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„Szüntelen imádkozzatok.” – olvassuk 
az 1 Thesszalonika 5,17-ben. Mit jelent 
ez? Azt, hogy napjaink legnagyobb ré-
szét imában töltsük, hogy órák hosszat 
legyünk a térdeinken, vagy azt, hogy 
tanuljunk meg kivülről néhány nyom-
tatott imát, és azokat ismételgessük éj-
jel-nappal egész életünkön át? 
Nem gondolom. Szerintem ez az Ige nem 
ilyesmire utal. Mondok egy példát: A 

mi városunkban van egy olyan autóbuszjárat, amely ki-
zárólag járókerettel gyaloglókat, gyengéket, betegeket, 
nyomorékokat vagy időseket szállít. Mivel elég idős va-
gyok, és járókeret segítségével gyalogolok, nekem is van 
jegyem rá. Elég olcsó, s ráadásul házhoz jönnek. A házunk 
előtt vesznek fel, és ugyanoda hoznak vissza. 
Egyszer egy új orvoshoz kellett mennem, s ez az autobusz-
járat vitt oda. Előre megbeszéltük, hogy mikor jönnek 
értem a házunkhoz, hogy elvigyenek, és mikor az orvosi 
rendelőhöz, hogy hazahozzanak. Két órát szántunk az 
orvosi rendelőben való elfoglaltságaimra, beleszámítva 
a jelentkezést, várakozást, és a kezelési időt. Csakhogy 
nagyon hamar kész lettem s a két órából legalább másfél 
óra még hátra volt. Ezért elhatároztam, hogy amíg jön a 
busz, addig elmegyek sétálni. A környék ismeretlen volt 
előttem. De elindultam egyenesen balkéz irányba azzal a 
hittel, hogy így könnyen visszatalálok. Minden rendben 
is volt, amíg egyenesen haladtam. De egyszercsak vége 
volt az orvos utcájának, és csak két megoldás állt előttem: 
mégpedig vagy visszafordulni, vagy befordulni egy másik 
utcába s ott tovább haladni. Miért ne fordulnék be? Hisz 
olyan sok időm van még! S ha nem megyek túl messzire, 
akkor visszatalálok! – gondoltam. S befordultam. Aztán 
jó néhány perc múlva a karórámra néztem s észrevettem, 
hogy már túl sok időt elpazaroltam. Erre gyorsan visz-
szafordultam, s egyben magamban azonnal imádkozni 
kezdtem. Azért könyörögtem, hogy Isten bocsássa meg 
fi gyelmetlenségemet, és segítsen olyan gyorsan haladni, 
hogy ne késsem le az autobuszomat. Csakhogy annyira 
siettem, hogy az említett saroknál elfelejtettem befor-
dulni az orvosom utcájába. S annak az útnak a másik 
végéig menve, ott kerestem az orvosi rendelőt, de per-
sze nem találtam. 
Ekkor vettem észre, hogy mit csináltam és – visszafor-
dulva a helyes irányba – magamban újból az Úrhoz ki-
áltottam. Arra kértem Őt, hogy valahogy segítsen ki a 
bajból, mert ha lekésem a buszt, akkor nincs hogy ha-
zamennem! „Uram! Segíts! Add, hogy ne maradjak le a 
buszról.” – esedeztem ismételten. Aztán mikor eljutottam 
az említett sarokhoz; most befordultam. De alig mentem 
két lépést, ránéztem az órámra, és láttam, hogy már le 
is járt az időm. Erre hirtelen előre- meg hátranéztem, 
abban a reményben, hogy valahol meglátom a buszt. S 
meg is láttam egyet, amely ugyanolyan szinű volt, mint 
az enyém s megakadt a sarok előtti forgalomban. „Talán 
ez az én buszom?” – gondoltam, s megint hangtalanul 
felsóhajtottam mondván: „Uram! Istenem! Kérlek tégy 
csodát! Add, hogy valamiképen felvegyen a sofőr, ha ez 
az én buszom!” Majd gyorsan odaszaladtam a busz elé, 

és a jobb kezemet feltartva hangtalanul kérleltem a so-
főrnőt, hogy legyen szíves kinyitni az ajtót. Erre ő – lát-
va a járókeretemet – szót fogadott, s kinyitva az ajtót 
barátságosan megkérdezte, hogy mit kívánok? „Szeret- 
ném megtudni, hogy kit készül legközelebb felvenni?” 
– kérdeztem. „Egy Irma nevű hölgyet.” -válaszolt. „Én 
vagyok az.”– mondtam. „Akkor gyorsan szálljon fel.” –
kiáltott a nagy zajban. Aztán felsegített, felvitte a járóke-
retemet, s mivel addigra a forgalom kitisztult; elindult az 
én otthonom felé, holott elég sokan voltak rajta, akikhez 
előbb mehetett volna. Én meg magamban hálát adtam az 
Úrnak, hogy csodásan felelt az imáimra, és megoldotta 
problémámat! 
Isten beavatkozása nélkül azt elképzelni is nehéz lett vol-
na, hogy amikor én felelőtlenül elmentem messzire sé-
tálni, és eltévedtem, az autóbuszom kb. épp akkor érjen 
arra a bizonyos sarokra, amikor én odaértem. Valamint 
azt, hogy a forgalom miatt kénytelen legyen megállni, és 
egy helyben maradni, amíg én elé értem. Aztán azt, hogy 
a sofőrnő egy ismeretlen személy intésére – az ajtót ki-
nyitva – megkérdezze tőlem, hogy mit akarok. S közben 
kitudódjon, hogy ő épp engem keres majd a befordulás 
után. S hajlandó legyen engem ott felvenni, holott az nem 
is volt egy hivatalos megállóhely. Azaz, minden egyes 
mozdulat egy csoda volt, s az is, hogy az események pe-
dig úgy pörögtek, mintha úgy lettek volna előre tervezve, 
amint végbementek. Dehát Istennek van hatalma arra, 
hogy akármilyen csodát megszervezzen és megtegyen! 
Áldott legyen érte az Ő szent neve!
Viszont amikor bajba kerültem, eszembe sem jutott volna 
azonnal imádkozni, ha nem lettem volna hozzászokva, 
hogy állandó, nyílt kapcsolatban állok Istennel, és bár-
miért azonnal Hozzá fordulok. Helyébe ide-oda kapkod-
tam volna, és saját, hirtelen, ötleteim alapján próbáltam 
volna megoldást keresni. Illetve, ha nem tanultam volna 
meg már régebben a „szüntelen” való ima titkát, akkor 
sehogy sem tudtam volna hazakerülni. Ugyanis szerin-
tem a „szüntelen” való ima nem más, mint állandó, fo-
lyamatos, nyílt kapcsolatban állni Istennel, ennélfogva 
Őhozzá – napjaink folyamán – bármikor nyitott ajtóra 
találni, Vele a rendszeres napi imakamránkon kivül is 
gyakran beszélgetni: akár hálát adni, imádni és dicsőí-
teni Őt, kérni tőle valamit, vagy örömeinket és bánata-
inkat megosztani vele, azaz bármivel Őhozzá fordulni. 
Mire Ő megajándékozhat bennünket egy aggodalom-
mentes élettel, mert minden gondunkat és örömünket, 
kérésünket és hálánkat Őreá vetjük, aki egyedül képes 
bármit megoldani. 
„Szüntelen imádkozzatok” – javasolja Isten szava, a Biblia. 
Hogyan tehetjük meg ezt? Amint mondtuk: úgy, hogy ál-
landó, nyitott kapcsolatban állunk Istenünkkel annyira, 
hogy bármikor beszélhetünk vele mindarról, ami épp a 
szívünkön van. Mire Ő meg folyamatosan vezethet, irá-
nyíthat és megáldhat minket. 
Ezért vegyük komolyan a biztatást: „Szüntelen imád-
kozzatok!” Akkor Isten megáldhat bennünket egy ima-
meghallgatásokban gazdag ima- és hitélettel! S mi meg 
örömmel dicsőíthetjük érte szent nevét. Ámen.

