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„...aki énbennem marad, és én őbenne,
az terem sok gyümölcsöt” Jn 15,5
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Méltó szenvedély
Legszebb, emberhez
legméltóbb szenvedély:
örömöt szerezni.
Gyógyító kúra ez
betegségben, szomorúságban.
Biztos védelem
az érdektelenség köde,
az önzés fagya ellen.
Boldog, ki ebben égeti magát!
Élete füstje,
mint jóillatú áldozat,
száll fel az égre...
Füle Lajos

A júniusi pályázatra igen sok pályázat érkezett, ezért a korábban
tervezetthez képest megemeltük a
megajándékozottak számát. 25 beérkezett pályázatot jutalmaztunk.
A jutalmat postán küldtük el.
Ádány Mihályné, Budapest
Bathó Erzsébet, Szlovákia
Brumár Jánosné, Bakonszeg
Czirbusz Lenke, Gyenesdiás
Gaál Istvánné, Farád
Hostina Tóth Irén, Szlovákia
Jamrik Józsefné, Komárom
Juhász János, Bekecs
Kovács Józsefné, Budapest
Kozma Lászlóné, Lenti
Molnár Ildikó, Kaba
Némethné Z. Éva, Budapest
P. Arany Júlia, Tahitótfalu
Pataki Pál, Gödöllő
Pecznyik Pál, Celldömölk
Plank Józsefné, Dunaharaszti
Rácz Sándorné, Tokod
Révész Andrásné, Kisvárda
Szabó Dénes, Vecsés
Székely Gézáné, Tab
Szentmiklósi Szilvia, Mátészalka
Tarsoly Zsigmondné, Érd
Tóth Lajosné, Mónosbél
Vágó Piroska, Románia
Zóka Jenőné, Nagyatád

Néhány hete egy hálaadó napon
szolgáltunk, s az ige újra és újra
visszakanyarodott egy mondathoz.
„Nyomorúságukban az Úrhoz kiáltottak, s az Úr kimentette őket szorult
helyzetükből”. (ld. 107. Zsoltár)
Magától értetődik, hogy az igehirdető
soha nem független a hirdetett igétől,
de ez az állandóan visszatérő mondatocska most valahogy különleges
erővel nehezedett rám. Úgy éreztem,
hogy kézzelfogható, csak nekem címzett üzenete van, s hallgatóim nem is
sejthetik, hogy mindaz, ami elhangzik, elsősorban nekem hangzik.
Minden vasárnap után hétfő következik. Számunkra azonban a következő
hétfő és az azt követő napok messze
nem átlagos programot rejtegettek.
Hosszú útra kellett indulni, sok nyitott kérdésre vártuk a választ. Aztán
valami különleges eseménysor kezdődött, aminek felsorolásától eltekintenék, de talán sejtet valamit, ha annyit
elárulok: még a hétfő delet sem értük
el, amikor feleségem csendesen csak
annyit mondott: „A tegnapi ige! Azt
hiszem, most pont ezt éljük át”.
S valóban. A következő napok ciklonszerű eseményei között nem is volt
merszünk abbahagyni az imádkozást,
hiszen kézzelfogható módon nem a
mi kezünkben voltak az események.
S Isten meghallgatta az imádságainkat. Pedig volt ebben a két hétben a

Kedves Antenna olvasók és rádió
hallgatók!
Sok-sok évvel ezelőtt – pontosan 19
évvel ezelőtt – Dr Kovács György
testvértől vettem át a levelezés szolgálatát és a „Lelkiposta” szerkesztését. Sokszor elmondtam az évek
során, hogy ez a műsor a hallgatók
műsora, hiszen az Önök által írt levelek kerülnek adásba. 19 év után
elmondhatom, hogy a hallgatók nem
hagytak cserben. Egyetlen egyszer
sem fordult elő, hogy ne lett volna
olyan levél, amit érdemes lett volna közkinccsé tenni, vagy kérdéseire nyilvánosan válaszolni. Hála
ezért Istennek és köszönet minden
levélírónak.

váratlan és megszeppentő egészségi
problémáktól a külföldi egyetemi felvételin, a lakás keresésen és hivatali
ügyintézéseken túl, a nehéz beszélgetésekig minden.
„Jó csendben várni az ÚR szabadítására.” (Sir 3,26.) Ezt a mondatot pont
az a Jeremiás írta le, akinek az egész
élete egy nagy kiáltás Isten és a kortársak között élve, őrlődve és várva
a megoldásra. S hogy hogyan működik ez a szabadítás? Ez az, amit a hívő
ember is csak napról-napra az Úrral
járva tapasztal meg. S ahogy telnek
az évtizedek, a szabadítási események
listája is egyre telik: nemcsak nehéz
és váratlan helyzetekben, de az élet
minden területén tapasztaljuk: Isten
törődik velünk, azaz szabadítást ad, a
párválasztástól az anyagi kérdésekig
minden területen tetten érhető keze
munkája.
S ha a fent leírtak Önben is felidéznek
emlékeket, kedves olvasóm, amikor
Isten szabadítása, az imameghallgatás nyilvánvaló volt az életében, kérem, írja meg nekünk!
Beküldési határidő:
2012 november 15.
A pályázat mottója:

„Jó várni!”
Kulcsár Tibor

Most azonban segítséget szeretnék
kérni Önöktől! Mivel néhány hét
múlva a Lelkiposta 1000. (igen, jól
tetszettek olvasni, az ezredik) adását készülünk szerkeszteni, kérem,
ha valakinek valami rendkívüli élménye, megtapasztalása, vagy bizonyságtétele kapcsolódik ehhez a
műsorhoz, esetleg az első adások
valamelyikét hallotta, legyen szíves
írja meg nekünk, mert szeretnénk az
1000. adást a hallgatók élményeivel
és bizonyságtételeivel is gazdagítani. Az írásoknak november 15-ig kell
megérkezniük, a borítékra kérem
írják rá: „Az én lelkipostám”
Kulcsár Anikó

3

2012 / 4

Október hatodika az aradi vértanúk emléknapja.
Tisztelettel hajtunk fejet a 13 tábornok hősiessége,
önfeláldozása, hazaszeretete előtt,
hiszen a magyar
nép szabadságáért áldozták életüket.
Megérte? Látszólag nem, hiszen szörnyű, kegyetlen megtorlás követte az
1848-49-es szabadságharc leverését,
s nemcsak ez a 13 férfi esett áldozatul
Haynau rémuralmának. Nem szeretnék
hosszas történelmi elemzésbe bocsátkozni, nem is a tisztem, s nem is érzem
avatottnak magam erre a szerepre, de
néhány érdekes, a családi élethez, és
Isten igéjéhez is kapcsolódó apróságra
szeretném ráirányítani olvasóim figyelmét. Haynau életéről a Wikipedia
ezt írja: „IX. Vilmos hessen-kasseli
választófejedelem (tartományi gróf)
és Rebecca Richter, zsidó patikuslány
törvénytelen fiaként született. Tarján
M. Tamásnak a Rubicon történelmi folyóiratban megjelent írásából idézek:
„Haynau Kassel városában látta meg
a napvilágot, IX. Vilmos hessen-kasseli választófejedelem morganatikus
– rangon aluli – házasságából született
törvénytelen gyermek volt, aki azonban apja után mégis megkaphatta a
nemesi család nevét. Fiatalon, már
15 esztendősen a császári hadseregbe állt, ahol egészen a táborszernagyi
rangig küzdötte fel magát, miközben
elhíresült kegyetlenségéről és önfejűségéről. Az 1849-es megtorlások előtt
leghírhedtebb tettét az olaszországi
Bresciában hajtotta végre, ahol a város
elfoglalása után a sebesült forradalmárokat a betegágyaikon gyilkoltatta
meg, míg a nőket nyilvánosan megkorbácsoltatta.
A „bresciai hiéna” ilyen előzmények
után, 1849. május 30-án került a lemondását benyújtó Welden helyére,
nem titkoltan azzal a céllal, hogy
saját módszereivel „tegyen rendet”
Magyarországon. (…) Ráadásul a
Haynau által levezényelt vérengzések nem csak a katonaságot érintették, hanem gyakran a civil lakosságot
is; papokat, lelkészeket, elöljárókat is
a halálba küldött, akik – általában minimális jelentőségű – segítséget nyúj-

tottak a szabadságharcosok számára,
vagy korábban nyíltan szimpatizáltak
a forradalmárokkal. (…) A szadista
táborszernagy feltett szándéka volt,
hogy a forradalmi hajlamnak még az
írmagját is kiirtja Magyarországról,
amit aztán többek között Pozsonyban,
Székesfehérváron, az aradi 13, és
gróf Batthyány Lajos egykori felelős miniszterelnök esetében meg is
mutatott. Ezrek kerültek Kufstein,
Theresienstadt vagy Munkács várbörtönébe, miközben augusztus végétől kezdve Haynau Bécs jóvoltából
önállósíthatta magát.”
Eddig az idézet. Nem tudom olvasóim figyelmét felkeltette-e ez a kis
röpke félmondat: „törvénytelen gyermek volt”. Igaz, később apja után mégiscsak megkapta a nemesi nevet, de
hogy a gyerek lelkében ezek az emlékek kitörölhetetlenül bevésődtek, azt
későbbi élete bizonyítja. Ilyen tulajdonságok jellemzik ugyanis: kegyetlen,
önfejű, szadista. Mellék- vagy ragadvány neve is kérlelhetetlen, könyörtelen jellemére utal: „bresciai hiéna”.
Vajon miért vált ilyenné egy fiatalember? Talán azért, mert gyerek- és
ifjúkorában lépten-nyomon szembesült hátrányos helyzetével, kétes származásával, „törvénytelen voltával”?
Bizonyára nem ezt akarták a szülei,
s feltételezem, hogy őszintén szerették egymást is, meg gyermekeiket is,
hiszen végül mégiscsak „neve lett annak a gyereknek”. De, mint tudjuk, az
emberek szája nem éppen toleráns, s
ha alkalom adódik rá, akkor szívesen
kipellengérezik azt, akit lehet.
A közösségből való kiközösítés nem új
keletű valami, hiszen „gonosz az ember
szíve ifjúságától fogva.” A történelmi
szituációt, a „rangon aluli házasság”
kérdését nem szeretném bírálgatni,
hiszen így utólag úgyse változtathatunk a történelmen. Azt azonban
megfontolásra ajánlom, hogy bölcsen
éljünk, szülőként is, fiatalként is, egyáltalán a társadalom tagjaként is, mert
egy-egy látszólag jelentéktelen, – legalábbis történelmi léptékekkel mérve
jelentéktelen – döntésünknek hoszszútávú, és az adott pillanatban beláthatatlan következményei lehetnek. Mi
lehetett volna ugyanis ebből a hihetetlen ambiciózus, energikus emberből,
ha képességeit, adottságait, elszántságát egy jó ügy oltárán áldozza fel.

