reménykedtünk a gyógyulásában. De az Úr Isten másképp
gondolta, a műtét alatt hazavitte őt.
Nem írom le azt a bánatot és gyászt,
ami ezután ért engem, hogy őt, aki
hű volt hozzám, megcsaltam, és az
ördög is vádolt engem. Az a levele a
feleségemnek, amit műtét előtt írt,
hogy mindenkor megbocsát, az enyhítette lelki fájdalmamat.
Aztán az egyik műsorukat hallgatva
megragadott az a történet is, amikor
a villanyégő nem világított pedig ép
volt, áramot is kapott, de az érintkezés, a kontaktus nem volt meg.
26 éve történt velem is hasonló. A
Csepel gyárban dolgoztam az erőtelepen. A művezető szólt: Kiss szaki,
az 50 méteres darut nézze meg, leállt,
és már mindenki kereste a hibát, de
nem találja! Az Úré a dicsőség, mivel
nem a szaktudásomból javítottam meg.
Ugyanis éppen előző este a bibliaórán
az volt a tanítás, hogy az Úr Jézussal
való jó kapcsolatunkat megszakítja,
ha megtűrjük a közénk jövő bűnt, és
lehet ahhoz hasonlítani, ha egy villanyégő vagy villanymotor nem működik, mert csak egy cérnaszál kerül a
kapcsoló érintkezője közé.

Már évek óta terjed a szomorú hír, magyar népünk létszámának fogyásával kapcsolatban. Évente egy városnyi néppel
leszünk kevesebben! De kérdezzük meg magunktól: tettünk-e valamit is ennek az áldatlan állapotnak megfékezésére? Pedig Isten, a házasság intézményét azért hozta létre,
még kezdetben, hogy „szaporodjatok és sokasodjatok, és
töltsétek be a földet”. Ma már pedig az a tapasztalat, hogy
egyre kevesebb az Isten előtt megkötött és megszentelt házasság. Egyre több az élettársi kapcsolatban élő emberpárok
száma. Egyre több fiatal már házasság előtt él úgy, mintha
már házasságban élne. Nő az elválások száma. Terjed az
abortusz és a fogamzásgátló szer használata.
Mind ezeknek tudatában, ne csodálkozzunk azon, ha fogy
a magyar népesség! Nincs hatásos intézkedés e szomorú
folyamat orvoslására, vagy megakadályozására? Az igazi
emberi szabadság, egyre jobban szabadossággá válik, a földi
élet minden területén! És a „mindent lehet, mindent szabad”
romboló gondolata megállíthatatlanul terjed modern emberi világunkban, szerte a földön. Ám ha ez az önpusztító
állapot, – megállíthatatlanul – így terjed még tovább, akkor
könnyen olyanná válhat, mint a hegyről lezúduló gyilkos
hó lavina, mely zuhanásával, mindent elborít!

Most is ez történt. Az Úr eszembe
juttatta az esti példázatot, és megkérdeztem, szereltek-e fel a darura
új kapcsolót? „Igen” – felelt a művezető. Odamentünk, és amikor kiszereltem, a kapcsoló érintkezői között
volt egy cérna, ami a kábelburkolatból került oda, és az bénította meg
azt a hatalmas darut, amivel az árut
a Duna hajóiba rakták. Csodálkoztak
rajta, hogy én, a lenézett, falusi szerelő, aki soha ilyen darut nem látott,
hogy tudhattam megjavítani.
Áldott az Úr, hogy saját életemben is
megmutatta azt az elválasztó bűnt,
amely a kapcsolatunkban akadályt
jelentett. És miután az Úrnak bevallottam és rendeztem, még a feleségem ellen elkövetett hűtlenséget is,
lemondva a szégyen takargatásáról,
bocsánatot kaptam. Boldog vagyok,
mint akinek megfizethetetlen adósságát elengedték. Nagyon szeretem az Úr
Jézust, aki ennyire szeret engem, és
meghalt értem, bűnösért. Szeretném,
ha bizonyságom által sokan megújulnának az Úrral való kapcsolatukban.
Imádkozom értetek, az Úr áldjon meg
benneteket szeretett testvéreim.
K. József, Zsadány