Mátrainé, Fülöp Irma

jel-nappal egész életünkön át? 
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Akinek kisgyermeke volt, vagy van, 
az pontosan tudja, hogy a gyerekek 
nem alakoskodnak, úgy viselkednek 
idegen helyen is, ahogy otthon meg-
szokták. Nálunk is sok érdekes dolog 
megtörtént annak idején ebből adó-
dóan. Egy hétfői napon például ad-
dig erősködött legkisebb leányunk a 
bölcsödében, amíg kenyeret és málna 
szörpöt kapott, s utána annak rendje 

és módja szerint úrvacsoráztak a csöppek. Igaz ugyan, 
hogy ő eredetileg káposztalét kért, amit azóta se sikerült 
megfejteni, hogy miért. Talán a vöröskáposzta színére 
emlékeztette az úrvacsorai bor színe. A lényeg az, hogy 
megtörtént a dolog, a gondozónők nagy gyönyörűségére, 
s nekünk is alkalmat teremtett a bizonyságtételre. Tudták 
természetesen addig is, hogy imaházba járunk, hogy fér-
jem lelkipásztor, de más az, amikor egy 2-3 éves csöppség 
vezeti nagy komolyan az istentiszteletet, mégpedig egy 
bölcsödei szobában, egy állami fenntartású intézmény-
ben. Nem véletlenül olvassuk azt a 8. zsoltárban, hogy 
„Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat 
ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a 
bosszúállót.” Ugyanerre az igére emlékezteti Jézus a je-
ruzsálemi bevonulás után az őt felelősségre vonó veze-
tőket is: „Sohasem olvastátok: Gyermekek és csecsemők 
szája által szereztél dicséretet?”
A nagyobb gyerekek már mérlegelnek, s ha nem elég erős 
a belső tartás, az Úrban való szilárd bizalom, akkor köny-
nyen kerülhetnek a környezet befolyása alá. Talán 8. osz-
tályos volt középső leányunk, amikor német cserediákokat 
fogadtak. Előre megkapták az érkező diákok nevét, el-
érhetőségét, fényképét, hogy lehetőségük legyen a kap-
csolatfelvételre. Sokat imádkozott az érkező kislányért, 
s úgy döntött, hogy előre megírja neki, hogy mi Istenben 
hívő, keresztény lelkész család vagyunk, nehogy sokkol-
ja megérkezése után a tény. „Inkább most mondjon 
nemet, ha akar - mondta -, minthogy kellemetle-
nül érezze magát nálunk.” A kislány ennek ellenére 
nem gondolta meg magát, mi pedig nagy szeretettel 
fogadtuk. Együtt kirándultunk vele, leutaztunk a 
Balatonhoz, főztük a fi nomabbnál-fi nomabb éte-
leket, amiket nem igazán kóstolt meg. Látszólag 
semmi nem érdekelte, míg kis barátnőjét minden 
lelkesítette. Azért a palacsintából szépen berá-
molt, miután közös erővel rábeszéltük, hogy kós-
tolja meg. Mi úgy tettünk, mintha mi sem történt 
volna, hiszen sokszor volt, van nálunk vendég, és 
szépen éltük a mi keresztény életünket. Imádkoztunk, 
áhítatott tartottunk, amiken ugyanolyan közömbös kép-
pel, de részt vett kis vendégünk, annak ellenére is, hogy 
nem kényszerítettük. 
Néhány hónappal később lányomék osztálya volt viszont-
látogatáson Németországban. Kissé szorongva ment, hi-
szen nem volt éppen valami közvetlen a hozzá beosztott 
leányzó, s tudta, hogy náluk lesz szálláson. Mint kide-
rült nagyon sok hasonlóság volt a két család között, hi-

szen náluk is pont három leány volt, hasonló életkorban, 
mint nálunk. Csak az volt furcsa neki, hogy mindenki 
élte a saját életét, a saját „kuckójában”. A lányok a szo-
bájukba zárkóztak, az apuka vagy dolgozott, vagy a tv 
előtt ült, az anyuka munka után a konyhában készítette 
a vacsorát. Menjünk segíteni anyukádnak – javasolta, 
de senki nem mozdult. Végül is ő beállt, mert így szokta 
meg. Sokat beszélgettek munka közben, aminek az lett 
az eredménye, hogy szombat este megkérdezte az anyu-
ka, hogy szeretne-e másnap elmenni egy gyülekezetbe, 
mert végül is, ő ismer egyet. Igent mondott. Vasárnap 
reggel, ők ketten kocsiba ültek, és imaházba indultak, 
míg a többiek aludtak. 
S ekkor jött a meglepetés. Belépve az imaház előterébe 
döbbent csend fogadta őket, majd egy idős néni lányom 
nyakába borult, és elkezdett hangosan zokogni, s egy szláv 
nyelven hadarni. Semmit nem értett a rémült gyerek a szi-
tuációból. Szép lassan azért összeállt a kép. A szláv nyelv 
onnan adódott, hogy eredetileg Oroszországból hazate-
lepült németekből szerveződött a gyülekezet, s a nagy-
mama, mert hogy az anyuka édesanyja volt az a néni, aki 
lányom nyakába borult, érzelmi fellángolásában oroszul 
szólalt meg. Igen, jól értették kedves olvasóim! Abba a 
gyülekezetbe látogattak el azon a bizonyos vasárnapon, 
ahol az anyuka felnőtt, s ahol családja, anyukája, testvé-
rei azóta is éltek. Férjhezmenetele után sajnos kimaradt a 
gyülekezetből, mégpedig nagyon drasztikusan. Lányom 
látogatása ébresztette rá, hogy mit vesztett ezzel. Hazafele 
autózva csak annyit mondott neki, most döbbentem rá, 
hogy mennyire hiányzik nekem a közösség. 
Eléggé döbbenten hallgattuk a beszámolót, mi szülők is. 
Isten már akkor tudta, hogy mi a terve, amikor hozzánk 
küldte azt a kislányt, aki nem igazán tudott mit kezdeni 
azzal a ténnyel, hogy Magyarországon egy olyan családhoz 
került, akik ugyanazt az Urat imádták, mint nagyszülei, 
unokatestvérei. Leányunknak pont hozzájuk kellett utazni 

a hatalmas Németország 
számtalan családja kö-
zül, s ott kellett segí-
tőkész, hitét megvalló 
életet élni, hogy az anyu-
ka hosszú évtizedek után 
újra belépjen Isten há-
zába, már csak vendé-
ge iránti szeretetből, s 
Isten beszélhessen a 
szívével. 
Nem tudjuk, mi van ve-

lük azóta. Isten tudja. Mi ott 
kaptunk egy feladatot, és leányunk is kapott. Nem volt 
éppen könnyű dolga, hiszen könnyebb lett volna egy ba-
rátságos diáklány vendégszeretetét élveznie, mint egy ma-
gába zárkózóét. De Isten tudta, hogy beszéde van azzal 
a családdal rajta keresztül. A többi az Ő dolga. Hisszük, 
hogy az, aki elkezdte bennük a jó munkát, be is fejezi a 
Krisztus Jézus napjára.  

Kulcsár Anikó

„A szeretet szívesen 
lesz szolgálóvá, az 

önzés ellenben szereti, 
ha kiszolgálják.” 
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Még Léván laktunk, amikor ez az eset megtörtént. Velünk 
szemben lakott egy cigány család. Négy gyermekük volt, 
az ember híres cigányprímás. Sokszor azzal dicsekedett, 
mikor grófi  családban hegedült – a grófkisasszonyok még 
az ölébe is beültek. A legidősebb fi a szintén hegedűművész 
volt, a másik fi a villamosmérnök, az egyik lány Kassán 
postafőnöknő, a másik lánya Pozsonyban büntetőbíró 
lett. Amikor kimentem az utcára, többször láttam őt és 
köszöntöttem volna, mint szomszédot, de ő büszkén fél-
rehajtotta a fejét, és észre sem vett. Ez így ment sokáig, 
azután én is szótlanul elmentem mellette. 
Közben a bácsi kiöregedett, és halászattal töltötte az ide-
jét. Nagy házuk volt, baromfi t is tartottak. Sokszor gon-
doltam arra, hogy jó volna velük kapcsolatba kerülni, 
de erre nem is számíthattam. Egy szép napon azonban 
megtörtént a csoda. Egy nyári délelőtt, amikor a gyere-
keink iskolában voltak, délelőtt 10 óra körül olvastam a 
Vetés és Aratás c. folyóiratból egy cikket. Hallom, hogy 
csengetnek, kimegyek és legnagyobb meglepetésemre ez 
a cigányasszony állt a kapuban. Kemény, büszke hangon, 
köszönés nélkül rám szól: „van tíz tojásom, megveszi?” 
Volt tojásom, de hirtelen azt mondtam: igen megve-
szem, tessék bejönni. Hozta, és letette a konyhában. 
Megkínáltam hellyel, le is ült, mindent megnézett, kö-
rülnézett. Meglátta az asztalon a Vetés és Aratást, és 
kemény hangon ezt kérdezte: mit olvas? Mondtam neki, 
hogy egy csodálatos történetet, és ha érdekli, elolvasha-
tom neki is. Kemény volt a válasza, de azt mondta, olvas-
sam. Arról szólt a történet, hogy a világ tengerén úszik 
egy hajó, ami soha nem süllyed el, és halad a cél felé. Aki 
ezzel a hajóval akar utazni, azt mind felveszi, és haladnak 
a boldog örök élet felé. Ennek a hajónak a kormányosa a 
Szent Szellem, és a hajó az Úr Jézus. Megmagyaráztam 
neki, hogy a tenger az emberek sokasága, és az Úr Jézus 
hívja az embereket a megmentő bárkába. Aki bemegy 
ebbe a hajóba, örök élete van.  
Erre ez az asszony hangosan elkiáltja magát, ledobja 
magát a földre és felkiált: „ez az, amit egész életemben 
keresek”, – és térdre esve kiált: „segítsen, hogy én is be-
mehessek ebbe a hajóba! Kérem, mutassa meg az utat, 
merre jutok be!” 
Én annyira megdöbbentem, hogy nem tudtam hirtelen, 
mit csináljak. Mondtam, kelljen fel, és mindent megma-
gyarázok. De ő azt felelte: „nem, addig nem kelek fel, míg 
be nem jutok ebbe a hajóba”. Erre én is letérdeltem mellé, 
és azt mondtam: „most kérjük imában, hogy az Úr Jézus 
vegye be magát is ebbe a hajóba!” Elkezdtem imádkoz-
ni érte, és kértem az Úr kegyelmét számára – hosszan 
imádkoztam. Utána ő is felszólítás nélkül elkezdett sír-
va imádkozni, elsorolta bűneit, hitetlenségét és sok min-
dent, hogy ezeket mind le akarja tenni, csakhogy bejusson 
ebbe a hajóba. Nagyon megható volt. Amikor felálltunk, 
az arca ragyogott, boldog volt és azt mondta: „most már 
tudom és érzem, hogy benne vagyok a hajóban”. És nem 
győzte áldani az Úr nevét, csak úgy ömlött belőle a szó. 