Kedves szülő társak! Nem tudom,
hogy kiben mi forog, de én szinte elborzadok a felelősség láttán, hiszen
soha nem tudhatjuk, hogy Isten kit
bízott ránk. Magunktól, ha őszinték
vagyunk nem igazán tudunk megbirkózni a feladattal, de számíthatunk Isten segítségére, aki így bíztat
minket Jakab apostol által: „Ha pedig
valakinek nincsen bölcsessége, kérjen
bölcsességet Istentől, aki készségesen és
szemrehányás nélkül ad mindenkinek,
és meg is kapja.” (Jak 1,5.)
És még valami… Napjainkban előszeretettel hangoztatott dolog, hogy
ami nekem jó, amit én helyesnek látok, azt tegyem meg, hiszen megérdemlem. Igen. Részben igaz, hogy a
saját jólétemért, a saját boldogságomért én tehetek a legtöbbet. De nem
mindegy, hogy milyen úton, és milyen
áron! Kedves fiatalok, és kedves idősebbek! Javaslom, próbáljuk elfogadni,
és betartani az Isten által adott kereteket, mert azokat nem véletlenül adta
elénk Urunk, ugyanis azok az „életre
vezetnek”, és ezen túlmenően ne terheljük egymást olyan szabályokkal,
melyek nem Istentől vannak, hanem
csak emberi butaságból erednek, mert
nem lesz jó vége a dolognak.
Kulcsár Anikó

MEGBÉKÉLÉS
Krisztusom, te megértesz engem.
Te is embertest foglya voltál.
Csendesülő szívdobbanásom
Neved dicsérő néma zsoltár.
Véresre zúzott életemmel
Nem akarok jajgatva járni.
Hadd csituljak el közeledben,
Verjen meg bárki, érjen bármi.
Palástod ráncában megbújok,
Mint szelídülő, dacos gyermek.
Mosolygok már s szepegve mondom:
A Te akaratod legyen meg!
Dömötör Ilona
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„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség
által végeztetik el.” (2.Kor 12,9.)
Elsőszülött unokám az Ádám nevet kapta. Másfél éves
korától sokat volt velünk, mert a szülők dolgoztak. Sokat
meséltem neki. Próbáltam a bibliai történeteket is elővenni, nagyon szívesen hallgatta. A Piroska és a farkast,
a Hófehérkét meg a többit meséltem volna neki, de ő rám
rivallt, hogy nem ezt, hanem a bibliából meséljek neki. Kérdeztem tőle, hogy melyiket szeretné, ő haragosan válaszolt, hogy az Úr Jézus születését vagy halálát,
vagy az Isten haragját Szodománál és Gomoránál. Alig
volt 3-4 éves, nagyon meglepett a kérése, de folytattam
a mesélést.
Telt múlt az idő, megnőttek a gyerekek, már kistestvér is
született, minden nyáron velünk voltak az iskolai szünetben. Aztán 10-12 évesen versenyszerűen sportolni kezdett,
kajakozott a Dunán. Vízi jártaságot szerzett. Volt, hogy egyszer beleesett a jeges vízbe. Nem szerettem ezt a sportot,
aztán bele is fáradt és abbahagyta – hála az Úrnak.
Majd kezdett a veséje rosszalkodni, sokat volt kórházban. Mindennel próbálkoztak az orvosok, de nem volt
eredmény. Végül dialízisre került sor, amit elég rosszul
viselt. Ez így ment jó ideig, nem volt donor, de a kórházban is folytatta a tanulást. Én is erősítettem bibliai igék-

ISTEN MADÁRKÁI
Isten madárkái tovahagytak minket.
Verebek lakják most fecskefészkeinket.
Isten madárkái messze délre szálltak.
Fényes napkeletig bizony meg se álltak.
Őket a hideg tél utol se éri.
Röptüket ragyogó napsugár kíséri.
Hozzánk tavaszt hoznak, tőlünk nyarat visznek.
Csalóka, szép ősznek egy percig se hisznek.
Istenem, ha én is madárkád lehetnék,
zord, hideg világban tavaszt hirdethetnék!
Milyen jó is volna! Jöhetne hideg tél,
dermesztőn, fagyosan fújhatna hideg szél:
messze délre szállnék, addig meg se állnék.
Én Istenem, bárcsak madárkáddá válnék!
Ó, adj nekem, kérlek, boldog fecskeszívet,
napsugárral teltet és Tehozzád hívet!
Adj nekem hitszárnyat, könnyű fecskeszárnyat,
ha jön a hideg tél, hogy Tehozzád szálljak,
szerető szíveden puha fészket rakjak,
s örökkön örökké Tenálad maradjak!
Túrmezei Erzsébet

kel, hogy Istennél nincs lehetetlen. Reménykedjünk. Hívő
nagymama unokája nem lehet kenyérkéregető! „Én nem
kéregetni, hanem dolgozni szeretnék” – mondta ő. Azt
is mondtam, hogy az Úr Jézus is szenvedett, nekünk is
szenvedni kell. „Igen, de az Úr Jézus 33 éves volt, én még
23 éves vagyok.” Biztattam, hogy nem szabad elkeseredni, sokan imádkoznak érted.
Az édesanyja döntött, ha csak lehet, ő átadja az egyik
veséjét. Sok kivizsgálás előzte meg, hogy sikerült a műtét. Kétszer adott életet a fiának. Az egyetemről többen
is Isten útjára akartak lépni, jártak a keresztséget előkészítőre a Kálvin téri templomba. Engem is meghívott
az ünnepségre, az első padban ültem, hogy jól lássak
mindent. Drága unokám elsőnek lépett be, örült, mosolygott, én meg sírtam örömömben. Öröm volt látni azt
a sok fiatalt, fiúkat, lányokat vegyesen, 20-an lehettek.
Három szál fehér szegfűvel és egy ezüstlánccal kedveskedtem neki.
Egy újabb csoda az előtte lévő napokban, hogy olyan
kényszert éreztem, hogy vegyek egy teljes bibliát. Aztán
kiderült, hogy Ádám kért, tudok-e neki adni, úgy szeretne egy teljes bibliát. Még el sem tettem, Ádámra várt.
Aztán megismerkedett egy református kislánnyal, össze
is házasodtak. Egy évre rá megszületett Áronka, majd
Andriska aztán Lizike. „Uram, Istenem, hozzád kiáltottam és te meggyógyítottál engemet.” (Zsolt 3,3.)
Újra leállt az édesanyjától kapott vese. Négy évig újra kórházba járás következett. Hetente háromszor 4 óra, nagy
időveszteség. Nagyon buzgón kértem az Urat, hogy tartsa
meg őt, inkább engem vigyen el. Ádámra még szüksége
van a három kisgyermeknek. De ne úgy legyen, ahogy én
akarom, hanem ahogy Te.
2011. május 1-én kértem fiatal testvéreimet, hogy imádkozzanak az unokámért. Másodikán én is kórházba mentem, ritmuszavarral, már azt hittem, hogy elvisz az Úr,
erősen készültem az örök hazába. Negyedikén jött a kedves, jó menyem látogatni. Ragyogott az arca az örömtől.
Anyuka, tessék leülni, mert jó hírt hoztam. Csoda történt. Ádám megint új vesét kapott. Szóhoz sem jutottam.
Az előzmények kavarogtak bennem. Meghallgatott az Úr,
dicsőség Őnéki! „A repedezett nádat nem töri el, a pislogó
gyertyabelet nem oltja ki.” (Ézs 42,3.)
Nem tudom eléggé megköszönni az Úrnak ezt a nagy szeretetét. Kilencedik volt a várólistán, és testileg-lelkileg
alkalmas volt az új vese beültetésére. Többször beszéltem
vele, hogy ne keseredjen el, sokan imádkoznak érte. Azt
válaszolta: „mama, érzem!” „És te ne félj és ne rettegj, íme
én megszabadítalak téged…veled vagyok.” (Jer 46,27.)
Eltelt egy év. Ádám boldogan köszöni az Úrnak, hogy a
családjának, a munkájának élhet, hálaadással Istennek.
Az én ritmuszavarom is megszűnt, mindkettőnket megtartott az Úr. „Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig.” (JerSir 3,26.)
K. Józsefné, Budapest
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Agyon okkultizált világunkban – amikor a televíziós műsorokból, gyermek
mesékből ömlik a varázslás tudománya, a legsikeresebb filmek a Harry
Potter, a Narnia stb. – megfigyelhető, hogy a hívők közül is sokan kezdenek lazítani – óh, nem kell azt annyira
komolyan venni – mondják –, olyan
aranyos az a kis patás, ördögszarvas
figura a Narniában, nem számít, hogy Isten nem teremtett kentaurokat, hogy az oroszlánt (aki Jézust szimbolizálja) a boszorkány győzi le, és különben is a könyv írója,
S.C. Lewis a legnépszerűbb keresztény író! A bálványhoz
nem szabad hozzányúlni. Többször javasoltam már testvéreknek, hogy olvassák el Lewis önéletrajzát, melyből
egyértelműen kiderül okkultizmusa.
A körülöttünk lévő világ figyelmeztető jeleit tapasztalva, sokan látják/látjuk úgy, hogy az utolsó időben élünk, amikor
tombol az ellenség, tudva, hogy kevés ideje van hátra.
Komoly, átadott életű, szolgáló testvérek beszámolóiból
tudom, milyen támadásoknak vannak kitéve egy-egy nagyobb szolgálat előtt és közben.
Nyári gyülekezeti csendes hetünkön én is ezt éltem át.
Áradt Isten Szent Lelke, áldott igehirdetések, megtérések voltak, de támadások is! Ezen a héten a gyülekezet
apraja-nagyja együtt volt. A felnőttekkel párhuzamosan
gyermek - evangélizáció is volt (így a szülők zavartalanul
hallgathatták az igei szolgálatokat). Az első alkalmat én
tartottam a gyermekeknek (40 iskolás korú, 6-12 évesek).
Előző este be akarom venni a gyógyszereimet, de nincsenek a dobozban, és hiába kutatok át mindent. Úrrá lett
rajtam a kétségbeesés, hiszen a teljes értékű munkához
szükségem van rájuk. – Mit tegyek? Messze vagyok az otthonomtól, s mire megszervezem, hogy postán elküldjék,

Dániel fiam 6 éves volt, mikor egy
menyegzőn verssel köszöntötte az
ifjú párt. Félelem nélkül állt a nagy,
200 fős gyülekezet előtt. Bátran
mondta a verset, de az utolsó sort
elfelejtette. Hátrafordult, szemével
kutatva nézett körül és jó hangosan
megkérdezte: Anya, hogy is van tovább? Szavai derültséget keltettek.
Nekem pedig még most is fülembe
cseng gyermeki, tiszta hangja.
Életemben voltak és vannak időszakok mikor sötét fellegek vesznek körül. Csüggedés, kétségbeesés, félelem
van bennem. Pedig én csak boldog
akartam lenni. Összekuszálódott az
életem! Csak félve, halkan mertem

több nap is eltelik. Mondanom sem kell, nagyon zaklatott
lettem, de hamar észbe kaptam és imádkozni kezdtem:
„Uram, Neked minden lehetséges, az én alkalmasságom
Tőled van – Neked fontos az a 40 gyermek, akikhez el kell
jusson az üzeneted, Rád bízom ezt a helyzetet!” Teljesen
megnyugodtam és elaludtam. Reggel előveszem a tejport
a neszkávéhoz és a zacskóban megtalálom a gyógyszereket! Azóta sem tudom, hogyan kerültek oda. Az ellenség
alkalmatlanná akart tenni a szolgálatra!
Az utolsó napon fejgörccsel ébredtem s egyre rosszabbul
voltam. Hiába imádkoztunk, úgy éreztem, nem tudok felkelni az ágyból. A gyerekek már a második éneknél tartottak, amikor megérkeztem. Ahogy kiálltam eléjük és
megkezdtem az órát, mintha elvágták volna, minden panaszom megszűnt! Éreztem, hogy Isten nagyon megáldott
minket: a gyerekek figyeltek, aktívak voltak, s a hatás a
kiscsoportos beszélgetéseknél is tapasztalható volt.
Persze, a leírtaknál sokkal nagyobb támadásokat is átéltem már, de ezek a legfrissebb élményeim.
Hálás vagyok Istennek, hogy a Bibliában minden helyzetre találunk példát. Az apostolok őszintén beszámolnak
arról, mennyi támadást kellett elviselniük szolgálatuk
közben.
A fontos az, hogy olyan Megváltónk van, „Akinek adatott minden hatalom mennyen és földön!” Mi valóban
legyőzött ellenséggel állunk szemben, de azért ne kisebbítsük a jelenlétét és nagy figyelmet fordítsunk gyermekeink védelmére!
„Minden gondotokat hagyjátok őreá, mert neki gondja van
rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek,
az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellen szilárdan...” (1.Pt 5,7-9/a )

megkérdezni: „Uram, hogy is van tovább?” Még azt is megkérdőjeleztem,
hogy van-e tovább? De Jézus szólt:
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek.
Vegyétek fel az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok,
és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám
kedves, és az én terhem könnyű.”
Itt a szeptember. Gyermekeinknek
új tanév kezdődött tele nehézségekkel, kihívással, de célokkal, tervekkel,
örömökkel is. Nekünk pedig, akik
már kinőttünk az iskolapadból, más
próbákkal, sokszor nagyon bonyo-