Drága magyar népünk számbeli fogyásával kapcsolatban,
idézem: egy régen írt versem ide illő, befejező sorait. „Ki felel, ha így egy napon leírják a magyar népet?! Nem lesz, aki
ugart szántson, nem lesz, aki magot vessen. Végül nem lesz
az sem, aki sírt ásson és eltemessen.” Sajnos, ilyen szívszorító jövendő vár ránk, ha – még időben – nem sikerül véget
vetnünk, ennek a népességfogyó szomorú állapotnak! Bár
jól tudom, hogy ez a kis írásom, nem vált ki népszerűséget
azok előtt, akik az igazi szabadság helyett, a szabadosság
elvét vallják. De a szomorú számbeli népesség fogyása miatt ragadtam tollat, és mint Istent félő hívő ember, írtam
le a fentebb idézett gondolatokat. Mert hiszem és tudom,
hogy Isten nem csak néhány évtizedes földi életre, hanem
soha el nem múló örök életre alkotta meg az embert! Így a
hallhatatlan lelkű ember élete rövid földi léte után az örökkévalóságban folytatódik majd! Mégpedig vagy az örök világosság vagy az örök sötétség birodalmában!
A helyes választás felelős lehetőségét pedig a mi kezünkbe
tette le! Ez pedig nem játék! Hanem a legfontosabb döntési lehetőség, ezen az elmúló, ősi bolygón! Ezért boldogok
azok, akik helyesen döntenek.
Pecznyík Pál
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Amikor még aktív dolgozó voltam egy
kórházban, akkor mesélte nekem egy
kedves, idős betegem, aki azóta már
régen hazaköltözött az ő Istenéhez.
Elmondta, hogy élete folyamán kétszer bántották meg úgy, hogy nem
tudta elfelejteni. Nem volt szívében
harag, de ha véletlenül találkoztak,
mint egy idegen, úgy ment el mellettük. Ez a közönyösség fájt az ő lelkének, hiszen nem olyan ember volt,
aki nem törődik a másik ember bánatával, fájdalmával. Az idő múlásával
a kapott sebek, bántások nem fájtak
már, befogadta a megbocsátó szív, és
emlékük feledésbe merült. Vagy talán mégsem?
Egy ködös késő novemberi délután
történt, amikor fáradtan, lehangoltan
feküdt az ágyán, és a zárt ablakon át
a sötétbe hajló szürke eget nézte, és
végtelen szomorúságot érzett az elmúlás gondolata felett. „Ha egyszerre menni kellene” – gondolta – „és itt
van ez a két tisztázatlan ügy”... Nem
ő sértett, őt sértették meg, de mégis
valahogy nagyon fájt.
Végülis nem bocsátott meg. Úgy érezte,
hogy ez nem méltó hozzá, és nyugtalanítja. Az idő múlásával az élet nagy
törvényei a türelemről, megértésről,
megbocsátásról, és a két régi ügy
nyugtalanították a lelkét.
Lassan besötétedett, az ég sötét fellegei eltakarták a csillagok szikrázó
fényét. És az eső eleredt. A sűrű esőcseppek tisztára mosták az utcákat, a
lombtalan fákat. „Ha egyszerre menni
kellene” – suttogta lelkében egy hang.
Gondolatait a telefon éles hangja szertefoszlatta. „Meghalt az édesanyám”
– hallatszott a vonal túlsó oldalán.
Soha még ilyen elesett, megtört embert nem hallott korábban. Róla volt
szó, a bántók egyikéről.
„Istenem, ez borzasztó” – nézett maga elé. Aztán leült az íróasztalához és
levelet írt. Hogy nincs benne harag, a
halál mindent feloldott, begyógyított.
Nem fáj már semmi, helyét betöltötte
a szeretet, az együttérzés, a segíteni
akarás. Jöjjön el, ossza meg vele örömét, bánatát úgy, mint régen. Sietett
befejezni a levelet, hogy minél előbb