Régi büszkeségének nyoma sem volt többet. Már dél el-
múlt, amikor elment, de megígérte: „holnap eljövök és 
elmondom mennyi nehézségen mentem át, míg ezt meg-
találtam”. Amikor elment, én is boldog voltam, és meg-
köszöntem az Úrnak. Másnap el is jött ragyogó arccal, 
és kérte, hogy hallgassam meg. 
Így mondta el: „nem találtam sehol a békességemet. 
Elmentem a plébános úrhoz, és elmondtam neki, aki 
azt felelte, mondjak el 100 üdvözlégyet. Amikor pár 
nap múlva újra elmentem hozzá, mondtam neki, hogy 
ez nem segített, nincs békességem. „Hát akkor mondjon 
100 miatyánkot is!” Azt is elmondtam, az sem segített. 
Megint elmentem hozzá, de akkor már mérges volt: „hát 
mit csináljak magával? Kezdje előről addig, míg meg-
nyeri lelke békéjét!” 
Láttam hogy a plébános nem tud segíteni. Hát arra gondol-
tam, elmegyek a 15 km-re lévő apáca zárdába, és beszélek 
a főnöknővel. De tudtam, hogy oda böjtölve és magamat 
sanyargatva lehet csak menni. Hát nem szóltam semmit 
a férjemnek. 3 napig mentem. Bezörgettem, jött a főnök-
nő és elmondtam neki mindent. Azt kérdezte, mit akarok 
tőlük. Arra kértem, engedje meg, hogy egy ágyban alud-
jak vele, mert szent testének közelsége segíteni fog. De ez 
sem segített. Másnap hazajöttem, és elmentem magához. 
Most mondja meg maga, hogyan tovább?” 
Mondtam neki, hogy a legfontosabb az, hogy olvasson 
minden nap Bibliát. Adtam neki egyet. Minden nap déle-
lőtt eljött hozzám, és együtt olvastuk a Bibliát. Csodálatos 
volt, ahogy haladt előre a hitben. Majd minden délelőtt 
közösen hallgattuk a monte-carlói adást. Az olvasásban 
eljutottunk az úrvacsoráig, ezt is elfogadta. De másnap 
hiába vártam, nem jött. Utána sem. Nem tudtam, mi van 
vele. Találkoztunk az utcán, elmondta, hogy elment a plé-
bánoshoz, elmondta neki, mit tanult a Bibliából, végül az 
megijesztette, hogy nem fog üdvözülni, ha továbbra is a 
Bibliát olvassa és aszerint él. Azután titokban jött hoz-
zám, és nálam hallgatta a monte-carlói adást és vasárnap 
délelőttönként eljött velem a gyülekezetbe.  
Úgy fél év múlva vasárnap jön át a néni, hogy a férje már 
3 napja nincs magánál, jöjjek át hozzájuk. Mikor megállok 
az ajtóban, a bácsi nevemen szólít, nagyon csodálkoztunk 
mindketten. Leültem melléje, beszélgetni kezdtünk, meg-
kérdeztem tőle, szereti-e az Úr Jézust. Mondta, hogy igen. 
Kérdeztem, szeretne e hozzá menni? Azt válaszolta, hogy 
neki sok bűne van, és ezért nem mehet hozzá.  Akkor be-
széltem neki az Úr Jézus szabadító kegyelméről. Láttam, 
hogy nagyon összetört, és kérdeztem, akar-e imádkozni. 
Olyan gyenge volt, alig tudott beszélni, de kezeit össze-
tette,  és felkiáltott:  bocsáss meg nekem, Uram, hogy 
72 évig a Sátánnak muzsikáltam. Ekkor visszafeküdt az 
ágyra és többet nem tért magához. Reggelre meghalt. Pár 
évre rá a felesége is meghalt. Így ment haza mind a kettő 
örömmel, boldogan, és hiszem, hogy ott találkozunk.

Irena P., Szlovákia
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Egy ideje biciklivel járok dolgozni. A 
távolság oda-vissza 62 km. A táv nagy 
részét közforgalmú úton vagyok kényte-
len megtenni. Ez sok konfl iktus-forrást 
hordoz magában. Sok autós fi gyel rám 
és segít, de sokakat vagy nem érdeklek, 
vagy kifejezetten zavarja őket a jelen-
létem az úton, és ennek megfe lelően 
kezelnek. Valódi veszélyt jelentenek 

a rosszindulatú autósok és a nemtörődöm gyalogosok. 
Végig dühönghetném az utat, hogy milyen rosszindula-
tú, gonosz, aljas emberek vannak. Sokszor el is fog az in-
dulat, hogy milyen módon kellene megbüntetni bizonyos 
autósokat. Aztán már ott a következő gondolat, hogy hol 
van ilyenkor a rendőrség. Bezzeg, amikor nem kellene, 
akkor ott vannak, de ha az ÉN életem van veszélyben, 
akkor nincsenek sehol. Aztán ott az út minősége, a rova-
rok, az időjárás és így tovább. De ez csak oda vezet, hogy 
megmérgezem az utazás élményét, és rossz han gu lat ban 
érek a célomba. Ez nem éri meg. Ha komolyan gondolom, 
hogy Isten védelme alatt vagyok, az Ő akarata nélkül 
nem történhet semmi velem, és minden a javamat szol-
gálja, akkor nem fogom arra fordítani az energiáimat, 

hogy bosszankodjam, és más emberrel legyek békétlen-
ségben. Hiszen, ha valaki békétlenséget szít, akkor ne-
kem még mindig megvan a döntésem, hogy megőrzöm-e 
a békémet vagy inkább egy mindent és mindenkit felőrlő 
konfl iktusba bonyolódom, aminek nem tudhatom a vé-
gét. Ha megoldódik is a probléma, nem lesz mindenki 
nyertes. Miért szerezzünk magunknak ellenségeket? Ez 
természetesen nem csak a biciklizésre vonatkozik, ha-
nem az élet minden területére. Volt, hogy rákiabáltam 
egy taxisra, aki rám nyitotta az autója ajtaját. De rögtön 
utána már meg is bántam, mert mit érek ezzel? Ahelyett, 
hogy a hála nyugalma és békéje töltené el a szívemet, 
hogy nem lett belőle baj, a harag és a rosszindulat ural-
kodik bennem. Jézus Krisztus azt mondja, hogy „ az ÉN 
békességemet adom nektek.” (János 14,27). Elsősorban 
tehát le kell mondanunk a magunk énjéről, és elfogad-
nunk azt az ÉN-t, Aki mindenek felett áll, és mindenre 
megvan a hatalma. Így nem szállhat el a békességem sem 
pillanatok alatt. Természetesen, mint mindenben, ebben 
is szabad akaratom van, de ha jót akarok saját magam-
nak, akkor Jézussal járok minden utamban, mert az a 
békességre vivő út.

Nemeshegyi Zoltán

Van-e megbocsátni-valód?
Jó hogyha nincs, baj hogyha van,
mert terhe nagy, roskaszt, lehúz…
Szabadulj meg tőle hamar!