Zika Klára

lult nehézségekkel, küzdelmekkel kell
szembenéznünk. De tovább kell menni! Mert van tovább. Csak kérdezzük
meg: „Uram, hogy is van tovább?”
Köszönöm Jézus, hogy hozzád mehetek, hogy a terheimet letehetem
a keresztnél!
Könnyes szemmel énekelem az énekíróval: „Az Úr csodásan működik,
de útja rejtve van... Sorsod sötétlő
árnya közt Szent arca rejtezik.”
Üzenem hát: Ne add fel! Van tovább!
Nézz fel Jézusra! Ő naponta új erőt
ad, és az út végén vár a menny, a
CÉL!
R. S.-né Lonka, Tokod
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A szeretetvendégségre nagyon készült.
Már hetekkel előtte tervezte, hogy miket fog sütni, és milyen húsokat, salátákat készít, hogy finom falatokkal
kényeztesse testvéreit. Bár forró nyári nap köszöntött rájuk, mégse számított a tűzhely melege, hiszen a szívét
sokkal jobban hevítette a készülődés
öröme. Lassan készen lett. Boldogan
nézegette a nagyobbacska csomagot,
és hálát adott az Úrnak, hogy volt miből, volt mivel és
volt hol... Aztán megköszönte a recept-ötleteket, az erőt
a munkához, a kitartást és azt is, hogy semmit se rontott
el. Elégedett mosollyal hajolt le a csomagok füléért, de
félúton úgy maradt, meggörnyedve. Valami eszébe jutott.
Egy kis töpörödött asszonyka a gyülekezetben. Milyen
boldog lenne, ha hazavihetne ő is valamit, ha megmarad,
de általában ott kapott léket a dolog, hogy nem volt miben. Elmosolyodott. Szapora léptekkel a kamrához sietett, és kivett belőle néhány műanyag dobozkát, amiben
az ebédjét szokták hozni, és ő gondosan tisztára mosta.
Négyet, ötöt is betett a szatyorba, és mellé csomagolt néhány nylon zacskót is. Már látta is lelki szemeivel azt a
pillanatot, amikor idős testvére segítségére siethet majd
ezzel a kis figyelmességgel.
„Milyen boldog lesz majd, ha másnap reggel előveszi azt
a kis madárlátta elemózsiát… Biztosan megköszöni majd
az Úrnak, hogy gondoskodik róla, hogy ellátja minden
időben, és biztosan igen édes lesz minden falat a szájában, hiszen szeretetből készült.” Aztán eszébe jutott a
mindig kotnyeles kisfiú is, aki állandóan csak rohangál,
és soha nem eszik semmit, bármennyire is unszolják a
szülei. Néha ő is így van. Amikor elé teszik az ételt, nem
csúszik le, bezzeg, amikor már vége a vendégségnek, de
megenné… „Nos, akkor övé lesz a második tálka” – gondolta elégedetten, s eszébe jutott az ige: az Úr előkészíti
gyermekei jócselekedeteit.
Ekkor az égre emelte a szemét. „Uram, gondoltál még valakire, vagy csak kettőjükre, vagy majd ott a helyszínen
megtudom a többit is?”
Mivel nem érkezett válasz, nem várt tovább. Elégedetten
bólintott, mint aki jól végezte a dolgát és elindult.
A szeretetvendégségen is minden rendben zajlott. Amikor
a rendező, fiatal testvérek kezdték letakarítani az asztalokat, s a konyhában már szét is osztották kinek-kinek
a csomagokat, odament. Megkérdezte, hogy csomagolhat-e ő is két személynek? A válasz „igen” volt, és boldogan repült vissza.
Ekkor elővett két kis műanyag tálcát és az egyiket jól
megtöltötte a néninek. Boldogan pakolt bele omlós sült
húst, fasírtot, főtt tojást és minden finomságot, amit csak
meghagytak az éhes szájak. Aztán gondosan betett egy
sokrétegűre hajtott szalvétát, és csomagolt mellé még az
édességből is. Vigyázott, hogy olyanokat rakjon, amik
könnyen haraphatók – hiába, idős korban már erre is
figyelni kell. Aztán elővette táskájából a nylon zacskót,
és gondosan becsomagolta a kis elemózsiát. Körülnézett,
de az idős testvérnőt nem látta sehol. Keresésére indult,
és kinn a folyosón adta át neki szeretete és figyelmessége
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jelét, hangsúlyozva: az Úr gondoskodik. Könnyes szemek
voltak a hála szavai.
Aztán visszament, és ismét körülnézett. A fiúcskára gondolt. Neki inkább finom süteményeket, édes nyelebeléket
rakosgatott, de azért jutott hely másnak is ott. Amikor
tele lett a dobozka, megint a táskája felé vette az irányt,
és az elővett zacskóba jó szorosan becsomagolta a madárlátta ennivalót.
Ekkor két nő furcsa pillantását érezte magán, de nem
akart törődni vele. Annyira tele volt a szíve hálával az Úr
iránt, hogy most ő is adhat másoknak, hogy ilyen semmiségekre oda se figyelt. De a füle még mindig jó volt és
amikor elment mellettük, a rosszalló pillantásukat kísérő
megjegyzéseiket is meghallotta. „Figyeled, ez már a második adag ételt dugja el magának. Nahát, azért ez nem
illik ilyen körökben... Nem is értem hogy engedhetik...”
„Na ja, alig lehet az ilyet észrevenni, annyira ügyes. De
hát, azért aki néz, az lát. Szólni kéne valakinek, hogy ez
azért már túlzás...”
De nem szóltak senkinek. Szavaik azonban, mint a tüskék
fúródtak az asszony szívébe. „De én nem is magamnak...
én nem is dugdosom... én nem is...” – és ekkor sírva fakadt. Sűrűn nyelte a könnyeit és aztán se jobbra, se balra nem nézve, letette a megtömött műanyag edénykét az
asztal szélére, és megszégyenülve elsietett.
A két nő egyike megelégedett arckifejezéssel vette el a
tele dobozt s felsóhajtott.
„Na, végre, jut azoknak is, akik csak szerények. Viszem
haza, jó lesz ez még vacsorára.” A másik is epekedve nézte,
de a doboz tartalma csak nem akart két felé oszlani...
Az asszony lassan, nagyon lassan araszolt hazafelé. Öröme,
hogy most gondolhatott másokra, és hogy véghez is vitte azt, amit elgondolt, elpárolgott. Csak a két nő gyilkos
megjegyzése ölte a lelkét. Ereje hirtelen elhagyta, már
ahhoz se volt kedve, hogy tovább menjen. Csak leült egy
utcai padra, és nyelte a könnyeit. Amikor rádöbbent arra, hogy mit is csinál, Istenéhez fordult:
„Uram, kérhetném, hogy keseredjék meg a szájában az
étel, amit nem is neki szántam, kérhetném, hogy adj neki szájzárt, hogy egy falatot se tudjon enni az elorozott
ételből, kérhetném, hogy büntesd meg kegyetlen szavaiért, meggondolatlan ítélkezéséért, mert ez van most a
szívemben... Ezek a dolgok kiáltanak bosszúért bennem...
De nem teszem! Uram, nem akarom ezt kérni. Nem akarom... nem... nem! De ha mégis kérhetek valamit, akkor
szépen kérlek, hogy változtasd meg a szívüket. Borzalmas
lehet ilyen szívvel élni. Én tudom. Én emlékszem, milyen voltam nélküled... és köszönöm, hogy már nem így
van! Uram, kérlek, nyesegesd őket is nagy szereteteddel, kérlek, hogy beszélj a lelkükkel, hogy ilyet nem szabad csinálni... Uram... Uram... bocsáss meg nekik, mert
én is megbocsátok. Most még fáj, tudod, de meg akarok
bocsátani! Köszönöm, hogy erre is te tanítasz engem.
Szeretlek!”
Aztán felállt megkönnyebbülten, mint aki jól végezte a
dolgát, s szívében egy ének kezdett felsejleni: „Vajon hogy
lesz Jézus vélem megelégedve...?”
Salyámosy Éva
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Hosszú életem során olyan sok minden történt velem. Nem
voltam elég bölcs, sajnálom és nagyon fáj. Már fiatalon
sok mindent rosszul tettem, mert engedetlen voltam a
szüleimnek és a lelkipásztoromnak. Drága Kovács Imre
testvér hiába mondta, hogy mi köze a világossághoz a sötétségnek, a hívőnek a hitetlenhez. Hozzámentem ahhoz
a fiatalemberhez, akit nagyon szerettem. De most már
tudom, hogy az engedetlenség milyen nagy bűn. Nem
akarom és nem is tudnám leírni, amit át kellett élnem,
sokat szenvedtem és sírtam, amikor rájöttem, hogy menynyit vétkeztem. Férjem halála után rám szakadt minden
bűnöm. Nem hibáztathatok senkit, de nem gondoltam,
hogy ez lesz a vége. Mit tehettem mást, mint hogy Istenhez
fordultam, de nem volt könnyű, mert amit vetettem, le
kellett aratnom.
Elkezdtem olvasni a Bibliát, és imádkoztam éjszakákat,
sírtam és könyörögtem Istenhez bocsánatért. Isten olyan
kegyelmes volt hozzám, hogy olyan igéket adott, amiből
éreztem, nem hagyott el. Elolvastam Ézsaiás 43,1-3 verseit és az egész részt, hogy ne a régi dolgokon tűnődjek,
mert Ő újat készít a számomra, és nem akarja a bűnös
ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Az Isten
drága igéje élővé vált számomra valóságosan, és a sok ige
sokszor megítélt, de fel is emelt. Így mindjobban megtapasztaltam Isten kegyelmét, de azt is, hogy én milyen
méltatlan vagyok. De „Isten úgy szerette a világot, hogy
egyszülött fiát adta, ha valaki hisz Őbenne el ne vesz-