kapja meg az illető. Rövid az idő, és
ha el kell menni egyszerre, váratlanul? Húsz éve kellett volna hozzá elmenni, hogy bocsánatot kérjen.
Két nap múlva megszólalt a telefon.
„Köszönöm neked azt a levelet” – és
könnyektől elcsukló hangon suttogta:
„köszönöm”. És akkor ott, ahol állt, a
telefon mellett lassan térdre borult,
fejét mélyen meghajtva Isten előtt
elmondhatta boldog szívvel, hogy
KÖSZÖNÖM!
A másik bizonyság az volt, amikor
megtudta, hogy a barátját kórházba
vitték, mintha csak elfújták volna a
régi rossz másik emléket. Sietett a kórházba. Korán ment a munkahelyére,
későn ért haza. Minden gondolatával
és szíve szeretetével segíteni akart.
Buzdított, szavaiból hit és erő áradt,
mely a másik emberben bizakodássá és reménnyé lett. A régi bántásról
nem esett szó. Már nem az volt a fontos, hanem csak egy vágy volt benne,
hogy segíteni, megmenteni, lelkileg
erősíteni. Mi lesz velem, kérdezte a
barátja. Mi lenne? Meggyógyulsz, ha
Isten is úgy akarja, de neked is akarni
kell. Kérj, imádkozz, bízzál, higgyél.
Mi mind, akik körülötted vagyunk,
segíteni akarunk neked! Ne félj, sose
félj, Isten veled van, bízhatsz Benne,
mint senki másban a földön. Jó mindig a Lélek szavára hallgatni, mindent
letenni hittel Isten kezébe. Néha nem
könnyű. Csodálatos bizonyságok veszik
körül életünket, sokszor az élet nehéz
napjaiban is, csak észre kell vennünk,
és hálát adnunk naponként az erőért,
a hitért és az egymás iránt való megbocsátani tudó szeretetért.
Boldogan emlékszem vissza ezekre a
bizonyságokra, beszélgetésekre. Most
is magam előtt látom, ahogy ül a karosszékében a kályha mellett, és eszébe
jut ez a két emlék. „Ha egyszer menni
kellene” – gondolja – „nincs már földi
tartozásom”. És egész lényét végtelen
boldogság önti el. „Köszönöm Istenem!
Készen vagyok.” – mondja halkan, és
lélekben már száll örök otthona felé.
Boldog, megbocsátott.
N.-né Z. Éva, Budapest

Értelmező kéziszótár: „Emlékezetéből folyamatosan eltűnni
enged valamit.”
Isten a legszörnyűbb élményeinket, a legtragikusabb körülményeket is felhasználhatja lelki életünk
formálására. József Egyiptom felügyelője lett. Politikai hatalom került
a kezébe. Elsőszülött fiát Manassénak nevezte el, ami azt jelenti:
„Elfeledtette velem Isten minden
gyötrelmemet…” I.Mózes 41,51 De
mit is kellett Józsefnek elfelejteni? Milyen sérelmei voltak? Saját
testvérei féltékenységből egy üres
kútba vetették, majd eladták. Így
József Egyiptomba került Potifár
házába, aki a fáraó főembere
volt, a testőrök parancsnoka. Itt
Potifár felesége megrágalmazta,
ezért börtönbe került. De ő nem
siránkozott a múlt felett, és „az
Úr Józseffel volt, hűséges maradt
hozzá.” I.Mózes 39,21
Áldás az, hogy emlékeink éles részei lekopnak az idő múlásával.
Magány, gyász, sokkhelyzetek,
Isten képes mindezt elfelejtetni
velünk. Ez egy áldás, mert az egyik
legrosszabb dolog, amit tehetünk,
ha dédelgetjük sérelmeinket, régi
sértésekre emlékszünk, és bosszút
tervezünk. Isten segít elfelejteni
mindazt, amit el kell felejtenünk,
s magunk mögött hagyni a múlt
fájdalmait, sérelmeit, sebeit az
imádságon át. József megmutatja,
hogy ez lehetséges. Felejthetünk,
megbocsáthatunk, de szerethetjük is azokat, akik megbántottak
bennünket. Akkor teljesen megszabadulunk a haragtól és a gyűlölettől, Istenem! Segíts felejteni
és SZERETNI! „Ami mögöttem
van azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok
egyenest a cél felé, Isten mennyei
elhívásának jutalmáért a Krisztus
Jézusban.” Filippi 3,13
P. Istvánné, Tokod
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Én Uram, Istenem
Azt még megértem,
Ó, királyok Királya,
Hogy a mi tengernyi
Bűneinket látva
Könyörültél rajtunk.
És hogy meg ne haljunk,
Királyi székedből,
Mennyei fényedből,
Szeretettel töltve
Lejöttél a földre.
Mert szeretni áldás,
És szeretni édes.
Halálig szeretni,
Az gyönyörűséges!
De azt meg nem értem,
Fájdalmak Embere,
Hogy amikor rád tört
A kínok tengere,
A főpapi szó mondta:
Szállj le a keresztről!
Te sápadt véresen
Függtél a kereszten.
Bár fájt a szenvedés,
A gúnyolók szava,
Gyáván futók hada,
Kereszten maradtál,
És ott meg is haltál,
Én Uram, Istenem…
Békefi Pál