Titkon ölő méreg is a
szív mélyén a vád és harag.
Van gyógyszere: Jézus! Segít…
Alázattal bízd Rá magad!
... Boldogok a lélekben szegények,
a Végtelen igézetében élők,
akik rátették életüket a legnagyobb Kalandra,
az Isten-keresésre,
- mert érdemes volt megszületniük.
Mint az elinduló mag, szétroppantják
a hétköznapi mérték, a szokás fojtogató héját,
nekik mindent megér a Kincs,
amit észrevettek az Írás barázdáiban,
nekik mindent megér a Gyöngy,

amit megláttak Krisztus kezében.
Ők: az örök fi atalok,
a lelkesedni tudók,
az Isten-gyermekek,
s azért övék az ország,
ez a köztünk és bennünk élő valami,
mely foghatatlan, akár a Szeretet,
de mégis van
és világot alakító erő.
... Boldogok, akik sírnak,
akik érzik a szükségességét annak,
hogy bűnbánatot kell tartani,
akik honvágyat éreznek még a jobb és nemesebb után
a kényelem és luxus közepette is,
- mert ha fáj az, hogy elszakadtunk Istentől,
már meg is tettük az első lépéseket feléje,
a Vigasztaló felé...

Füle Lajos 

VAN-E MEGBOCSÁTANI VALÓD?
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Ugye, erről nagyon ritkán beszélünk, 
pedig ezzel telnek a keresztény élet 
napjai. Hogy miért aktuális? Mert az 
Úr törvényei általában mereven ellene 
mennek az ember vágyainak, egy-egy 
téma elintézési módjának, és homlok-
egyenest más felé mutatnak a szokásren-
dek és a probléma megoldási készségek 
is itt, a Földön. Hadd mondjak el most 

erre egy példát, mely nemrég borzolta fel a kedélyeimet, 
de nagyon.
Május vége eléggé zsúfolt volt a számomra, mert  szám-
talan elfoglaltság és határidős vállalásom mellett még 
lakáskorszerűsítésre is sor került. Festés, asztalos munka, 
vízszerelés, csempézés, zárcsere és sorolhatnám. Miután 
minderre egyedül vagyok, nagyon oda kellett fi gyelnem 
az időmre és az erőbeosztásomra is. De történt, hogy 
a festés előtti napon még elmentem valakinek segíteni. 
Több járművel utaztam aznap, és semmi gond nem volt, 
de amikor éppen hazaértem, belefutottam egy hatalmas 
jegyellenőrzésbe. Én nyugodtan vettem elő a bérletem, 
mivel soha nem szándékoztam csalni egy percet sem, és 
felmutatva tovább lépdeltem. De a jegyellenőr utánam 
kapott, és kiderült, hogy egy nappal lejárt a szelvényem. 
Pótdíj! Próbáltam érdeklődni, hogy van-e valami lehető-
ségem az enyhítésre, hiszen a férjem és én is több évtize-
den át dolgoztunk a BKV-nál, de semmi. Elmondtam, 
hogy most az utolsó bérletszelvényem következik, 
mert már abba a korba jutottam és mutattam, hogy 
mindig mindegyiket időben megvettem, de semmi. 
Bármit hoztam fel mentségemül: semmi irgalom 
nem volt. Megértettem. Én vétettem. Megkaptam 
a csekket 16 000 forintról. Még ezt is szó nélkül 
eltettem volna, de a jegyellenőr valami különleges 
bennfentes hangon ezt suttogta:
- Ha két napon belül bemutatja a megvett bérlet-
szelvényét, csak 2000 ft-t fi zet. Hiába van rajta más 
összeg, nem számít. Az csak a végső büntetés. 
Aztán még jól aláhúzta nekem a BKV címét a tájé-
koztatón, hogy hová kell mennem. Most már azon 
törtem a fejem, hogy hogyan is szakítok időt arra, 
hogy a festés kellős közepén bemenjek a központ-
ba. Mit tagadjam, egész nap nyugtalan voltam e miatt. 
Ha valaki tudja, hogy egy festés milyen fárasztó még a 
megrendelőnek is, talán megért engem. Azon rágódtam, 
hogy érjek be időre!? A szakembert nem küldhettem el 
otthonról, és a munkákat se szakíthattam félbe, mert 
egyik szakember ideje a másikhoz volt illesztve. Egy na-
pos késés is felboríthatott volna mindent! Csak jöttem, 
mentem és tépelődtem, aztán az Úrtól kértem segítséget, 
hogy miként juthatok be a városba még időben. Végül a 
festő szíve megesett rajtam, és bevitt kocsival. 
Aztán meglepetés ért, mert a sok ablak mellett ordibá-
ló utasoktól semmit se hallottam az én ügyintézőmtől. 

Aztán megérkezett a fekete leves nekem is, hiszen kide-
rült, hogy a jegyellenőr becsapott engem, és hazudott 
nekem! Csak akkor kéne kevesebbet fi zetnem, ha már 
meg lett volna a bérletem, és mondjuk, otthon felejtem. 
De így nem! Csak a 16 ezer forint jöhetett számításba. 
Mit tehettem, befi zettem. De hazafelé és azután is mar-
dosott a téma.
- Miért  kellett körülzsongania a hazugságával? Én nem 
tiltakoztam a horribilis birság ellen, mert valóban vétet-
tem. Akkor…?
Mert most kiderült, ráértem volna 30 napon belül bár-
mely postánál befi zetni a csekket. Aztán jöttek a táma-
dások a szívembe: „Miért engedte meg az Isten ezt most 
neked? Hát megéri másnak segíteni? Ha otthon maradsz, 
ez nem történik meg! Miért… miért… miért?” Ekkor ar-
ra jutottam, hogy valóban nagyon-nagyon sok nehézség 
ért engem az utóbbi időben. Jób jutott eszembe. Áldani 
kezdtem az Istent, még ott a nehéz szívemmel is, hogy ő 
minden bajban velem van. Hordozza terheim, és kisegít 
minden problémából. Meg is nyugodtam, de ekkor egy 
különös késztetés költözött a zsigereimbe.
- Állj bosszút magadért! Gyerünk!
Máris ott volt a kész terv a fejemben! Mivel a következő 
hónapban már nem kell bérletet vennem, mutassam fel 
a régit. Elkap a jegyellenőr és hagyom őt kitölteni min-
dent, örvendezzen a jutalékán, és akkor kárörvendően 

felmutatom a személyi-
met, hogy „neked most 
ennyi volt kispajtás, én 
vagyok a győztes!” – s 
aztán diadalittasan, egy 
nyertes hadvezér mos-
olyával fenségesen el-
vonulok.
Ez a terv sokszor ost-
romolta a szívemet, de 
ugyanakkor azt is tud-
tam, hogy ha megten-
ném is, nagyobb lenne 
a lelkiismeretfurdalá-
som az Úr felé, mint a 

megtorlás öröme.
Nos, itt jött be az a pont, hogy meg kellett békélnem Isten 
törvényével. Mert azt mondja az Úr: Enyém a bosszúál-
lás, majd én megfi zetek! Nem az én lehetőségem, hogy a 
sérelmeimért elégtételt vegyek (Zsid 10,30). Nos, ugye, 
hogy az Úr törvénye homlokegyenest ellene megy sok-
szor az ember indulatainak? Ezért kell megállnunk a 
döntéseink előtt, azt Isten elé tenni, és kérni, adjon a 
szívünkbe megbékélést a saját akaratával. Mert ezeket a 
harcokat csakis Mennyei Atyánk erejével lehet megvív-
ni… s aztán, tényleg tovább lehet menni a győztes öröm-
ével. De csak akkor…

Salyámosy Éva

MEgbékélés - Isten törvényével
Ugye, erről nagyon ritkán beszélünk, 
pedig ezzel telnek a keresztény élet 
napjai. Hogy miért aktuális? Mert az 
Úr törvényei általában mereven ellene 
mennek az ember vágyainak, egy-egy 
téma elintézési módjának, és homlok-
egyenest más felé mutatnak a szokásren-
dek és a probléma megoldási készségek 
is itt, a Földön. Hadd mondjak el most 

„Egy hazugság körüljárja 
a világot, amíg az igazság 

felhúzza a cipőjét. De 
jaj a hazugságnak, ha 
az igazság felhúzta a 

cipőjét.”  
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Amikor Isten valamit újból és újból megtanít

A Trans World Radio szokásos 
éves konferenciáján vettünk részt 
Pozsonyban. Ebben az évben a 
megbékélés volt a központi téma. 
Az egyik délelőtt egy megdöbben-
tő tanúságtételt hallottunk Harvey 
Thomas-tól, aki A TWR angliai szer-
vezetének képviseletében volt jelen. 
Ismeretségünk hosszú-hosszú évekre 
néz vissza. Kedvessége, vidámsága, 
korát meghazudtoló életereje és min-
denki felé megnyilvánuló nyitottsága 
nem engedte sejteni, hogy életének ko-
rábbi szakaszában milyen megrázó 
eseményeken ment át. Az előadások 
szünetében interjút kértem tőle. 