Szeretnék beszámolni Urunk végtelen nagy és hosszan tűrő szeretetéről,
mellyel engem keresett és gyermekévé
fogadott az 1940-es ébredés időszakában. Akkoriban sok lehetőség volt
különböző lelki alkalmakon, ifjúsági
konferenciákon részt venni, így én is
voltam ilyen alkalmakon, mint például Tahiban, Alcsúton, Fóton. De
segítségemre volt Aszódon – ahol iskolába jártam – istenfélő tanáraim
türelmes, szerető pedagógiai magatartása, majd barátsága. Nem utolsó sorban édesanyám féltőn szerető
nevelése is, míg végül egyszer szíven
ütött a budavári istentiszteleten, 1948
júliusában Sréter Feri bácsi igehirdetése a János 8,10-11 verséről szóló
prédikációja: „...én sem kárhoztatlak,
eredj el és többé ne vétkezzél.”
Ennek a Jézustól származó mondásnak az ereje adott nyugalmat,
békességet nekem. Innen számítom

szen, hanem örök élete legyen.” És azért jelent meg az
Úr Jézus hogy az ördög munkáját lerontsa.
Sok ige vigasztalt és teljesen átformálta az életemet. Vannak
próbák az életemben és harcok, de tudom, hogy hová kell
mennem, és az Úr Jézusnál kész a segítség.
Már eljárt felettem az idő, de minden napért hálát adok
az Úrnak, hogy tudom olvasni a Bibliát, látok, kézimunkázom, kis szobámat rendbe tartom és igyekszem a szívemet is tisztán tartani. Sokszor fáj a kezem-lábam, de
nincs okom panaszra. Kedves családom türelmes hozzám,
békességben élünk az Úr kegyelmében. Csendben várom
a haza hívó szót, mert „vágyom melletted élni, Jézus”.
T. Zsigmondné, Érd

magam „hívő” embernek. Azóta már
sok ízben tapasztaltam újra nagy hálával Jézus Uramnak gondviselését,
és több ízben betegségeimből való
szerető szabadítását.
Nyolc éves koromban megmentett az
agyhártyagyulladásból. Az orvosok
szerint ebből eredően visszamaradtak különböző kisebb betegségeim,
így lettem 1995-ben pacemaker műszer viselője, használója. Ebben az
évben olyan súlyos állapotba kerültem, hogy a klinikai halál állapotából segített vissza Jézus Uram. Sok
– hitben járó – testvérem imádságát
hallgatta meg Urunk, és adott kitartást nekem is az I.Kor 13,12-13 verseiből nyert biztatással: „Mert most
tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig
úgy fogok ismerni, ahogyan engem
is megismert az Isten. Most azért

megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.”
Így kerültem ki ebből a nehéz helyzetből. Ezért is nem győzök hálát adni Istennek, és dicsőítem szent nevét
szabadításáért.
Az én súlyos állapotommal egyidőben
édesanyám is – akivel együtt laktam
Kaposváron egy 1 szobás lakásban –
beteg lett, és kórházba került, ahol
meghalt, mielőtt én kijöhettem a soproni szívszanatóriumból. Ezután részt
vehettem édesanyám temetésén, és
pár nap múlva – két bátyám intézkedése révén – 1996. január 13-án
ide, a gyenesdiási Kapernaumba kerültem. Ezt szintén a krisztusi szeretet bölcs intézkedésének tartom.
Mert így megoldódott további életem problémája.
C. Lenke, Gyenesdiás
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Úgy 5-6 évvel a bénulásom után
Pesthidegkúton egy kéthetes táborban voltam, távol édesanyám
gondviselésétől. A bevásárlást otthon mindig ő végezte. Nekem akkor
még nem volt elektromos kerekes
székem, csak kézzel hajthatós. Volt a
táborunkban egy kisbolt, de ott csak
az alapvető élelmiszereket lehetett
kapni. Egyik nap lehetőségem nyílt
egy távoli nagy üzletbe eljutni néhány társammal. Amikor elfáradt
a karom a kerekezésben, belekapaszkodtam az egyik elektromos
meghajtású betegtársam kocsijába.
Így haladtunk előre a célig.
Miután megvettem mindent, amiket
szerettem volna, tele lett a szatyrom, és csak nehezen tudtam kikerekezni, hogy ne boruljon ki az
ölemből. Hogy miért nem próbáltam
hátra akasztani a kocsim fogójára a
csomagot, már nem emlékszem, és
hogy miért nem gondoltam bele hamarabb, hogy így nem lesz könnyű
visszajutnom a táborba, ezt megint
nem tudom. De amikor a többiek
elindultak, akkor döbbentem rá,
hogy egyedül nem megy.
De mielőtt kétségbe estem volna
odajött hozzám egy fiatal hölgy és
megkérdezte: „segíthetek”? Én csodálkozva néztem rá, és kishitűen
elmondtam, hova szeretnék viszszajutni. Nem gondoltam, hogy egy
idegen ilyen nagy szívességet tenne.
De hát én pontosan arra felé lakom,
és pont útba esik az a tábor – mondta a hölgy. Alig hittem el, és még
mindig kételkedtem abban, hogy
vállalja, hogy hazatol, de ő próbált
meggyőzni. Végül engedtem.
Ahogy beszélgettünk az úton, kiderült,
hogy ő is hívő, csak más felekezethez
tartozik. Egészen a lakásig tolt, és ahogy
elment, Isten angyalát ismertem fel benne. Számtalanszor tapasztaltam Isten
gondviselését az évek során. Őt nem fárasztja, hogy törődjön velem, akár saját
hibám vagy tapasztalatlanságom miatt
kerülök nehéz helyzetbe. Csak azt tudom, hogy szeret, és az Ő kegyelme elfedi
erőtlenségeimet. Dicsőség Néki!
„…mert nem veti meg és nem utálja
a nyomorult nyomorúságát, nem
rejti el orcáját előle, segélykiáltását
meghallgatja.” (Zsoltárok 22,25.)
M. Ildikó, Kaba

A gimnáziumban volt egy osztálytársam, aki kiváló sakkozó volt. Magam
is tudok sakkozni — pontosabban ismerem a sakkozás szabályait —, de
mindig csodálattal adóztam azoknak, akik 3-4 lépésre előre ki tudják
számolni/következtetni a lépéseket.
A „nagymenők” állítólag még 7 lépésre is meg tudják mondani előre, hogy
milyen lépéseknek kell megtörténniük. Látszólag minden értelem nélkül
kilép a futóval, mert tudja, hogy néhány lépés múlva az fogja meghozni
a győzelmet, hogy az már „véletlenül”
éppen ott van.
Drága Apukámban (Abba=Atyám)
is gyakran elgyönyörködöm, amikor
életemben, vagy mások
életében látom, amint
Ő sokszor évekkel előre
megtervezi a sakklépéseket, az eseményeket,
nagy öröm, amikor
megláthatom az előre
eltervezett megoldást.
Valaki daganatos beteg
lett, minek következtében sugárkezelésen,
chemotherápián és egy
súlyos műtéten esett keresztül. Az ilyen műtétekkel általában 2 évvel
meg tudják hosszabbítani a beteg életét. Így
az említett betegünk is
hosszabbítást kapott.
Amikor azonban letelt az idő, az Úr
leállította a „betakarítást”. Azt mondta: „Ezt a gyermekemet még nem viszem el. Igaz, hogy a környezete már
„leírta”, de én éppen most küldtem
egy emberkét — egy kislányt — a földi
életbe. Amikor majd eljön az ideje, az
ő életében fel fogom használni ezt a
megöregedett szolgámat, mert nálam
„mindennek rendelt ideje van”.
A kislányka pedig növekedett, erősödött, ahogy a kisbabák szoktak. Közben
anyukája megtért. A Gyülekezetben
bemutatták, és felajánlották az Úrnak,
s ettől kezdve rendszeresen hozta is
az Úr elé szeretett csemetéjét, hogy
Ő viselje gondját, s egyengesse az útjait. Az évek során még született két
testvérkéje is. Az anyuka őértük is
ugyanúgy odajárult az Úr elé.
A három testvér szeretetben élt együtt

anyukájukkal, — de egyszer csak váratlanul apuka nélkül maradtak — s
bizony nem dúskáltak az anyagi javakban. Így négy tagú „csonka családdá”
váltak. Mindegyik gyereknek jó esze
volt, de akinek jobb volt a feje, annak
kevesebb volt a szorgalma. Így aztán
kiegyenlítették az esetleges különbségeket, s az iskolában mindegyik jól
haladt. Néha (?) előfordult, hogy veszekedtek egymás között, de ha valaki
kívülről megtámadta, vagy megbántotta az egyik testvért, akkor a másik
kettő egy emberként állt ki mellette,
és megvédelmezte a másikat.
A hívő anyuka szorgalmasan vitte a
gyerekeket a gyülekezetbe, ott meg
jártak a Vasárnapi
Iskolába. Így aztán
megismerték — meg
is szerették — az Úr
Jézust, s szívecskéjük
kezdett nyiladozni feléje. Legnehezebb harcai
a legidősebb lánykának
voltak — ekkorra már
tizenkét éves lett —, s a
kiskamaszoknak alaptermészetéhez tartozik,
hogy már kezdenek „nagyosan” gondolkodni.
Már „elvárásaik” vannak. A szülőtől, a társadalomtól, Istentől,
a maguk elgondolása
szerint. A Vasárnapi Iskolában úgy
mondták, hogy Isten meghallgatja az
imádságainkat, ha kérünk Tőle valamit. Meg van írva: „aki kér, az mind
kap” „kérjetek és adatik nektek”. Azt
azonban nehéz megtanulni — nekünk idősebbeknek is nehéz volt —,
hogy az az ige is ott van a Bibliában,
„mindennek rendelt ideje van”, s néha a türelemre is tanítani akar Isten
bennünket.
Így volt ezzel kisbaba is, aki 12 év
alatt közben kiskamasszá vált. Azt
vette a fejébe — talán a TV-ben, vagy
Interneten látta, nem tudom —, hogy
szeretne megtanulni szörfözni. Sőt!
Hozzáfogott szorgalmasan imádkozni azért, hogy a Jó Isten segítsen neki
ebben. Hiába mondta neki anyukája, hogy „Kislányom! Tudod, hogy
nem vagyunk olyan anyagi helyzetben, hogy ezt megengedhetnénk ma-
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gunknak. Senki ismerősünk sincs, aki
szörfölne. Jobb lenne, ha reálisabb
dolgokat kérnél a Jó Istentől.”
A kiskamasz azonban makacsul kitartott imakérése mellett. Egyszer
— gyermeki hittel — azt mondta:
„Anyu, ha nem tudnád, a Jó Istennek
sok szörfdeszkája van.” Anyu pedig
elgondolkodott a gyermek hitén, és
szívós kitartásán. Az idő múlt, az
imádság pedig — legalább is úgy
látszott — csak nem nyert meghallgattatást. Kiskamaszban néha az is
megfogalmazódott, „úgy látszik, Isten
nem akarja meghallgatni az imádságomat, vagy talán most éppen nem ér
rá, hogy az én ügyemmel foglalkozzék. A Sátán pedig olykor még azt is
besúgta a fülébe, hogy talán nincs is
Isten, s ezt az egész Isten dolgot csak
a Vasárnapi Iskolai tanító találta ki.”
Igazi, komoly küzdelem folyt kiskamasz szívében.
Történt egyszer, hogy a gyülekezetben
egy néni odament az anyukához, és
egy hétre meghívta az egész családot
balatoni nyaralójukba, amit — ahogy
mondta — a Jó Istentől kaptak ajándékba. Ő volt a felesége annak a bácsinak, aki tizenkét évvel ezelőtt újabb
hosszabbítást kapott.
Nagyon megörült a kis család a nem
várt meghívásnak, s a gyerekek szorgalmasan gyűjtögették, s számolgatták megtakarított zsebpénzüket, hogy
a balatoni nyaraláson ne kelljen szűkölködniük. Az egyik gyerek azzal a
megjegyzéssel kapott valakitől 2,000
Ft-ot, hogy „azt csak fagyira szabad
elkölteni.” Ez igazán nagyszerű!
A meghívó házaspár pedig igyekezett minél izgalmasabb programot
kitalálni a gyerekeknek. Sokat törték a fejüket, hogy mi az, ami érdekes, élménygazdag, és mégsem
kerül sokba. (Hiszen ők sem dúskáltak az anyagiakban, mert mindketten
nyugdíjasok voltak.) Terveztek hajókirándulást a Balatonon, múzeumlátogatást Keszthelyen, meg csónakázást
is, mert volt egy kis evezős csónakjuk
a garázsban.
Végre eljött a nagy nap. Az időhoszszabbításos bácsi elhozta őket autóval, s egy szép napsütéses vasárnap
délután bekanyarodtak a balatoni
nyaraló udvarára, ahol már előre kitárt kapuval várták őket.
Kiskamasznak nagyot dobbant a szíve,
amikor már a kiszálláskor észrevette a garázs oldalának nekitámasztott
gyönyörű, hófehér szörfdeszkát.