Az előző pályázatra beérkezett
írások közül az alábbiakat jutalmaztuk:
Ádám Károly – Budapest
Batho Erzsébet – Szlovákia
Ficsor Sándorné – Orgovány
Kiss József – Zsadány
Kovács Józsefné – Budapest
Kozma Lászlóné – Lenti
Lehotáné H. Éva – Várpalota
Leszlauerné Sikos Éva – Győr
Mihálovics Zoltán
Mihályi Sándorné – Pécel
Némethné Z. Éva – Budapest
Pék Istvánné – Tokod
Szőnyi Sándorné – Nyíregyháza
Varjasi Máté – Németország
Vinczéné Ildikó

A történet igencsak lehet már 15 esztendős is. Helyszíne a volt munkahelyem. Úgy adódott, hogy az Erdélyből
már igen régen áttelepült, és nálam
mintegy 12 évvel fiatalabb kolléga kapott vezetőhelyettesi beosztást. Így
„főnököm” lett, noha a munkakörünk,
tennivalónk azonos maradt. Elvileg
folyamatos üzemben tevékenykedtünk, vagyis, ha a munka úgy kívánta, akkor három műszakban végeztük
a feladatot, sőt, nem ritkán szombaton és vasárnap is be kellett menni.
Köztudott, hogy a délutáni és éjszakai műszakért pótlék járt, a hétvégeket pedig duplán díjazták. Nem
csoda hát, ha az elég alacsony jövedelem mellett jól jöttek ezek a lehetőségek, s többnyire nagyobb volt a
munkaerő kínálat ilyenkor a keresletnél. Rólam tudta az egész munkatársi gárda, hogy hívő vagyok, hiszen
íróasztalomon, s a mellette lévő falon
voltak bibliai idézetek. (Alkalmasint
voltak gúnyos megjegyzések, akadt,
aki kedélyesen „atyának” szólított...)
Azt is kihangsúlyoztam, hogy nálam
a vasárnap az Istené, ezért akkor nem
vállalok műszakot.
Fiatal kollegám, felettesem készítette
a beosztásokat péntekenként az esetleges hétvégékre és a következő hétre.
Néhány ízben, ha kettőnk közül kellett valakit beosztani éjszakára vagy
hétvégére – önmagát jelölte ki, noha
fizetése becsesebb volt az enyémnél.
Nem esett jól a bánásmódja, és ezt
szóvá is tettem neki. Már nem emlékszem a válaszára, de tény, hogy sértettnek éreztem magam. Bántóan
viselkedtem vele szemben, ahol lehetett „szurkáltam”. Amikor a teljesítménylapot faxoltam el, akkor az ő