Kulcsár Tibor: Mint egy sokak által 
ismert keresztyén személyiség, mit gon-
dolsz úgy általában a megbékélésről?

Harvey Thomas: A megbékélés 
véleményem szerint a keresztyénség 
központi kérdése éppen az Istennel 
való megbékélésünk miatt. Az egyik 
alapvető nehézséget az okozza a 
keresz tyé nek nek ebben a témában, 
hogy olyan sokféle keresztyén cso-
port létezik, akik nem dolgoznak, 
nem imádkoznak együtt, s akik nem 
egyek Jézus Krisztusban. Nagyon fon-
tos kérdés az egész világon a keresz-
tyén közösségen belüli megbékélés. 
Felekezeteink vannak, s a felekezetek-
ből új felekeze tek jönnek létre, újra 
és újra széttöredezünk. Éppen ezért 
egy olyan megbékélésre van szükség, 
amelynek a kö zép pontjában Krisztus 
személye van. 
Ez az a fajta üzenet, amelyet Billy 
Graham olyan sok éven át képviselt. 
Megpróbálta az üzenetet a lehető leg-
egyszerűbb formában átadni: egyedül 
csak Krisztus, akit megfeszítettek, aki 
feltámadt, és mindannyiunknak meg 
kell térni, és elfogadni Jézus Krisztust 
megváltónknak. Az ő üzenete itt vé-
get is ért. Természetesen ennél sok-
kal többről van szó a Bibliában, de 
Billy Graham képes volt összehozni 
az embereket a megbékélésre mutat-
va ezzel az egyszerű, alapvető, Jézus 
Krisztusról szóló üzenettel.
Ez az, ami manapság nem így törté-
nik. Az emberek mindenféléről pré-
dikálnak. Londonban vannak olyan 
gyülekezetek és különféle etnikai 

csoportok, ahol a siker-evangéliu-
mot hirdetik: „Ha eleget imádkozol, 
Isten rengeteg pénzt fog adni neked”. 
Vannak gyülekezetek, ahol csak a gyó-

gyulásról prédikálnak: „Ha van hited, 
Isten meggyógyít.” Nos, Isten valóban 
meggyógyíthat, de meg kell hagynunk 
neki a döntés jogát, s nem kell mindig 
megmondanunk, hogy Isten mit fog 
tenni, vagy mit kell tennie. S miköz-
ben ezekről beszélnek, minden más 
elvész. Úgyhogy az evangélium egy 
részletére koncentrálnak a megfeszí-
tett Krisztus és a megbékélés üzene-
te helyett.

KuT: 15 évig dolgoztál együtt Billy 
Grahammel, s majdnem ugyanennyi 
ideig Nagy Britannia híres miniszte-
relnökével, Margaret Thatcher-rel. Mit 
gondolsz, a megbékélés értelmezhető 
nem keresztyén nézőpontból?

HTh: Nos, úgy gondolom, az a problé-
ma a megbékéléssel világi értelemben, 
hogy nincs motiváció a megbékélésre, 
mert mindenki az egyéni nyereségből 
indul ki, mindegy, hogy ez nemzeti 
nyereség, politikai nyereség, vagy 
üzleti, pénzbeli nyereség. 
Tizennégy éven át dolgoztam együtt 
Margaret Thatcher-rel, mint a médiáért 
és a kommunikációért felelős igazgató. 
Felelős voltam a választási kampányok 
előkészítéséért, dolgoztam a beszéde-
in, előkészítettem a sajtótájékoztató-
it, a TV eseményeket, s általában ki 
kellett dolgoznom a kommunikációs 
stratégiáját. A munkám során egyszer 
robbantásos merényletet követtek el 
ellenem Brightonban, 1984-ben. A 

testem áttört a tetőn, visszazuhant 
három emeletet, és 10 tonna törme-
lék hullott rám, képződött egy légrés, 
és ott rekedtem két és fél órára. Az 
az ember, aki a robbantást végrehaj-
totta, egy kedves, magasan képzett, 
nagyra értékelendő ember volt, aki 
– mivel nem volt hite és ebből kö-
vetkezően nem volt, ami morálisan 
visszatartsa őt az ilyenféle tettektől 
– arra a következtetésre jutott, hogy 
ez az egyetlen útja, hogy népe kivív-
hassa függetlenségét a brit uralom-
mal szemben. 
1984-ben ugyanis az Ír Köztársasági 
Hadsereg gerillaharcot folytatott a brit 
kormány ellen. Ez egy nagyon csú-
nya háború volt. Ennek a része volt 
a brightoni hotel elleni bombatáma-
dás, amelyben Mrs. Thatcher a mi-
niszterelnök, minden a kormányban 
lévő miniszter – többek között én is 
– tartózkodott, mivel háború volt. 
Azt az embert, aki ezt tette Patrick 
Magee-nek hívják. Később elkapták, 
és nyolcszoros életfogytig tartó bör-
tönre ítélték. 
A robbantáskor keresztény voltam, és 
megkérdezték tőlem a televízióban, 
hogy mit gondolok arról az emberről, 
aki a bombát odatette. Azt válaszoltam, 
hogyha talán egy kicsit aktívabbak 
lennénk a keresztény hitünk megosz-
tásában, nem lenne annyi terrorista. 
De nem tettem semmit ezért. 
Először 14 évvel később, amikor Louis-
vil leben (Kentucky, USA) voltam, és a 
„megbékélés most, megbékélés, ami 
mű ködik a mi világunkban” témával 
fog lalkoztam, észre kellett vennem, 
hogy képmutató vagyok. Beszéltem a 
megbékélésről, de nem tettem meg, 
ami szükséges volt ebben az eset-
ben, hogy megbocsássak. Úgyhogy 
imádkoztam ezért, mert a Biblia azt 
mondja: meg kell azoknak bocsátano-
tok, akik ellenetek vétkeznek. Jézus 
mondta ezeket a szavakat. És akkor 
írtam ennek az embernek, hogy el-
mondjam, mint keresztény, megbo-
csátottam. És ő visszaírt egy nagyon 
megható levelet. Azt írta – és itt úgy 
gondolom, hogy visszaérünk a világi 
típusú megbékéléshez – hogy „normá-
lis esetben mielőtt megbékélsz, több-
ször leülsz, tárgyalsz, beszélgetsz és 

É 8. oldal
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barátok leszünk. De hogy csak a hi-
ted miatt?!” 
A világi eljárás valóban az, hogy meg-
beszéléseknek, találkozásoknak, előse-
gítő összejöveteleknek kellene lenniük, 
minden olyan dolognak, ami a politi-
kában zajlik, mert nincs semmi a közép-
pontban. Egy keresztény világban, ha 
valóban akarjuk a megbékélést, gye-
rünk, tegyük azonnal! Keresztények 
között és mindenütt másutt. Jézus azt 
mondta, hogy egyek vagytok Krisz-
tusban, a testének a tagjai. 
Nekem 14 évbe került, amire felismer-
tem, hogy ez az, amit Isten mondott, ez 
az, amit Jézus mondott, hogy ezek az 
Ő szavai a Bibliában: „Ha nem bocsá-
totok meg, akkor a ti Mennyei Atyátok 
sem bocsát meg nektek.” Azaz egy ke-
reszténynek van indítéka (motiváció). 
A világi megbékélés – úgy mondanám 
– egyfajta szerencse. Beszélsz az em-
berrel, akinek jó hangulatban kell lennie, 
hogy megbocsásson neked. Megtörténik, 
de nincs benne semmi, ami tartóssá 
tenné úgy, amint 
az Krisztusban 
történik.

KuT: Ennek a 
megbékélésnek 
voltak máig ható 
következményei 
is? Barátokká 
kell válni egy 
megbékélés után? 
Hogyan is történt 
ez Patrick Magee 
esetében?