Puszi, puszi, meg a szokásos üdvözlések után a házigazdáék megmutatták
a vendégeknek a szobáikat, de kiskamasz nem nagyon tudott odafigyelni.
Meg is kérdezte az első lélegzetvételnyi szünetnél, hogy „Tessék mondani!
Ennek a szörfdeszkának van vitorlája is?”
A dolognak az lett a vége, hogy a
„házigazdáék” tervezett programja
feleslegessé vált, mert a gyerekeket
a szörfön kívül semmi nem érdekelte, különösen kiskamaszt. A szörfön
evezni is lehetett, meg ugrálni is lehetett róla, így a többiek is jól szórakoztak vele.
Szerencsére, az időhosszabbításos bácsi szívesen tanította őket. Már az első
este elméleti oktatást adott a gyerekeknek egy arasznyi kis szörfmodell
segítségével. Súlypontról, meg erőkarokról, nyomatékokról beszélt, amit
csak nehezen értettek, főleg a legkisebb, a kisfiú, de a picurka modellen
bemutatva minden világossá vált.
Amikor kiderült, hogy kiskamasznak
már egy jó ideje imakérése a szörfözés,
valami por mehetett a bácsi szemébe,
mert kicsit könnybe lábadt. Vagy talán arra gondolt, hogy a Jó Isten már
12 évvel ezelőtt eltervezte, hogy kisbabát — amikor felcseperedik — neki
kell majd a szörfözés rejtelmeibe bevezetni, s Isten tervében benne volt,
hogy neki életben kell maradnia? A
feladat szokott értelmet adni az ember életének. A nyaralás végén még
valami olyasmit is mondott, hogy ez
a 2012-es év azért igazi ajándék számára, mert hasznára lehetett valakinek. Segíthetett a jellemformálásában,
a küzdőképesség, az egészséges önbecsülés kialakításában. (Egy négy
szem közti beszélgetésben Anyuka elmondta, hogy az iskolában néha nehézségei vannak kiskamasznak , mert
elnyomják, s nem tudja kivívni, hogy
értékeljék a teljesítményét.)
A következő napok tapasztalatokkal
és kemény küzdelmekkel gyorsan teltek. Négy nap kitartó gyakorlás után
kiskamasz már kiválóan meg tudott
birkózni az erősebb széllel is, és élvezte, amint siklik a hullámokon, s a víz
spriccel szét a szörfdeszka orránál.
A legnagyobb élmény mégis az a bizonyság volt mindenki számára, hogy
néha a Jó Isten tizenkét évvel előre
megrendezi az előfeltételeket, hogy egy
picinyke teremtményének az imáját
meghallgassa.
N. Rezső

Székelyágotán születtem, 50 km-re
Segesvártól. Akkor már nem volt magyar nyelvű oktatás, és mikor 17 évesen
bekerültem az iskolába, Nagyszebenbe,
már nem álltam volna meg a helyem.
Azt, hogy ma írni, olvasni, beszélni
tudok magyarul, drága édesanyámnak köszönhetem elsősorban. Ő adta
a magyar nyelvű könyveket a kezembe. Így ismertem meg a nagy magyar
írókat és költőket.
Majd mikor a fiúnk került iskolába
már Aradon laktunk, ahol volt magyar iskola, több is. Így ő az első nyolc
évet magyar iskolában tölthette. Akkor
szereztünk be szótárakat is, így az ő
tankönyvei nekem is segítségemre voltak. Az idegen nyelvek szeretete Isten
ajándéka számomra is, fiam számára
is. Az iskolában alapvető ismereteket
szereztem, de hogy eljussak oda, hogy
társalgó szinten beszéljek angolul, az
önszorgalom, melyhez csak Isten adott
vágyat és türelmet. Így ha nem is sikerült álmomat elérni, hogy turisztikai
ismeretekre tegyek szert, és azt tanuljam, a nyelvtudásomat már sokszor
felhasználhattam Isten dicsőségére,
és ez a legfontosabb. Csak az marad
meg, mit Istenért és embertársainkért tettünk. Hiszem és tudom, hogy
jutalma el nem marad.
Néha én is elgondolkodom vagy mások
is felhozzák a témát, hogy nincsenek
ledolgozott éveim és nem lesz nyugdíjam. De mikor a gyerek kicsi volt és
annyi műtéten és szenvedésen mentünk át ketten, végig vele voltam, és
az anya átérzi gyermeke szenvedését.
Akkor az volt a fontos, hogy gyermekünk lássa, érezze, hogy szeretjük őt,
hogy számunkra ugyanolyan ügyes
és szép, mint aki egészségesen született. S most valóban büszke lehetek
rá. Arany szíve van, és a lelke is szép.
Később, mikor nehezebb lett munkahelyet találni, Isten adott alkalmat,
hogy fordításokat vállaltam pl. imaházaknak is. Ezt a munkát persze nem
írták be a munkakönyvembe, sem az
órákat, mikor gyerekeket tanítottam.
Segítettem az angol vagy francia leckék
elkészítésében. De az Úrnál ez fel van
írva. Így hát Ő gondomat fogja viselni
akkor is, ha engedi, hogy megöregedjek. Mindez ideig velünk volt az Úr, s
nem hagy el ezután sem.
V. Piroska, Románia
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A viselkedés, a jómodor az emberi társadalomban általában
neveltetés kérdése.
Ezt lehet törvényekkel, szabályokkal házirend – korlátok között tartani. Az emberi
különcség, a versengés felülírja ezeket
a szabályokat, és a viselkedés ezért lesz
éktelen, elfogadhatatlan. Ha „szeretetem
nincs, semmi vagyok”. (I. Kor 13,2.)
A hitre jutottak között Pál apostol felállítja a minimális szabályokat. A korinthusi levelekben sokat olvasunk róluk.
Pl „A szeretet hosszútűrő, a szeretet jóságos,
nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem
henceg, nem fuvalkodik fel, nem pöffeszkedik; nem illetlenkedik (nem illemsértő), nem
keresi a maga hasznát, nem lobban haragra,
nem tartja számon a rosszat, nem rója fel,
nem örül az igazságtalanságnak, de együtt
örül az igazsággal.”(I. Kor 13,4-6.)
Amikor az Úr Jézus az úrvacsorát elrendelte, akkor még nem volt szó az Ő
egyházáról, gyülekezetéről. Ezt a Szent
Szellem teremtette meg ötven nappal
később. A tanítványainak, illetve az
övéinek adta az Úr, akik vele éltek és
szenvedtek, akik életközösségben álltak
vele. Akiket itt hagyott, amikor e világból visszament az Atyához. Az Ő távolléte alatt közösen emlékezzenek meg Ő
róla. A szabályok felállítása a gyülekezet megjelenése után történik.
Pál tovább oktatja az eklézsiabelieket:
„Ha pedig valakinek tetszik a versengés,
nekünk ilyen szokásunk nincsen, sem az
Isten eklézsiáinak. Az itt következőket
pedig nem dicséretképpen, hanem parancsként mondom, mivel nem a jóra,
hanem versengésre gyűltök össze...”
„Mikor egybegyűltök valahol, nem az
Úr vacsoráját eszitek, mert ki-ki a saját vacsoráját veszi elő az evésnél, és
az egyik bizony éhezik, a másik pedig
megrészegedik. Hát nincsenek házaitok
az evésre és ivásra? Vagy megvetitek az
Isten Eklézsiáját (Gyülekezetét) és megszégyenítitek azokat, akiknek nincs mit
enniük? Mit mondhatnék nektek? Meg
kell-e dicsérjetek titeket ezért? Nem dicsérlek meg!” (1.Kor 11,16-17,20-22.)
A közösség állapotáért és a helyes gyakorlatért minden egyes tagnak személyes felelőssége van. Vagyis a résztvevők
személyes állapota – szívbéli állapota
–, lelkiismeretének állapota határoz-

za meg. „Vizsgálja meg az ember magát.” (1.Kor 11,28.) Az önvizsgálatot a
Korinthusbeliek elmulasztották, és
ezért az életgyakorlatuk méltatlanná,
illetlenné vált, és nem szomorodtak
meg a köztük lévő bűn miatt.
Az idén nyáron többször utaztam nagytáblás mezőgazdasági területeken.
Érdekes volt megfigyelnem, hogy a tábla
szélén mennyivel satnyább, hiányosabb
volt az ültetvény képe. Most, mikor újra láttam, sokkal sárgább, sőt teljesen
elszáradtak a levelek, de az egész tábla
szép fejlett és haragos zöld volt.
Visszaemlékeztem az út szélre esett, és
a tövisek közé esett gabonamagról szóló
példázatra (Mt 13). Mennyire meglátszik,
amikor egymást segítik, és egyenletesen fejlődnek egymás mellett a növények. Emlékezhetünk a cselekedetek
könyvéből, hogy az összegyülekezésnél „Akik pedig hittek mind összetartottak.” (ApCsel 2,44.)
Eszembe jutott még a kalász és a konkoly
példázata is (Mt 13,24-). Az Emberfia
kitűnő magot vetett, de jött az ellenség,
és vadócot szórt közé. Az Úr Jézusnak
ezt a hasonlatát sokszor és sokan sokféleképpen félremagyarázzák. A biblikus
gyülekezet, nem holmi vegyes társaság.
Különböző heterogén elemek találkozó
helye. Nem is az a szántóföld, amelyen
a konkoly és a búza együtt nő az aratásig. Az Úr Jézus világosan mondja: „A
szántóföld pedig a világ...” (Mt 13,38-39).
Tehát itt a világban és nem az Úr gyülekezetében nő együtt a mag. Hogy ennek
a kétfajta embernek az egyházban vagy
gyülekezetben is együtt kellene lennie?
Az csak az emberek gondolata! Az Úr
Jézus ezt sem nyíltan sem hasonlatban
soha, sehol sem tanította! Sőt ellenkezőleg! Az Írás egyhangúlag tesz bizonyosságot arról, hogy Isten csak szent
népet mondhat magáénak. Éppen ezért
emlékezni és hirdetni csak Isten gyermeke tud igazán. Pál apostol is így figyelmezteti a Korinthusbelieket. (1.Kor
5,11-13.) „Most viszont azt írom, hogy ne
társuljatok olyannal, aki testvér létére
parázna, kapzsi, bálványimádó, szidalmazó, részeges vagy ragadozó, az ilyenekkel még együtt se egyetek. Ugyan
miért kellene nekem a kívül valókat
ítélnem? Ti viszont a bent levőket nem
ítélitek meg! A kívül valókat az Isten
fogja megítélni. Ti pedig távolítsátok
el a gonoszt magatok közül.”