nevét elő- vagy utótaggal, képzővel
szerepeltettem.
Mindkettőnk főnöke észlelte ezt, és
négyszemközt figyelmeztetett: nagyfokú tiszteletlenség valakinek a nevével gúnyolódni. Elszégyelltem magam.
Ilyesmi telik ki egy keresztyéntől? A
következő műszakváltásnál szóltam
a kollegának:
– Szeretnék beszélni veled!
– Tessék! – mondta.
– Sajnálom, hogy így viselkedtem.
Kérlek bocsáss meg, mert ez szégyen egy hívőtől!
–Rendben van – válaszolta – te se
haragudj, hiszen, nekem se kellett
volna úgy eljárnom – toldotta meg
szavait. Hát így rendeződött az a bizonyos, heteken át tartó konfliktus
köztünk.
Református gyülekezetbe járok, ahol
minden vasárnap elhangzik közös
imádságként a Miatyánk. Évekkel korábban volt már olyan érzésem, hogy
az a szövegrész, miszerint „miképpen
mi is megbocsátunk” pontatlan megfogalmazás. Nekem legalábbis azt sugallja, mintha mi a legtermészetesebb
módon bocsátanánk meg az ellenünk
vétkezőnek, s ezt a jogcímet hangoztatjuk Istennél a mi vétkeink eltörlésére. Pedig mindannyian tudjuk, hogy
mennyire nem egyszerű a megbocsátás. Ezért önmagam figyelmeztetésére
elsősorban, úgy szoktam volt imádkozni: „hogyha mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőnek”.
Adja meg az Örökkévaló mindannyiunknak, hogy éberen vigyázzunk a
megbocsátás gyakorlására, és ne
ítéletet mondjunk magunkra az Úri
imádságban!
M. Zoltán
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Édesanyám, Holczer Hedvig Viktória,
Pesten született. Három éves korában
árván maradt, és a nővérével együtt
árvaházba kerültek. Majd a nővérét
rokonok elvitték Horvátországba,
ő pedig nevelőszülőkhöz került
Hajdúszoboszlóra.
Talpas János Kárpátalján született,
suszter volt a szakmája. De ott is nehéz
volt a megélhetés, így az ózdi kohászati üzembe jött szerencsét próbálni. Szüleim fénykép és kommendálás
(ajánlás) útján kerültek össze.
Én 1924 június 15-én születtem Ózdon,
de akkor már volt egy két éves bátyám,
Tibor. Sajnos ő már nem él, de van
egy húgom is, Ilona, 82 éves, buzgó
református, és él még az öcsém is,
Iván. Ő italos, durva életmódot folytatott, most kezd a megtérés útjára
lépni, elfogadja a Bibliát.
Nagyon gazdag gyermekkorom volt.
A természet szépségeiben nagyon hamar megláttam Istenünk csodálatos
munkáját. Még iskolába sem jártam,
amikor szinte nem lehetett volna egy
nyíló vadrózsa bokortól elhúzni, már
akkor csodáltam a vadvirágokat, szépségüket, amit Isten adott.
Szüleim építkezésbe fogtak, hogy ne
kelljen lakbért fizetni. A félkész házba költöztünk be, ami aztán fokról
fokra lett rendbetéve. Édesanyám
nagyon szépen hímzett, gépen horgolt terítőket, függönyöket, hogy így
is gyarapodjon a családi kassza. Én
pedig be lettem fogva a házimunkába.
Nyolc éves voltam, amikor az öcsém
született, ő is az én gondjaimra volt
bízva, így megtanultam a gyermekgondozást is. Iskolába szerettem járni,
de ha otthon volt rám szükség, akkor
otthon maradtam.
Nem voltam nagyon jó tanuló, de hittanból mindig kitűnő voltam. Elbűvöltek a bibliai történetek. Otthon
volt egy kis szekrényem, és abban
készítettem egy kis oltárt. Szentkép,
csipketerítő, gyertya volt benne, ott
imádkoztam. Egyszer amíg kimentem
a szobából a gyertya belekapott a felette lévő fába, utána már nem mertem
meggyújtani. Volt egy kedves tanító
néni, aki Szívgárda kört alapított: sötét szoknya, fehér blúz, piros masni
volt az egyenruhánk. Színdarabot is

rendezett karácsonykor és anyák napján. Én is kaptam szerepeket: voltam
szerecsenkirály, angyal, kézimunkás
lány, tudás szelleme. Vallásos nevelést kaptunk, a templomban a karzaton énekeltünk. A 30-as évek nehezek
voltak, énekeltünk: Adj Uram békét a
világnak, békét a nemzeteknek, békét
a családoknak.
Édesapám nem volt vallásos, őt a tudomány érdekelte, járt neki az Élet és
Tudomány, meg a Tolnai világlapja, mi
is sokat tanultunk belőlük. Méhészettel
is foglalkozott. Alig voltam 11 éves,
mikor egyik délután, amikor dolgozni
ment, rám bízott egy feladatot. Le kellett ülnöm a küszöbre, megvárni, hogy
a méhek kirajzanak, majd az elkészített kasba belerázni a méhcsaládot,
s ha megnyugodtak, letenni a fa alá,
és megvárni hogy a repkedő méhek
is beleüljenek. Ő majd munka után a
helyére teszi őket – ígérte.

Szívdobogva vártam, hogy eleget tudok-e tenni ennek a nagy feladatnak.
Szorongva kértem Istent, hogy segítsen meg. Eljött a várva várt pillanat:
fél három körül kirepült a méhcsalád
a szomszéd kertbe, egy kis meggyfára. Nem tévesztettem szem elől őket,
úgy cselekedtem, ahogy édesapám parancsolta. Balkezembe fogtam a kast,
jobb kezemmel beleráztam a méheket, majd leraktam a földre. Sok örvendezve zsongott körülöttem, de
egy sem csípett meg. Sikerült! Hála
Istennek! Csodálkoztam, hogy semmilyen védőruha nem volt rajtam, és
egy csípést sem kaptam.
A harmincas években nagyon nehéz
volt az élet. Nagy volt a munkanélküliség, a gyárban is csak három napot
dolgoztak egy héten. Sok egykorú gye-