HTh: Pontosan ez 
történt. Amikor kimondtam: „megbo-
csátok”, s aztán azt mondtam: „sze-
retnék veled találkozni”, azt mondta: 
„Ah”. Volt egy barátunk, aki meghív-
ta őt magához, és meghívott engem 
is, hogy jöjjek el a barátunk házába 
Dublinba, Írországba, és ott beszél-
gettünk. (Patrick Magee 1999-ben az 
un. Nagypénteki Egyezmény alapján 
kiszabadult a börtönből – a szerk.) 
Patrick megkérdezte, miért mondtam 
azt, hogy megbocsátok? Amire én azt 
mondtam: „mivel felismertem, hogy 
a hitem szerint ezt kellett tennem”. 
Mire ő: „Nekünk most analizálnunk 
kell a helyzetet”? Mire én: „Nem, ez 
el van intézve. Ez ugyanolyan, mint 
egy döntés, hogy Krisztusra bízod az 
életed. Ez állandó, nem kell mindig 
újra jönni és elmondani másodszor-

ra is”. Ez az, ami az én esetemben 
teljesen világosan jött. Tudtam, mit 
kell tennem, megbocsátottam neki, 
és ettől a pillanattól kezdve ez egy 
újrakezdés. 

KuT: Mi van a bosszúállással? Soha 
nem gondoltál rá?

HT: Ha egyszer megbocsátottál, a 
bosszúállás nem kerül többé a kép-
be. Ez az értelme a megbocsátásnak, 
hogyha ez igazi. Például vegyük Pál 
apostolt! Mekkora károkat okozott 
a keresztényeknek azelőtt, mielőtt 
megtért a damaszkuszi országúton. 
Mondta Isten, hogy gyerünk, álljunk 
bosszút? Nem, hanem a múltat lezár-
ták, az életét Istennek adta. Isten meg-
bocsátott neki. És így a megbocsátás, 
ha az valódi, félre teszi a bosszúállást 
minden tekintetben. 
Nem állítom, hogy ez könnyű, vagy 
hogy bárki meg tudja ezt tenni. Mivel 
mondtam, hogy nekem is 14 évbe telt, 
és nem voltam olyan súlyosan meg-
sérülve. Nem tudom, mennyivel ne-
hezebb lehet azoknak az embereknek, 

akik sokkal-sokkal 
többet szenvedtek. 
De megértettem, 
hogy ez a terület 
semmivel sem 
kevesebb, mint 
minden más, 
ami meg van ír-
va a Bibliában. 
Saját magunknak 
kell megtérnünk, 
a saját életünket 
kell Krisztusnak 
adnunk, csak a 

saját nevünkben 
tudunk megbocsátani. 

KuT: Ennél a szomorú eseménynél, 
néhány munkatársad meghalt.

HTh: Igen, öt. És néhány másik na-
gyon súlyosan megsérült. Még mindig 
rokkantak a sérülés következtében.

KuT: Megemlítetted valaha a roko-
noknak, vagy Margareth Thatcher 
elnökasszonynak, hogy megbocsá-
tottál?? 

HTh: Igen, megtettem, amikor kap-
tam egy telefonhívást az egyik londo-
ni újságtól, körülbelül három évvel 
azután, hogy Pat-tel barátok lettünk, 
2001 körül. A londoni újság azt mond-
ta: „hallottunk egy szóbeszédet, hogy 
megbocsátott, és barátja lett a brightoni 
robbantónak, Pat Magee-nek”. „Igen, 

ez igaz”. És akkor megkérdezték: „mi-
kor történt?” Mondtam: „három év-
vel ezelőtt”. Az újságíró megkérdezte: 
„miért nem tudtunk mi erről?” „Mert 
ez nem a önök dolga”. Megkérdezték, 
hogy titok-e? Mondtam: „nem, csak 
valami személyes”. Akkor belekerült 
az újságokba. 
Még a telefonhívás délutánján felvettem 
a kapcsolatot annak az öt embernek a 
családjával, akik meghaltak, számos 
emberrel, aki nagyon súlyosan megsé-
rült, és Mrs. Thatcher-rel, és küldtem 
nekik egy másolatot az eredeti leve-
lemről, amit Pat Magee-nek küldtem. 
Amiben az áll, azért írok neki, hogy 
mint keresztény megbocsátok, de csak 
a saját nevemben beszélhetek. Nincs 
jogom arra, hogy bárki más nevében 
beszéljek. Amikor megkapták a levelet, 
majdnem mindegyikük azt mondta: 
„mi nem tudunk megbocsátani, nem 
értünk egyet. De úgy gondoljuk, az 
helyes, hogy Harveynak azt kellett 
tennie, amit hisz, hogy helyes”.

KuT: Van feleséged, és van két lányod. 
A te megbékélésed az övék is?

HTh: Az övékké vált, teljesen. Mivel 
mi egy nagyon szoros család vagy-
unk, és nagyon áldottak vagyunk. 
Leah és Lany valóban csodálatos lá-
nyok. Lany 26 éves, férjhez ment már 
jó pár éve  és PR menedzser, Leah 28 
éves, zenész, és egy saját zenei vál-
lalata van.  Mielőtt én meg tudtam 
bocsátani Pat-nek, hazajöttem és be-
széltem erről a feleségemmel, imád-
koztunk ezért. Azt mondta, hogyha 
ez a meggyőződésed, akkor mellet-
ted vagyok. 
Az első alkalommal, amikor Pat 
meglátogatott minket, a feleségem 
azt mondta, hogy kicsit ideges, mert 
egy terroristával fog találkozni. A 
fiatalabbik lányom Lany majdnem 
teljesen mögém állt: „Istenem, egy 
terroristával fogok találkozni.” És 
akkor hirtelen felismerték, hogy de 
hiszen ez egy személy, nem pedig egy 
felelőtlen gyilkos. Számára ez egy há-
ború volt – akkor is, ha úgy gondo-
lom, hogy rosszul tette. Nem hitte, 
hogy van másik út. 
Amikor a családom személyesen talál-
kozott vele, megkedvelte. Ő azt mond-
ta: „el sem hiszem, hogy itt vagyok, 
itt ülök, és reggelizek a családoddal, 
akiknek a férjét és az édasapjukat 
megpróbáltam megölni. És akkor a 
fiatalabb lányom azt mondta – ő két 
évvel a bombatámadás után született, 

Ä 7. oldal

„A bűnt csak 
egyféleképp fojthatjuk 
el csírájában: ha nem 

engedjük bejutni 
gondolatvilágunkba.” 
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s kb. 7 éves lehetett ekkor – hogy „tu-
dod Pat, hogyha neked sikerül megölni 
az édesapámat, akkor én nem lennék 
itt?” És Pat könnyezett. 
De újra mondom, ez személyes volt. A 
kereszténység csak személyes lehet. Ez 
az, ahogyan az emberek Krisztushoz 
jönnek. Mindig egyenként. Talán rá-
dión keresztül, de mindig egy ember 
az, aki meghozza a saját döntését. Ez 
a helyzet a megbocsátással és a meg-
békéléssel is. Ha valódi, akkor nem 
borzasztó nehéz. De néha nagyon ne-
héz. Ha az emberek azt kérdezik tő-
lem, hogy ugyanúgy éreznék-e, ha a 
feleségem is velem lett volna, és meg-
ölték volna? – nem tudom. Szeretném 
azt mondani: „igen, természetesen, 
hiszen ez az amit a Biblia tanít – de 
nem mondanék igazat. Nem tudom. 
Csak a saját személyes tapasztalato-
mat tudom elmondani. És ez nekem 
hosszú időbe került. 
Amit mindannyian tudunk tenni, az 
az, hogy megkérdezzük Istent, mit kell 
tennünk, mit tehetünk. Úgy értem, 

hogy Pál azt írja az egyik levelében, 
hogy amennyire rajtunk áll, éljünk 
mindenkivel békességben. De elég 
bölcs volt ahhoz, hogy azt mondja: 
„amennyiben rajtatok áll” (amennyire 
lehetséges). Az emberi természet az 
minidg emberi természet marad, és 
mi mindannyian bűnösök vagyunk. 
Úgy gondolom, ez egy jó tanács, hogy 
amennyiben rajtunk áll, éljünk egy-
mással békességben. Azaz ez nem 
könnyű, nem lehetséges mindenki-
nek, de ez valami, amit végül képes 
voltam megtenni. És ha ez a történet 
segít egy-két másik embernek is ab-
ban, hogy megtegyék ugyanezt, ak-
kor halleluja! 

KuT: Most utazol az egész világon. 
És, ha jól értettem, az előadásaidnak 
fő témája a remény. Igaz?

HTh: Igen. A remény és a megbéké-
lés. Amennyire tudom, beleviszem a 
keresztény hitemet abba, amit taní-
tok, akármi is az. Óvatos vagyok, azaz 
nem adok fegyvert a többiek kezébe. 

Amikor Szaúd-Arábiában dolgozok, 
mindenki tudja, hogy keresztény va-
gyok, és soha nem volt problémám. 
Nem prédikálhatok például akkor, ha 
egy világi kurzust tartok a hong-kong-i 
tőzsdén. De azt garantálom, hogy a 
nap végére ki fog derülni, hogy hívő 
vagyok.