Ugyancsak Pál írja az I. Kor 10,12 versében „Úgy hogy aki azt gondolja, hogy
áll, ügyeljen, nehogy elessék.”
A gyülekezet nem is kórház, mert a gyülekezeteknek nincsenek zárt osztályai meg
fertőző részlegei sem, mert nem bírnák
ki az Isten dicsőítésére készülő tagok.
Nemrég olvastam egy bizonyságtételt,
melynek az alapigéje az 1. Tim 3,15 „Ha
mégis késnék, akkor tapasztalhatod,
hogy miként kell forgolódni az Isten
házában, ami az élő Isten Eklézsiája
az igazság oszlopa és talapzata.” Pál
apostol az újtestamentumi gyülekezetet az élő Isten lakozóhelyének, az igazság oszlopának és erősségének nevezi.
E gyülekezetnek Isten felé csak egyetlen célja van: Őt lélekben és igazságban
imádni. Az emberek felé is csupán egyetlen programot kapott: az evangéliumot
hirdetni minden teremtésnek, mely magába zárja a szeretet mindennemű gyakorlatát is. Ezen kettős feladatát csak úgy
tudja végezni, ha úgy egyénileg, mint
összegségében megtisztítja magát minden hamisságtól. A Szentírás a gyülekezettől ugyan olyan tisztaságot követel,
mint az egyes egyéntől, és az apostoli
levelek egyformán irtják a bűnt úgy az
egyénből, mint a gyülekezetből. Ha egy
magát keresztyénnek nevező szervezet
vagy csoport tudva megtűri tagjaiban a
bűnt, vagy a fent említett két feladaton
kívül mást is felvesz programjába, és a
társadalom vagy az állam ügyeibe beleavatkozik, a Szentírás világos bizonyságtétele szerint nem újtestamentumi
gyülekezet. Az Úr Jézus azt mondja az
ilyen gyülekezetről: „Az a neved, hogy
élsz, és halott vagy!” (Jel 3,1.) Az Úr Jézus
és az apostolok egyetlen hagyatéka az
igazi újtestamentumi gyülekezet (ecclesia). Csakis arra illenek rá ama komoly
utasítások és körülmények, melyeket a
Szentírásban úgy az egész gyülekezetről,
mint az abban szereplők megszentelt életéről olvasunk. Ezen szentírásbeli utasítások megadják minden embernek a
kulcsot az egyházi és a gyülekezeti élet
tarkaságában. Ez a tarkaság nem isteni
hagyaték, hanem emberi gyengeség szüleménye. Ha emberi gyengeség szerint,
az embereknek szeretnénk megfelelni,
az az Írás szerint „éktelen” vagy „illetlen”
viselkedés. Mindenki személyesen felel
az Isten előtt. Az Úr Gyülekezete pedig
válassza azt a szentséget, amely összeköt,
összetart és megőriz arra a napra.
Bödös József
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Nagy szeretettel emlékezem drága édesanyámra, aki egész életében szeretettel szolgált úgy a családban, mint a
gyülekezetben, és szolgált másoknak
is. Komoly, istenfélő asszony volt, alázatos és vidám szívvel szolgált bármikor, amikor szükség volt rá.
Száz évvel ezelőtt a nagyszüleim voltak az első hívők a faluban, így természetesen nálunk voltak az összejövetelek. Később tudtak venni egy
másik házat, és itt lett berendezve
az első nagyszoba imaház céljára.
Húsz éven keresztül ott laktunk az
imaháznál, és az természetes volt,
hogyha jöttek a vendégek, azok nálunk maradtak ebédre. Mivel a közösségben többnyire asszonyok voltak,
akiknek a férjük nem volt hívő, így
nem is tudtak vendéget hívni ebédre. Az én édesanyám ezt a szolgálatot
is nagy szeretettel végezte. De nemcsak addig, amíg ott laktunk, hanem
amikor már felépült új imaházunk,
akkor is hozzánk jöttek a vendégek,
mert az édesapám volt a gyülekezet
vezető. Később, amikor szüleim már
idősek voltak, a rokonságból, vagy a
testvérek közül azokat, akiknek nem
voltak hívők a gyermekeik, mi vittük
el ebédre és délután haza. Néha hetekig voltak nálunk testvérnők még
más gyülekezetekből is, és édesanyánk nagy szeretettel végezte ezt
a szolgálatot.
A családban is sok volt az elfoglaltsága, mert négyen voltunk testvérek. A
legidősebb öcsém sajnos fogyatékos
volt, angolkóros, nem tudott beszélni,
sem járni. Tizenhárom évesen ment
el a jobb hazába.
Édesanyám, mint varrónő is dolgozott,
főleg este, amikor már a háziállatokat
és a gyerekeket is elrendezte éjszakai
pihenésre. Akkor odaült a varrógéphez, és vidáman dolgozott nemcsak
nekünk, hanem másoknak is. Nagyon
sokan jártak hozzánk, és úgy emlékszem, hogy a szegényebbeknek, vagy
félárva gyermekeknek díjtalanul készítette el a ruhákat. Ezt a tevékenységét is nagy örömmel végezte, amíg
ereje tartott. Később már nem fogadott el ezekért a szolgálatokért semmit, mert örömmel szolgált.
Amikor édesanyánk meghalt, eljöttek a temetésre az asszonyok, akik-

nek sokat segített. Meg is jegyezte ezt
egy látogatónk, amikor később eljött,
hogy meg volt lepődve, milyen sok cigányasszony volt ott, mind szép koszorúkkal. Mondtam, hogy édesanyám
szerette és segítette a cigányokat is. Ő
nem tett kivételt az emberek között.
Szeretettel szolgált. Tőle tanultam meg
én is a szeretetszolgálatot.
Amikor disznóölés volt nálunk, másnap
elkészítette a csomagokat a szegényeknek. Kezdetben egy unokanővéremmel
mentem, hogy tudjam hova vinni a csomagokat. Később már egy barátnőmmel
mentünk, mert nekem nehéz lett volna a
két nagy táska, és hogy ne menjek egyedül idegenekhez. Amikor súlyos beteg
asszony volt az utcánkban, elkészítette a vasárnapi ebédet egy edénybe, és
vittem az ebédet ahova küldött.
Egyszer a szomszédasszonyt bevitték a kórházba, a férje meg otthon
feküdt törött lábbal, és kicsi babájuk
volt. Mikor édesanyám este hazajött
a munkából, mondtam neki, hogy mi
történt. Ő azonnal átment a szomszédba és elhozta a féléves kislányt. Nekem
megmutatta, hogyan tegyem tisztába a babát, hogyan etessem stb. Mert
akkor még csak 15 éves voltam. Ez a
kislány nálunk volt fél évig, amíg az
édesanyja a kórházban volt. Ez a kislány is – aki már nagymama, és hála
a jó Atyának megtért –, nagy szeretettel emlékszik vissza édesanyámra, és
nekem is nagy szeretettel viszonozza
azt a szolgálatot, amit kicsi korában
tettünk érte.
Ha visszagondolok az életünkre – főleg a háborús években és később is,
amikor olyan nagy szegénység volt
– nem emlékszem, hogy nekünk valamiben hiányunk lett volna. Volt
időszak, amikor édesapánk az orosz
fronton volt, és édesanyámnak akkor
egyik nagynéném segített, és bizonyára mások is, főleg a mezei munkákban, de még kicsi voltam arra és nem
emlékszem.
Az örömteli éneklés nem hiányzott
a mi házunkból. A szomszédok úgy
ismerték, mint aki mindig vidám és
folyton énekel. A jó Atya gazdagon
megáldotta az életét, és 90 évesen,
örömtől sugárzó arccal ment át a
jobb hazába.
B. Erzsébet, Szlovákia

A krisztusi szeretet az én életemben is nyilvánvalóvá lett. Főként
akkor, amikor hitetlen férjem durvaságai miatt már fontolgattam a
válás lehetőségét. Kértem Istent,
hogy változtassa meg őt, mert már
nincs erőm tovább elviselni azt
a sok bántást és megaláztatást,
amit el kellett tőle viselnem. De
változás nem történt. Így kértem a
drága Úr Jézust, hogy adjon több
türelmet, mert itt volt a 4 gyermek
is, akit fel kellett nevelni.
Az a szeretet, amit akkor Isten tett
velem, semmi mással nem magyarázható, hiszen akkora nyugalmat és türelmet adott, hogy attól
kezdve a férjem is megváltozott.
Lemondott az italról, a cigarettáról és a sok csúnya káromkodásról
is. Isten csodálatos munkát végzett az életünkben!
De fel kellett ismernem, hogy
rosszul kértem az Ő segítségét.
Még ilyen hosszú idő után is hálás
vagyok az Úr Jézusnak, hogy az
Ő nagy szeretetével lehajolt hozzám és meghallgatta kérésemet.
Ezért úgy gondolom, hogy érdemes Hozzá jönni mindazoknak
is, akik reményvesztettek, vagy
hasonló helyzetekben vannak. Ő
lehajol az ő nagy szeretetével és
meghozza a jó irányba való változást, ha hittel jövünk Hozzá.
G. Istvánné, Farád

SZERETET
„Jól tudom: a fényt a szemem itta,
a dalt a fülem fogta,
a simogatást a kezem érezte,
szép utakon a lábam vitt,
és a gondolatok a fejemben születtek,
mint az ég távoli villódzása,
de mindezt a szívem gyűjtötte össze,
és belőle lett minden, ami
Szeretet.”
Fekete István
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Az igazi szeretet forrása Krisztus. Ezért nem értem, hogy kerülhet a gyönyörű szép érzelem közelébe a bántás. Aki szeret, az karol, segít, jót tanácsol, vígasztal, és nem bántani akar. De sokszor
előfordul mégis, hogy minden jó szándék és tett mellett ott van
a tűszúrásszerű kioktatás, önigazolt feddés. Mintha a szeretetet
Krisztus nélkül gyakorló mindent jobban tudna. És amit egyik
kezével ad, a másikkal – szívbéli tüskéi által – visszaveszi.
A fájó az egészben az, hogy hittestvérek között is van ilyen. Hisz
a világ fiai is képesek szeretettel teljes cselekedetekre az övéik
– még sokszor az idegenek iránt is. De mit kapott Jézus az emberektől, mikor itt a földön járt? Annyi irgalmas szeretet áradt
belőle az emberek felé, és olyan kevés ember viszonozta azt. Az
áldozatos szeretet Krisztus lábnyomán járva spontán, mindig figyelmes, találékony, és nem fárad el. Legfőképp az jellemzi, hogy
mindig áldozatra kész. Időt, pénzt, türelmet ad annak, akinél nagy
a szükség. Meghozni kisebb-nagyobb áldozatot csak azokért tudunk, akiket igazán szeretünk. Mai világunkban az önszeretet,
önimádat dominál, és inkább tapossák a másikat, mintsem áldozatot hoznának érte. Az igazi szeretet mindig és minden helyzetben teljesen azonosulni tud embertársa bajaival, gondjaival.
Gondokból, bajokból van elég. Nemrég ismét kilátástalan helyzetbe kerültünk. Az ember ilyenkor futkos fűhöz-fához, kétségbe esve próbál kimenekedést találni. De az emberek – még sok
hívő is – tele vannak saját gondjaikkal. Ki így, ki úgy reagált elkeserítő helyzetünkre. Volt ott szánakozás, kemény tanácsadás,
megint másnál ígérgetés és szelíd dorgálás egyszerre. Ezek után
elmentünk a nemrég kinevezett kedves lelkészeinkhez. A gond