rek volt az utcánkban, játszva dolgoztunk, a mi nyaralásunk munkával telt.
A bolgárkertészetbe jártunk gyomlálni, locsolni, kapálni. Örömmel vittük
haza azt a 70-80 fillért, amit egy napra
kaptunk. Mikor ott megszűnt a munka, az erdőbe jártunk gyújtóst szedegetni, kétszer is egy nap, 5-6 gyerek,
útközben tiszta forrás is volt, odafelé
és hazafelé is oltotta a szomjunkat. Az
erdőben szamócát, gombát, vadcseresznyefát, málnát, szedret lehetett találni. Aztán selyemhernyóval kezdtek
a szüleim foglalkozni, az is egy külön
tudomány. Csirke, liba, kacsa, ezeket
is etetni, legeltetni kellett. Közel volt
a rét, meg a Hangony patak is. Mikor
jóllaktak a libák, a patakba hajtottuk
őket fürödni. Mikor nagyon meleg volt,
mi gyerekek is fürödtünk.
Aztán hívő családba mentem férjhez.
Ugyan újnak tűnt az a hitélet, mégis
nagyon egyszerűnek és igaznak találtam, hogy el kellett hagyni a régi életet, és szükség van egy tiszta, új életre.
1950 augusztus 20-án jött el a boldog
nap, amikor tiszta szívből vallást tehettem az Úr Jézusról. Megtérésem
idején elég sok támadás ért, nem értették meg, hogy mi történt velem.
Csodálkoztak és azt mondták, hogy
hagyjam el a hitemet. Sokan most sem
értenek. Kedves számomra a bemerítési
Igém: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan
akik elfáradtatok és megterheltettetek,
és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek
föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem hogy én szelíd és alázatos vagyok, és nyugalmat találtok a
ti lelketeknek.” Mt 11,28-29.
A mindennapi csendesség és munka
után gobelin képeket varrok, a dédunokák nagyon szeretik. Hála az Úrnak
már tízen vannak.
Vannak rossz napok is a betegségemből
kifolyólag, de nem vagyok elkeseredve, úgy érzem, hogy mindig velem van
az Úr, érdemtelen bűnössel. Dicsőség
Istennek! „Segítségül hív engem, ezért
meghallgatom őt: vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt,
és megmutatom neki az én szabadításomat.” Zsolt 91,15-16.
K. Józsefné, Budapest
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Kérlek, bocsássatok meg nekem,
hogy nem írtam, pedig már régóta hallgatom a MERÁ-t. A mostani Antenna is eljutott hozzám:
úgy, hogy Kőszegen megismertem
egy kedves testvért, és megkértem,
hogy tegyen félre nekem mindig
egyet. Ő már több cikket írt nektek. Én most írok először.
Magamról annyit: 1998-ban születtem meg. Anyukám hívő, de apukám nem. 2011-ben születtem újra.
Azóta rendszeresen hallgatom este a MERÁ-t. Egy mostani esetről
szeretnék beszámolni:
2011 október-november táján
megkaptam első Bibliámat. Újszövetséget. Még karácsony előtt
imádkoztam egy egész Bibliáért. S
lám az Úr meghallgatott. Február
végén hazamentünk Kőszegre.
Másnap anyukám szólt, hogy van
itt nekem valami. Egy családi Biblia
volt. Hálát adtam érte az Úrnak és
még aznap este elmondtam ezt az
esetet hívő testvéremnek. Azóta
ezt olvasom.
Aztán még sok csodálatos dolog történik velem: minden este
imádkozom azért, hogy a MERA
tovább tudjon működni. Sajnos én
nem tudok miből adni, de kérem
az Urat, hogy ez sikerüljön egyszer.
Emiatt sokszor érzek bűntudatot.
De ha lesz egy kis pénzem, elküldöm azt nektek. (Márpedig az Úr
meghallgat engem.)
Nem szeretem a csúnya szavakat,
ezért megtérésem óta nem is használok ilyeneket, és igyekszem betartani a Tízparancsolatot. Már
sokszor megszegtem azt: loptam,
csaltam, hazudtam. És nem tudom,
mások hogy vannak vele: én saját
bőrömön megtapasztaltam, hogy
a Sátán csak a romlásba visz, de
az Úr megmentett engem. Azóta
is igyekszem Őt követni. Az Úr az
én hű pásztorom, nem szűkölködöm.
(23.Zsoltár 1.vers)
V. Máté, Németország

Válaszd az életet!