KuT: Két nagyon fontos titulussal já-
rod a világot. Az első, amit Margareth 
Thatcher-től kaptál…

HTh: Ez a CBE – Commander of 
Brithish Empire (A Brit Birodalom 
Érdemrendje – parancsnok / középső 
fokozat az ötből – a szerk.).

KuT: A második, amit Istentől kap-
tál: Krisztus nagykövete. Nagy ki-
váltság hallgatni a történetedet. 
Isten áldjon.

HTh: Köszönöm szépen ezt a kedves 
beszélgetést.

Fordította: Kulcsár Dóra

Már pontosan nem emlékszem, melyik évben volt, hogy 
a lakásom előtti térre a város vezetésének döntése alap-
ján focipályát építettek a fiatalok örömére. Igen, hiszen 
mozogni szükséges, főleg egy lakótelepi környezetben. 
„Sportolni jó” jelszó alatt az embereket összegyűjti, és 
így kapcsolatok is épülhetnek. Rendben elkészült az asz-
falt pálya, körbezárva magas drótkerítéssel. Jöttek is a 
gyerekek, fiatalok, apukák. Volt biciklizés, focizás, kü-
lönféle játékok, sőt kisebb focibajnokságok is. De jöttek 
a problémák is, mert a labdát sokszor átrúgták a magas 
kerítésen, és ez a kertembe repült. Először elfogadtam 
véletlennek, de ez a dolog fokozódott oly formán, hogy 
letörték a növényeket, üveg ablakaimat törték be, sőt 
amint kinn dolgoztam a kertben, engem is eltalált nagy 
erővel. Így elkezdődött a háborúság közöttünk, ekkor 
még nem voltam hívő ember. Zajlottak a veszekedések, 
gúnyoltak, fenyegettek csúnya beszéddel, kerestük véd-
tük a magunk igazát. Különböző formákban rendeződtek 
egy időre a dolgok, de már szinte féltem, mikor meglát-
tam, hogy itt vannak a focizó fiúk. Sokat bosszankodtam, 
háborogtam, kerestem a megoldást. Reménységgel épült 
az új kerítés, jó magasra, szúrós dróttal. De ez is kudar-
cot vallott. Egyik nap nem voltam itthon, a kapu be volt 
zárva, és nagy meglepetéssel fogadtam el, hogy kivágták 
a kerítést, hogy a labdát ki tudják tőlem vinni. Igen, fájt 
az, hogy nem törődnek azzal, hogy másnak kárt okoz-
nak, csak az legyen meg, amit ők akarnak. Segítséget 
kértem, és kijavították a kerítésemet.
A sok szomorúság, kudarc között eljött az ideje, hogy 
elfogadtam az Urat személyes megváltómnak. „Most 
pedig vessétek el mindazokat: Haragot, fölgerjedést, 
gonoszságot….” „Szeressétek ellenségeiteket, áldjá-

tok azokat akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal 
akik titeket háborgatnak és kergetnek titeket.” Ezeket 
az igéket forgattam szívemben, és az Úrhoz fordultam 
imádságaimban, kértem a megoldást, vezetést, miként 
tegyek. Meghallgatta az Úr imádságaimat, és megsegí-
tett. Az idő múlásával eltűnt a haragom vádolás helyett. 
Megfordult hozzáállásom ebben a dologban is. Tudtam, 
hogy mindezeket az ördög teszi, próba ez, próba áldá-
sokkal. „Tudjuk hogy akik Istent szeretik minden ja-
vukra van…” Kerestem, mi célból kaptam mindezeket 
a próbákat, miért történt ez velem? Igyekszem szelíden, 
szeretettel megállni, és elbeszélgetni azokkal, akik a 
labdáért jönnek. Megfigyeltem, hogy miközben a lab-
da átkerül hozzám, elcsendesülnek, kérdés, ki menjen 
át a fociért? Az egyik fiataltól megkérdeztem, helyes az, 
hogy berúgod hozzám a labdát? Nem én voltam, mond-
ta, de hol van akkor, aki tette? Ott a kapunál mutatja, 
én pedig behívtam a fiút, és kedvesen megbeszéltük ezt 
a dolgot, kérte, hogy hadd tüntesse el a labda nyomait. 
Nem engedtem, de jó volt hallani hozzáállását, mert bel-
átta, amit tett. Minden ilyen alkalommal más kihívás 
elé néztem. Ha nem köszönnek, én köszönök, és több-
ször tanácsolom, másképp is lehetne játszani, hogy ne 
hozzám jöjjön át a labda. Sok kedves beszélgetés ala-
kul ki köztünk. 
Hálás vagyok Istennek, hogy mindezekben az Úr munkáját 
látom, bölcsességét, igazságát. „Józanok legyetek, vigyáz-
zatok, mert ellenségetek az ördög mint ordító oroszlán 
szerte jár, keresvén kit nyeljen el. Akinek álljatok ellen, 
erős lévén a hitben.” Kívánom, hogy így legyen, és az Úr 
világossága töltse be a most még sötét utakat.

R. Andrásné, Kisvárda
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Ha áldozati ajándékodat az oltárhoz 
viszed, és ott eszedbe jut, hogy atyád-
fi ának valami panasza van ellened, 
hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, 
menj el, békülj ki előbb atyádfi ával, 
és csak azután térj vissza és vidd fel 
ajándékodat. (Máté 5: 23–24.)
Úrvacsorára készültünk, mint ahogy 
az minden hónapban szokásos gyüle-
kezeteinkben. Jó dolog ez, hiszen olyat 
is olvasunk a kezdeti keresztyénség 
időszakáról, hogy: Mindennap össze-
gyűltek a templomban. Otthonaikban 
megtörték a kenyeret, őszinte szívvel 
és boldog örömmel… (ApCsel 2,46). 
Ebből az igéből úgy tűnik, mindennap 
„összegyűltek”, és mindennap „meg-
törték a kenyeret”. Ős-elődeinknek fon-
tos volt, hogy naponta emlékeztessék 
magukat (és egymást) drága Urunk 
áldoza tára, és ― azt gondolom ― arra 
a nagy nyereségre is, amiben ez által 
részesültek. Ha megpróbálom bele-
élni magam az ő gondolkodásukba, 
az ő életvitelükbe, akkor azt hiszem 
― mind időben, mind energiában ― 
90-10 % arányban lehetett a gondol-
kodásuk és az életvitelük megoszlása 
az „odafel valók” és az „ideig valók” 
között. Minden nap mentek „a gyüle-
kezetbe”. Valószínű nem azért, hogy 
ott a napi politikáról, vagy az árvízi 
helyzetről beszélgessenek. 
Elnézem mai „hívő életünket.” Sze rin-
tem most is fennállhat ez a 90-10 %-os 
arány, de inkább úgy, hogy időnk és 
energiánk 90 %-át leköti a jelenvaló 
világ, s (talán) jut 10 % az „odafel va-
lókra”. (És akkor még „jó keresztyé-
nek” voltunk!) Az arányosság stimmel, 
csak éppen fordítva!
Szóval, megtanultuk, hogy a „jó ke-
resztyének” rendszeresen önvizsgá-
latot tartanak, rendszeresen vesznek 
úrvacsorát. Így van ez rendjén. Így tet-
ték ezt elődeink is, szüleink, ― talán 
nagyszüleink is, ― így szoktuk meg. 
Egy kicsit elgondolkodunk, hogy az 
elmúlt hónapban megbántottunk-e va-
lakit? Volt-e valakivel élesebb szóvál-
tásunk? Aztán kérjük az Úr Jézust, 
hogy bocsásson meg nekünk, („Úr 
Jézus bocsásd meg minden bűnö-
met!”) és minden rendben van. Ha 
keményebb ügy történt, talán még az 
is eszünkbe jut, hogy az illetővel sze-
mélyesen is rendezzük a dolgot, s ha 
ez is megtörtént, akkor már tényleg 
minden OK.

„Így szoktuk csinálni. Havonta Úr va-
csorát veszünk.” Ha nem tennénk, már 
hiányozna, úgy megszoktuk. Aztán 
megy jól minden. Néha csak „rutin-
ból”, néha (talán) szívből is.
Megszoktuk! Jön az első vasárnap. 
Egy kis önvizsgálat, egy kis elcsen-
desedés az elmúlt hónap eseményein, 
aztán minden mehet tovább. Megy ez 
már nekünk.