Szeretnék megosztani egy olyan élethelyzetet, amelyben a krisztusi szeretet önzetlenségét éltem át családommal
együtt 1989-ben.
Erdélyi születésű magyarként boldog
gyermekkorom volt. Felnőttem, férjhez mentem, és az ország egyre romló
helyzetéből nem sokat érzékeltem egészen 1988-ig, 3. gyermekünk születéséig.
Ezidőtájt gyülekezetünkből két család is
átszökött Magyarországra. Szöktek, mert
akkor másképp nem lehetett. Így én is
– férjemmel megbeszélve, sokat imádkozva – felbátorodtam, és két tizenéves
gyermekünkkel elindultam az ismeretlenbe, hátrahagyva a férjemet és a 10
hónapos harmadik gyermekünket.
Az elválás nagyon nehéz volt, de családunknak szét kellett szakadnia, mert a határon
egy egész családot együtt nem engedtek
át. A már áttelepült családok biztattak és
hívtak, hogy az ottani magyar gyülekezetben lesz, aki minket is befogad. Abban a
reményben, hogy 2-3 napon belül férjem
is utánunk jön harmadik gyermekünkkel, imádkozva elindultunk. Egy szabolcsi

feltárása után volt türelmük hosszan hallgatni a panaszáradatot, azonnal imára kulcsolt kézzel kérték Istentől a segítséget.
Másnap pedig egész délelőttjüket rám szánták, hogy az Isten
által hittel várt segítség tevőleges eszközei legyenek.
És ez még csak a nehéz ügy kezdete. Hála legyen Istennek, hogy
vannak ilyen igaz szeretettel teljes, áldozatkész lelki testvérek az
életünkben, akikért és lelkészeinkért nem győzök hálát mondani Istennek. A lelki tisztaság olyan folyamatosan árad szívükből
felénk, hogy mindig meghatódva kérdem: Istenem, Te ennyire
szeretsz? Az ilyen tiszta szívű emberek mindig tudják, mi hiányzik a legjobban, és azt is, mi okozza nekünk a legnagyobb örömöt. Ez az örömforrás, amely Istentől ered, Őt dicsőíti, minket
pedig újra és újra felüdít.
Ennyi igazi és sorozatos jó után mit is tehetnénk? A szívem arra
indít, hogy tiszta örömmel, hálásan viszonozzam szeretetüket.
Ha szerény aprósággal, bármivel, de érezze, hogy szeretetem
iránta szinte végtelen.
A legvégére hagytam a legnagyobb igazságot. Nem gondolhatjuk,
hogy készek vagyunk a legnagyobb szeretetre. Ez csak akkor lesz
valóság, ha életünket átadva Jézusnak hagyjuk, hogy Ő szóljon,
cselekedjen általunk. Ha hagyjuk, hogy próbákon át megedzve,
kiábrázolhassa bennünk önmagát. Tehát az igazi szeretet bennünk Krisztus szava, az Ő mozdulata, türelme, tisztasága, áldozatos odafigyelése és folyamatos kitartó ténykedése. Ilyen szeretni
tudással áldjon meg az Úr minden Isten felé igyekvő, másokon
igazán segíteni akaró, jószándékú embert.
P. A. Júlia, Tahitótfalu

kis gyülekezetbe érkeztünk, ahol valóban
nagy szeretettel fogadtak minket. Anna
néni és Árpád bácsi – utólag megláttam
– szerény anyagi körülményeik ellenére
tették ezt. Ők is imádkozó szívvel határozták el, hogy ismeretlenül is megosztják
velünk otthonukat, és érkezésünk előtt a
következő megerősítő igét kapták: „Tiszta
és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten
és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban
és szeplő nélkül megtartani magát a világtól.” Jakab 1,27.
Elhatározásuk áldásaként másfél hónapig élvezhettük önfeláldozó szeretetüket, melynek egyik jele volt a sok
közül, hogy közjegyzőnél is elintézték nekünk a letelepedési engedélyt.
Amikor ugyanebben a községben maradva albérletbe költöztünk, a kapcsolatunk ugyanolyan maradt: nap mint
nap együtt dolgoztunk a házi munkában, ettünk, Bibliát olvastunk és imádkoztunk. Lányukként tekintettek rám,
lányaimra pedig, mint unokáikra.
Én a közeli városban kaptam munkát, a

lányok pedig tanultak. Nem lehet eléggé hangsúlyozni azt az önzetlen, krisztusi szeretetet, amit ebben az időszakban
Anna nénitől és Árpád bácsitól kaptunk.
Amellett, hogy minket ennyire szerettek,
a házukban még egy idős nénit is gondoztak. Négy felnőtt gyermekük addigra már
családot alapított, és 16 unokával büszkélkedhettek. Közülük az egyik, amikor mi
már az albérletben laktunk, azt kérdezte
Árpád bácsitól a lányokat és engem is keresve: Papa, hol vannak Mártiék? Hívd
vissza őket, papa. Én akkor voltam 37 éves,
de a szülői házon kívül nem éreztem még
senki részéről ekkora szeretetet.
Egy idegen országban, idegen helyen és
emberek között Isten gondoskodott arról, hogy mégse érezzem magam egyedül.
Árpád bácsiék úgy álltak mellettünk és
aggódtak értünk, mintha szüleink lettek
volna. Együtt imádkoztunk családunk
újraegyesüléséért, mely kilenc hónap
után megtörténhetett. Hála legyen érte
az Úrnak, és köszönet a már mennybe
költözött testvéreinknek.
Sz. Szilvia, Mátészalka
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Hogy hogyan nyilvánult meg életem során a krisztusi szeretet? Néhány pillanatképpel szeretném feleleveníteni.
A szőlőmunkásokról szóló példázat (Mt 20,1-16.) az én
életemben éppen fordítva esett meg: Együtt indultam és
kezdtem a munkát az államigazdaság földjén hívő lánytestvéreimmel, akik az év legnagyobb részében mezőgazdasági munkát végeztek. Iskolapadhoz szokott szervezetem
nem bírta a „klímaváltozást”, a nagy meleget; rosszul
lettem, elájultam. A fizetséget mindig közösen kaptuk a
nap végén, aztán egymás között elosztottuk. Az én kedves testvéreim – a történtek ellenére –ugyanannyi részt
adtak nekem is…
„A szeretet nem keresi a maga hasznát” (1 Kor 13,5.)
Évekkel később történt Szegeden, hogy el kellett hagynom
a kollégiumot, mert megtalálták a Bibliámat az ágyamban. Aztán az is nyilvánvaló lett, hogy gyülekezetbe járok.
Az Úr csodálatosan gondoskodott rólam, mert magához
fogadott a gyülekezetből egy néhány évvel idősebb óvónő
testvérem a társbérleti szobájába ingyen és bérmentve,
csak a téli tüzelő árába „szálltam be”.
Tanulmányaim befejeztével Szeghalomra kerültem, ahol
akkor még nem volt baptista gyülekezet (hála az Úrnak,
azóta már van!). Hiába jelöltem meg három másik helyet,
ahova a kinevezésemet kértem volna, ezt nem vették figyelembe, mert az volt a cél, hogy ideológiailag átneveljenek. Ennek megoldását abban látták, hogy a gyülekezettől,
a testvérektől elszakítsanak. „Az Úr karja azonban nem
oly rövid”, hogy ne nyúlt volna utánam. Ézsaiás könyvének 59 fejezetéből az 1. verse utólag is hálára hangolja a
szívemet. Ugyanis a szegedi testvérek közül – a „szeretettől hajtva” – ketten is meglátogattak.
Először január végén barátnőm, lelki testvérem keresett fel, aki akkor még főiskolai tanulmányait végezte, s
éppen letette félévi vizsgáit. Nálam maradt néhány napig. Esténként a két házinéni örömére sokat énekeltünk,
miközben ők kötögették a kardigánokat. Ajándékul egy
saját készítésű dobozkában igekockákat hozott, amiket
ő maga írogatott a kicsi lapocskákra.
Most, hogy ez is eszembe jutott, ki is húztam egyet.
„Elvégeztetett” – ez volt a lapra írva (Jn 19,30). Igen,
Őbenne végeztetett el az én megváltásom, üdvösségem.
Hála, hála érte. „Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért!” (1 Kor 9,15.)
Néhány hónap múlva egy idősebb testvérnő jött el hozzám, aki amolyan pót-mamája volt a Szegedre érkező és
a gyülekezetben bemutatkozó diákoknak. Nekik nem volt
gyermekük, mert komoly szívbeteg volt.
Nem jött üres kézzel. Hozott egy gyönyörűen megtisztított tyúkot, meg a főzéshez szükséges dolgokat.
Megkértem a két házinénit, hogy elkészíthessük az ebédet. Természetesen őket is vendégül láttuk. Nagyon ízlett nekik, sőt később, amikor tyúkot vágtak, maguk is
hasonlóan készítették el...

Ebben az időben jutott tudomására a „szeretet hullámhosszán” egy dévaványai gyülekezetbe járó családnak,
hogy Szeghalmon, a Leányiskolában tanít egy baptista hívő
leány. A legnagyobb gyermekük (négy volt) a Szeghalmi
Gimnáziumba járt, ú.n. bejáró tanuló volt. Felkeresett,
s ezek után néha elfogadtam és élveztem vendégszeretetüket – meg a dévaványai gyülekezetét is.
Szeghalmi tartózkodásom mindössze egy évig tartott,
mivel közben újabb ajándékot kaptam néhai szeretett
férjem személyében. Összeházasodtunk, s így kérhettem áthelyezésemet Érdre.
Mióta egyedül élek (6 éve) gyermekeim gondoskodó szeretetében tapasztalom a krisztusi szeretetet. Mindezért
legyen áldott az Úr neve!
„Isten engem úgy szeret, hogy jobban már nem lehet” –
vallom egy gyermekvers írójával. S mivel a verseket nagyon szeretem, engedjék meg, hogy végül még egy verset
közöljek, íróját nem ismerem.

A szeretetről
A szeretetnek nincsen hullámhossza,
A szívek mégis felfogják.
És mikor rezgésbe jönnek tőle,
A bút, bajt mindig megosztják.
A szeretetnek nincsen karja, - mégis
Általa az ember mélyre nyúl
Le-le, egész addig, hová csak
Az én-tipró szeretet jut.
A szeretetnek nincs tegnap, s holnap,
Mindenkor csak jelene van.
Kiben él, száraz könnyet, néma jajt
– mert megérzi – meglát, meghall.
A szeretet nem üstökös csillag,
És mégis csodásan ragyog.
Pályáját ne az égbolton keresd:
Éld, hozzá visznek a nyomok!
Á. M.-né, Annuska néni, Budapest
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Kedves Magyar
Evangéliumi Rádió!
Én szeretném megköszönni,hogy villámgyorsan javítják a hibás feltöltéseket!
Régebben még a rövidhullámon
hallgattam Önöket, de mióta van
internetem, ez teljesen más. Minden
szavukat megértem, nincs időjárásból fakadó vételi probléma.
Az, hogy a Bibliát szinte versről
versre végigveszik, gyakorlatilag
egyedülálló Magyarországon, én
nem is találkoztam más rádióadóval, amely ennyire felekezet függetlenül adja vissza a Biblia üzenetét.
Továbbra is hű hallgatójuk maradok, tisztelettel, további jó munkát kívánva:
O. Attila
Tisztelt Mera szerkesztőség!
Régóta készülők, hogy levelet írjak maguknak, de
most erre is sor került. A középhulllámon sugárzott esti adásukat
szoktam hallgatni, ha módom van
rá és alkalmam. Véletlenül találtam
rá, mikor még szólt a katolikus rádió kőzéphullámon.
Én Római Katolikus szellemben
nevelkedtem, és nekem is jó hallani, ahogy magyarázzák a Bibliai
írásokat. Sokszor erőt merítek belőle. Kívánom, hogy sikeres legyen
továbbra is a munkájuk, és Isten
áldását kérem magukra is.
R. Lajos, Kishegyes, Szerbia
Kedves Szerkesztőség!
Nagyon örülök az Antenna újságnak, még tegnap
kiolvastam. Az Úr megint sok tanulságos történettel ajándékozott meg. Hogyha Isten kegyelméből megjelenik még, és hogyha
lehetséges, kérem küldjék el nekem
is. Isten áldását kívánom nektek,
és az adások hallgatóinak is!
Testvéri üdvözlettel:
V. Máté

Hű az Isten!