Kedves embertársam! Hallottál már
Jézusról? Tudod, hogy Ő nagyon szeret téged? Drága vérével fizetett érted és minden emberért a Golgotán,
„hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen”. (János 3,16).
Most felkínálja neked is az üdvösséget, az örök életet ezen az íráson keresztül. Fogadd el drága kegyelmét,
hívását. A döntés rajtad áll: örök élet
vagy örök halál? Te döntöd el, hol
töltöd az örökkévalóságot. Kérlek,
válaszd az örök életet.
Olyan csodálatos Jézussal járni, vele minden olyan szép, olyan dicső,
nincs hozzá hasonló e földön senki
és semmi. Érdemes Őt szolgálni. Ha
befogadod Őt az életedbe, betölti a
te szívedet az Ő drága békességével,
amely mindennél többet ér. Őt nem
tudná pótolni a világ összes kincse
sem.
E földön rövid az élet, és az idő gyorsan elszalad. Az a legfontosabb, meg
vagy-e békülve Istennel, és hogyan
állsz meg előtte. Ó, kérlek, állj meg,
gondolkodj el ezen, és válaszd az életet! Keressél egy gyülekezetet, ahol
befogadnak téged, és segítenek neked

lépéseket
tenni Isten felé. Ne
késlekedj, fogadd el Istennek hívását!
Ma még van rá lehetőség, holnap már
késő. Nem tudjuk a napot, az órát,
amelyben az Úr elé kell állnunk, és
mit viszel magaddal? E földön minden itt marad, de egy azonban megmarad örökké: amit Jézusért tettél.
Siess hozzá jönni, ne késlekedj! Új
életet kezdhetsz vele. BIZTOS, HOGY
MEGÉRI! Tapasztald meg az ő jóságát, szeretetét!
Jézus minden ember számára az irgalom forrása. Senkit nem utasít el,
aki Őhozzá jön. Mindenkit elfogad,
szereti a töredelmes és bűnbánó
szívet. Isten segítségével mindenből van kiút. Nincs olyan elrontott
élet, amin nem tudna segíteni. Ne
halogasd megtérésedet, NAGYON
FONTOS! Elkárhozni rettenetes
dolog lesz, amelyből soha nem lesz
kiút! Kérlek, nagyon kérlek, válaszd
az örök életet! Visszhangozzék a lelkedben: Jézus vár rád, szeret téged!
ÖRÖK ÉLET? VAGY ÖRÖK HALÁL?
Te döntöd el. Olvasd a Bibliát.
J. Tiborné, Tatabánya

Figyelem!

„ismeri az Úr a bölcsek gondolatit, hogy
hiábavalók” (I.Kor 3,20).
Tehát vigyázz! Isten látja a gondolataidat is. Meg kell bánnom és az Úr
elé vinnem. Ez már egy győzelem az
Úrral. Övé a dicsőség!
De ha kimondom a rossz gondolatomat? Ebből már nagy baj lesz!
Megsértődés, visszavágás, veszekedés.
Kellett ez nekem? Nekünk? Vigyázz,
hívő testvérem, élj az Úr Jézussal hitben, IGEN SZOROS KAPCSOLATBAN,
ne engedd, hogy az ördög szándéka
teljesüljön, és megrontsa a békességet az Úrral.
Mit mond az Ige? „Szüntelen imádkozzatok”. Ez nem azt jelenti, hogy ima
szöveget mondjak, hanem az Úrral
való szoros kapcsolatot. Ne adjunk
helyet a rossz gondolatoknak. Ne felejtsük el, mit mond az Úr: „...mert én
ti veletek vagyok minden napon, a világ
végezetéig” (Mt 28,20/b).
K. L.-né, Ida néni, Lenti