Elgondolkodtam ebben a reggeli órában, hogy mi is az a krisztusi szeretet. Krisztus életünk minden pontján,
történésén ott van. Reggel, ébredés
után én nagyon sokáig öltözködöm,
mert nagyon gyenge vagyok. De hála
a krisztusi szeretetnek, hogy Ő segít
nekem mindenben. Elgondolkodom
sok mindenen, például azon, hogy
ahogy felébredünk, a vadgalamb, a
rigó, a barázdabillegető ott énekel
az ablakunk előtt. A fecskék eltakarítják a sok legyet a környékünkről.
Ez is Krisztus szeretete, mert ide vezette hozzám ezeket a madarakat. A
madarak teljesen közel jönnek hozzánk, a ház és a nyári konyha villanydrótjára ülnek, ott énekelnek,
és énekükkel dicsérik Istent.
A vérszerinti húgon nem nagyon

szeret
engem, de kaptam Istentől olyan testvéreket, akik
engem felkarolnak, segítenek a gyász
szomorúságának elhordozásában, a
betegségek elviselésében. Sok embert nem is ismerek személyesen,
akik segítenek az élet nehéz dolgait elhordozni. Ide tartoznak a Mera
munkatársai, a református rádió
munkatársai, az Emmausi biblia
alapítvány munkatársai. Nagyon
sokszor előfordul, hogy jobb egy
igaz barát, mint a vérszerinti testvérünk.
Ezt az igét kaptam a bibliából megerősítésként: „...hű az Isten, aki nem
hagy titeket feljebb kísértetni, mint
elszenvedhetitek...”
B. Jánosné, Bakonszeg

Hétköznapi csoda

Minden emberi mértéket felülhaladó
az a csodálatos isteni szeretet, amely
betölti a világot és jelen van, ingyen
kegyelemből. Igaz, hogy „Nem abban
van a szeretet, hogy mi szerettük az
Istent, hanem hogy Ő szeretett minket
és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.” Csodálom ezt a
nagy szeretetet, melyet én is kaptam,
és betölti életemet. Ez jelenti a bizonyosságot mindennapi dolgaim között. Minden ami körülvesz, történik
velem, a szenvedés, nehéz élethelyzetek, az Úr szeretetét hordozza, adja,
láttatva, hogy veled vagyok.
Miként is lett valóság ez a cselekvő szeretet, mely kicsinek tűnő dologban nyilvánult meg az elmúlt
napokban. Ezúton osztom meg az
olvasókkal.
Vasárnap még használtam a személyes irataimat tartalmazó tárcámat,
melyet másnap kerestem, de nem találtam. Kerestem mindenhol, hova
is tehettem, szüntelenül ekörül forogtak a gondolataim. Igaz, nyugtalanság lett úrrá rajtam, ha nem lesz
meg, tennem kell valamit. Tudva az
Úr csodálatos szeretetét, aki oly sok

dolgon átsegített, elé vittem imámban ezt is. Biztatást is kaptam a napi
igei üzenetből. „Ha ma félelemmel
küzdesz, hallgass Isten szavára, aki
szeret téged, védelmez téged, és ígéri, hogy veled lesz.
Ez így is történt. Harmadik nap reggel
ez volt az Úr üzenete: „Csillapodjál le
az Úrban és várjad Őt...” (Zsolt 37,7)
Csodálatos békességem lett. Imámban
teljesen az Úrra bíztam magamat.
Aznap délután megszólalt a telefonom, és egy kedves ismeretlen hang
kérdezte, hogy nem hiányzanak személyes irataim? De igen, mondtam
és közölte velem, hogy a közeli kis
postán átvehetem, valaki bedobta
a levélszekrénybe. Sietve érte mentem. Hiánytalanul megvolt benne
minden, és hálás szívvel mondtam
el, hogy imádkoztam érte az Úrhoz.
Így kaptam vissza irataimat.
Bevallom, hogy ezek a percek olyan
megfoghatatlanok voltak számomra.
Uram, ennyire szeretsz, meghallgattál, megsegítettél. El is mondtam az
ismerőseimnek, akikkel találkoztam:
„A szeretet soha el nem fogy”.
R. Andrásné, Kisvárda
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Az utcánkban lakik egy idős néni, aki már nem tud elmenni bevásárolni. Néha felhív telefonon, hogy hozzam
el, amire szüksége lenne. Egyik reggel is megvettem számára az élelmiszereket, amit előző nap kért: tejet, tejfölt, kiflit. Mikor beléptem hozzá, azonnal észrevettem,
hogy „ballábbal” kelt fel. A köszönésemet sem fogadta,
és morgolódott, hogy milyen későn értem oda. Kérdőre
vont, hogy hol csavarogtam?
Miután szó nélkül kiraktam az élelmiszereket a táskámból, hisztérikusan kiabálni kezdett: „én nem dobozos
tejet akartam, hanem zacskósat, mert az egy koronával
olcsóbb. Jaj, a tejfel sem olyan, amilyet én szeretek, mert
én a piros dobozosat szeretem. A kiflikkel sem vagyok
megelégedve, mert én nem egyenes, hanem félhold alakút szoktam venni.” El sem fogadta magyarázatomat,
hogy abban az üzletben, ahol voltam, csak ilyen típusú
termékek voltak. Visszaadtam hát a pénzét, és jobbnak
láttam gyorsan távozni.
Aznapra kedvemet szegte házsártos viselkedése, de
mivel igen sok tennivalóm akadt, nem foglalkoztam a
reggeli eseményekkel. Késő este csörgött a telefonom.
Vajon ki hívhat ilyenkor? Meg is ijesztett, hátha hozzátartozóimmal van valami baj. Felvettem a kagylót, és a
néni hangját hallottam: „Kedveském, hiába feküdtem
le este, csak forgolódtam az ágyban és nem jött álom
a szememre!” Hirtelen arra gondoltam, hogy megkér

valami neki tetsző ennivaló vásárlására, de folytatta
monológját: „én magát reggel megbántottam, és azóta
lelkiismeret furdalásom van. Bocsánatot akarok kérni
magácskától, hogy olyan csúnyán viselkedtem. Én már
88 éves, beteg öregasszony vagyok, ki tudja megérem-e
a reggelt? Kérem, ne haragudjon rám!” „Á , dehogy!”
– válaszoltam. „Én már el is felejtettem a reggel történteket”. Ám ő tovább folytatta: „Hogy megnyugodjak,
hallani akartam a hangját, hogy valóban nem haragszik rám.” „Persze, hogy nem haragszom. Mindenkinek
vannak rossz napjai” – mondtam búcsúzóul álmosan.
„Nyugodalmas jó éjszakát kívánok!”
Letettem a telefont és utána kezdtem el gondolkodni
a történteken. Milyen nemes lélek lakozik a néniben,
hogy ez a kicsinyke ügy ennyire bántotta a lelkiismeretét. Életem folyamán nagyon sokszor voltam olyan helyzetben, amikor valaki sokkal súlyosabban megbántott,
és nem kért bocsánatot. Hányszor aláztak meg igazságtalanul, értették félre jó szándékomat, de nem kértek elnézést miatta. Én is megnyugodva hajtottam párnámra
a fejemet, mint az idős néni: mégiscsak jól végződött ez
a nap! Jó, ha a lelkiismeretre bízzuk ügyeinket.
Később tudtam meg, hogy a néni hívő, és benne volt a
krisztusi szeretet.
H. T. Irén, Szlovákia
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Szeretettel
egymásért
„A szeretet
nem viselkedik
bántóan”
Vannak dolgok, melyeknek elmondására nem elegendő az emberi szókincs.
Szeretnék elmondani egy régi, de igaz
történetet szeretett barátomról, Péterről,
az ő rendkívüli életéről. Lelkemben újra
megállok az ágya előtt, amely 34 évig a
börtöne volt, a karosszéke előtt, amely
az ablaka alatt állt. Nehéz szavakat találni, melyek újra megeleveníthetnék a 34
évet úgy, ahogy az a valóságban lejátszódott. Nehéz úgy kifejezni, hogy törékeny
alakját, a végtelen gyengéddé szelídült
emberi szavak melegével körülvegyem,
hogy mások is olyannak lássák mint mi,
ott az üres ágy körül.
Amikor először láttam, karosszékben
ült az ablak előtt. Nézte a világot, mely
számára a falusi udvar volt, elhanyagolt, gazos. A bokrokon túl piros cserepes háztető, a szomszéd porta. Ezt látta
az ablakából.
Ahogy az évszakok változtak, úgy vált
az udvar csúszóssá, sárossá, lombtalanná, vagy mindent eltakart a hó fehérje.
Köszöntöttem, és ő rám mosolygott.
Volt valami a szemében, amit akkor én
még nem értettem. Később hallottam,
hogy tanult, kitűnő eredménnyel vizsgázott. Mesélték, hogy sok barátja volt,
sokszor ültek az ágya szélén és beszélgettek vele, szerették és ragaszkodtak
hozzá. Gondolatban és lélekben „utazni” vitte barátait a nagyvilágba, ahol
soha nem járt.
Csendesen teltek az évek. Az élet meszsze, idegen országokba sodorta barátait.
Dolgoztak, tanultak, de csendes estéken
hazajártak hozzá. Leültek, mint régen az
ágya mellé és megbeszélték vele miden
problémájukat - levélben. Jöttek-mentek a levelek. Azt írták neki, hogy boldogulnak, csak kár, hogy nem lehetnek
odahaza, mert így az öröm fél öröm, a
fájdalom pedig kétszeresen fáj.
És ment a válasz. „Az emberi jóság és emberi gonoszság mindenütt megtalálható.” „Ha őszintén beszélnénk, közelebb
kerülnénk egymáshoz.” „Az idők távlatában minden megszépül.” „Az életben mindennek megvan az értelme, a
szenvedésnek is. Annak talán nagyon
is.” „Idehaza egyre szebb az élet, megint nyílnak a virágok, és csodálatos az
Isten alkotta sok szépség, mely körülöleli a világot.”
És jött a válasz. Házasságkötésről számolt be. És hamarosan meghozta a problémákat, az első nézeteltéréseket is. Péter,

mit tanácsolsz nekünk? – kérdezte a levél. „Az élet a legcsodálatosabb valami”
– írta válaszában. „Az egyiknek mindig
jobban kell szeretni. Életben és szerelemben a biztonság nem a múltban van,
sem a jövőtől való félelemben, kizárólag
a jelenben. El kell fogadni mind a kettőt
és megköszönni.”
Csak egyről nem beszélt Péter levele: önmagáról. Neki nem volt panasza, nem fájt
semmi, nem is volt kérése. Ő csak adott
azoknak, akik ismerték a nagyvilágot,
akik előtt nyitva állt az élet. Minden bajukkal, bánatukkal, kérésükkel hazajártak egy falusi kis szoba betegágyához.
Egy napon elindult bennük a vágy: Haza!
Repülőjegyet váltottak, hogy hamarabb
hazaérjenek. De mégis másképp döntöttek. Inkább hajóval jönnek, hogy kocsit
is hozhassanak. Péterre gondoltak, hogy
majd együtt utazhassanak. És megérkezett a levél, elhozta a viszontlátás boldog ígéretét. A várható utazás izgalmát,
a tiszta vágyat egymásnak örömet szerezni!
Május 21. – a viszontlátásra. Így végződött a levél. Péter szívében egyetlen napnak tűnt az egész világ. A baráti szeretet
melege összefogta a világot, megnyílt az
emberek szíve és befogadta a szeretet
áramlását.
A tavasz sokat váratott magára. Lassan
éledt téli álmából a természet. Aztán egy
reggel szokatlan fényesség áradt a szobába. Megérkezett a várva várt tavasz.
Édesanyja kitárta az ablakot, hogy beáramolhasson a tiszta friss erőt adó éltető
napsugár. Gyermekét szeretettel teljes
gondozással ellátta, és magára hagyta. A
szobában csend volt. Az elkésett tavaszi
nap szikrázó sugarai beragyogták a kis
szobát. Péter a barátaira gondolt, akik
már elindultak hazafelé, és az utazásra
– velük együtt. Tekintete megpihent az
ágya felett függő kereszten, és boldog,
hálatelt szívvel halkan ennyit mondott:
KÖSZÖNÖM! Behunyta a szemét és „elaludt”.
Négy nap múlva megérkeztek a barátai,
bízva a boldog viszontlátás örömében.
A nagy túrakocsi hangtalanul állt meg a
kis falusi ház előtt. A messziről jött barátok beléptek a házba, a kis szobába,
és megálltak az üres ágy előtt. Hiszen
aki hazaszerette őket, nem volt többé
közöttük, csak a barátai szívét betöltő
szeretete és emléke.
N.-né Z. Éva, Budapest