Téged nem az fog vádolni és kárhoztatni, amit MÁSOK
mondtak neked vagy gondoltak rólad, hanem amit TE mondtál, tettél
másoknak és gondoltál másokról.
Mire kell hát vigyáznod? A bűn
gondolatban fogan meg – a Biblia,
tehát Isten szerint a SZÍVBEN! „Mert
az ember szíve gonosz az ő ifjúságától
fogva”! (I.Móz 8,21). Vigyázz, figyelj,
vedd észre! „Már megint mit gondoltam! Mi jutott eszembe!” Légy hát
résen, vidd Jézus elé: Uram, látod
nem akarom ezt mondani. Segíts!
És itt történnek a csodák. Igen, ha
szoros KAPCSOLATBAN vagyok az
Úrral, Ő lakatot tesz a számra, és nem
mondom ki a rosszat! Dávid király is
így tett: „Ha gondoltam is, nem jött ki a
számon” (Zsolt 17,3; 44,22/b). Mert „az
Úr tudja az emberek gondolatait, hogy
azok hiábavalók” (Zsolt 94,11). És ismét:
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„Ütős jel kellett volna...”
Virágvasárnap kapcsán arról beszélgettünk a bibliaköri csoportban, hogy Jézus földi élete során többször is egyértelmű jelét adta
annak, hogy Ő az ígért és a várt Messiás, legutoljára épp a jeruzsálemi bevonulás kapcsán. Elolvastuk a próféciákat, összevetettük az
eseményekkel, elemeztük a szituációt, s azt is, hogy ennek ellenére
sem ismerték el Jézus messiási uralmát, és nem fogadták a szívükbe a felkínált kegyelmet. Ők csak földi királyt akartak ugyanis, nem pedig mennyeit... Beszéltünk arról is, hogy Izráel népének
ez a nap volt akkor az utolsó lehetősége a megtérésre, hiszen Jézus
az ünneplés kellős közepén sírni kezdett, és végzetes ítéletet jelentett be: „Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető
utat! De most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád
napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és
mindenfelől szorongatnak; földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted
fel meglátogatásod idejét.” Megállapítottuk, hogy ez a prófécia Kr.
után 70-ben szó szerint bekövetkezett, amikor Titusz és Vespáziánus
seregei körülzárták Jeruzsálemet. Láttam a döbbent szemeket, a
rémült tekinteteket, hiszen félelmetes dolog arra gondolni, hogy a
kegyelem nem végtelen. Akkor se volt az, és ma se az, Isten kinyújtott kezét akkor is, és ma is el lehet utasítani... Azt kérdeztem tőlük, hogy szerintetek mit lehetett, mit kellett volna még megtennie
Jézusnak, amit nem tett meg, hiszen tanított, gyógyított, sok csodát
tett, nyíltan Messiásnak vallotta magát többször is, beteljesítette a
próféciákat?! „Hát, valami igazán ütős dolog, azért még nem ártott
volna.” – jött a kamaszos felelet. „Megtette.” – válaszoltam nekik, s

erre még inkább elcsodálkozó szemekkel meredtek rám. „Igazán ütős
csodát tett ugyanis néhány nappal korábban” – vettem fel a kívánt
stílust, – „hiszen a már negyednapos, oszlásnak induló Lázárt feltámasztotta a sírból. Tételezzük fel ugyanis, – persze hitetlenkedő,
a „kákán is csomót kereső” szívvel– , hogy Jairus leánya csak elájult, a naini ifjú teszt halott volt, na de egy bomlásnak indult test???
Ennél „ütősebb” csodát már kívánni se lehet! Annyira meggyőzőre sikerült a Biblia feljegyzése szerint is, hogy ezután a csoda után
határozták el a nép vezetői, hogy Jézusnak mindenképpen meg kell
halnia, hiszen szemmel látható, hogy mindenki őt követni.” „Jó, jó”
– kezdtek szabadkozni, „nem gondoltuk igazán komolyan”. Elhittem
nekik, sőt eredetileg is tudtam, hiszen egy kiskamasz fiú társaság
többször mond olyat, aminek a felét se gondolja komolyan.
És mi felnőttek? Mi talán nem ugyanilyenek vagyunk sokszor?
Látjuk Isten munkáját az életünkben, a környezetünkben, s ennek ellenére mindig valami nagyobb, valami meggyőzőbb, valami
„ütősebb” jelre várnánk, ahelyett, hogy odaborulnánk Jézus lábai
elé bűnbánattal, s elismernénk királyi uralmát a személyes életünk
felett is. Mert a kegyelem nem végtelen. El lehet játszani... De meg
is lehet ragadni!
Talán az Ön életében is volt egy olyan esemény, kedves Olvasóm,
amely félreérthetetlen „jellé” vált, ami után már világosan látta:
Jézus, a Krisztus. Kérem, írja meg nekünk, ha emlékei közzé tehetőek, s mi a Lelkiposta műsorában, illetve az Antenna hasábjain
eljuttatjuk hallgatóinkhoz, olvasóinkhoz. Az első 15 beküldő jutalomban részesül. A beküldési határidő: Május 25. A boritékra kérem írják rá: pályázat
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