―  •  ―
Egyszer aztán úgy fejre állította Isten 
a gondolkodásomat, mint én tettem a 
90-10 % –kal. Olyan balegyenest ka-
pott a nagy okos férfi -logikám, hogy 
majdnem elterültem tőle. A történetet 
nem részletezem, csak annyit, hogy 
érthető legyen, mitől álltam én (majd-
nem) fejre.
Kialakult egyszer egy helyzet ― ami-
kor még családi házas környezetben 
laktunk,― hogy a szomszédunk meg-
neheztelt rám valamiért. Valamit nem 
tettem meg, ami számára kényelmes 
lett volna, de előzőleg nem kért meg 
rá. Nem akartam beindítani egy újabb 
„mi közöd hozzá” fejezetet. Korábban 
már sokszor kifejezésre juttatta, hogy 
nem szereti, ha kéretlenül beavatkoz-
nak az ügyeibe. Ebben a speciális 
helyzetben azonban, sok könnyítést 
je lentett volna számára.
Teljesen vétlennek éreztem magam 
az ügyben, s a szomszéd „összefér-
hetetlen természetével” magyaráz-
tam, hogy „panasza van ellenem”. A 
szívemet mégis állandóan beárnyé-
kolta, hogy valaki ― bár úgy gondo-
lom, ok nélkül ― neheztel rám. Két 
hét múlva gyülekezetünkben úrva-
csora lesz. Megújítjuk a szövetséget 
a mi Urunkkal, akiben mind a ketten 
testvérek vagyunk (bár ő más közös-
ségben). Ráadásul egyik reggeli csen-
dességemben olvastam a bevezetőben 
írt igét: Ha áldozati ajándékodat az ol-
tárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy 
atyádfi ának valami panasza van el-
lened, hagyd ott ajándékodat az oltár 
előtt, menj el, békülj ki előbb atyádfi á-
val, és csak azután térj vissza és vidd 
fel ajándékodat.
Tudom, hogy az Igével nem vitatkoz-
hatok, de mégis úgy gondoltam, ez 
nem rám vonatkozik, hiszen én nem 
szolgáltattam okot a neheztelésre. Ő 
tehet róla. Különben is, kaptam már 
egy párszor az orromra azért, hogy 
ne üssem bele az ügyeibe.

De az Ige csak nem tágított mellőlem! 
Bármerre is kalandozott gondolataim 
ösvénye, minduntalan ebbe az igébe 
botlottam bele.
Magamban vitatkozni kezdtem az 
Úrral: 
– Tudom, Uram! Valóban panasza 
van ellenem az én felebarátomnak, 
de ez a panasz nem jogos, hiszen ő a 
hibás. Legalább egy szóval megkér-
hetett volna arra, hogy azt a szakem-
bert fi zessem ki. Igazán megtettem 
volna! 
Az Úr azonban tovább szorongatott: 
– Olvasd csak el még egyszer azt az 
igeverset!
– De hát, Uram! Már legalább ötször 
elolvastam, talán még tízszer is!
– Olvasd csak el még egyszer! Úgye 
az van írva: ha te atyádfi ának jogos 
panasza van ellened?
– Nem! A jogos szó az tényleg nincs 
ott, ez igaz, de hát, én nem vagyok hi-
bás ebben a dologban. 
– Az én Igémet nem magyarázgatni 
― sőt kimagyarázni ― kell, hanem 
megcselekedni. Panasza van elle ned? 
Igen! Akkor tedd meg azt, ami a te 
dolgod! A többi már Rám (és őrá) 
tartozik.
El kellett fogadnom, hogy ez a te-
endőm. 
Kicsit nehéz volt felkeresni az én szom-
szédomat, megalázkodni, és minden 
magyarázkodás nélkül bocsánatot kér-
ni tőle, de sikerült. Miután ezen túl-
jutottunk, bensőmet egy igazi, teljes 
benső békesség töltötte el. Bizonyosan 
tudtam, hogy nem is fi zettem olyan 
nagyon nagy árat azért, hogy a kö-
vetkező vasárnap nyugodt szívvel 
nyújthassam ki kezem a kenyér és 
a bor után.
Ez a „teljes belső békesség” igazolta: 
inkább érdemes hagyni, hogy a „feje 
tetejére álljon” az én saját igazságom, 
ha ennek árán nyerem meg azt a meg-
nyugtató állapotot, hogy „a szívem nem 
vádol”, és „bizalommal szólhatok Isten 
előtt,” amit János apostol 1. levele 3. 
rész 21. versében olvasunk.
Ebből a történetből azt tanultam 
meg, hogy az Isten szerinti életben 
néha „áldozatul kell adnom” a saját 
– logikus ― elképzeléseimet, ha azt 
akarom, hogy Isten gondolata, terve 
megvalósulhasson bennem. 

N. Rezső
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„Most már én is azt gondolom, legyen 
úgy, ahogy az Úr Jézus akarja…” Az 
idézett mondat egy hat éves kislány szá-
jából származik, akinek szombat este, 
egy vidám ugrálás közben megsérült 
a jobb bokája. Bedagadt, fájt, elszíne-
ződött. Szülei borogatták, kenegették 
és imádkoztak, mert hát hova indul-
jon az ember szombat este három pici 
gyerekkel… Ügyelet? Kórház? Egyik 
se tűnt valami biztatónak, így hát to-
vább imádkoztak a gyerekekkel együtt. 
A kis sérült eléggé meg volt rémülve 
az esetleges kórház, gipsz gondolatá-
tól, hiszen eléggé mozgékony gyerek… 
Csöndesen sírdogált.
Másnap reggelre nem szűnt se a fáj-
dalom se a duzzanat, így az édesa-
pa elindult a János kórházba a nagy 
hat évessel, míg az édesanya a má-
sik kettő gyermekkel (négy és másfél 
éves) otthon folytatta az imádkozást. 
Útközben kiderült, hogy a szükséges 
iratokat otthon felejtették, ezért visz-
szafordultak és hazamentek. A család 
„égi jelnek” tekintette mindezt, fele-
letként a buzgó imára. Otthon ma-
radtak, nem mentek ezután sehova, 
hanem folytatták a beteg láb kezelé-
sét, borogatását, és azt határozták, 
hogy hétfőn elviszik a gyermeket a 
területileg illetékes sebészetre, ahol 
egy ismerős, hívő orvos is dolgozik. 
Amikor másnap indulófélben voltak 
az SZTK-ba, így szólt az immár meg-
nyugodott gyermek: „Tudod anya, most 
már én is úgy gondolom, legyen úgy, 
ahogy az Úr Jézus akarja…” 

Hála az Úrnak, nem kellett se gipsz, 
se műtét, csak egy rögzítő gyógyászati 
segédeszköz, amit még fürdéskor le 
is vehettek, s a láb azóta már szépen 
meg is gyógyult, de a történet elgon-
dolkodtató. Vajon hányszor vagyunk 
mi is hasonló cipőben. Ugrálunk, buk-
dácsolunk, csoszogunk, vagy egysze-
rűen egyhelyben ülünk, de valahogy 
mégiscsak megsérülünk. Fáj a lábunk, 
a hátunk, a szívünk, s jajgatunk, vagy 
egyszerűen csöndesen sírdogálunk… 
Félünk a következményektől, az isme-
retlentől, s persze imádkozunk, mert 
hát mit is tehetnénk. Csak éppen azt 

nem tudjuk kimondani, amit pedig 
létszükséglet lenne: „Legyen meg a te 
akaratod...” Talán még próbálkozunk 
is, szaladunk orvoshoz, pszichiáterhez, 
lelkipásztorhoz, szomszédhoz és ter-
mészetgyógyászhoz, csak éppen nem 
merjük Istenre bízni magunkat. Van, 
aki napokig, hetekig, hónapokig, eset-
leg évekig gyötrődik, s mégse sikerül 
megbékülnie, s kimondani ezt a gyer-
mekien őszinte mondatot: „Most már 
én is azt gondolom, le gyen úgy, ahogy 
az Úr Jézus akarja…” Pedig csak ilyen 
Istenben megbékélt szívvel lehet és ér-
demes élni, hiszen „Aki tulajdon Fiát 
nem kímélte, hanem mindnyájunkért 
odaadta, hogyne ajándékozna nekünk 
vele együtt mindent?” 
Bizonyára Olvasóink között is sokan 
fel tudnának idézni olyan eseménye-
ket az életükben, amikor nem sikerült 
elsőre (talán még másodjára, harmad-
jára se) kimondani: „Legyen meg a 
te akaratod…” S milyen kegye lem, 
hogy Isten ennek ellenére se mon-
dott le rólunk, s adott időt, szeretet-
teljes fi gyelmeztetést, bátorítást, „égi 
jelet”, hogy eljussunk addig: „most már 
én is úgy gondolom…”, még akkor is, 
ha nem értjük, nem kívánjuk azt az 
utat, melyre Mennyei Atyánk vezet. 
Sokszor csak évek, évtizedek múlva 
értjük meg, hogy egy-egy látszólag 
fájdalmas esemény, nem kívánatos 
szituáció a javunkat munkálta, s ha 
nem mertük volna kimondani, meg-
élni „legyen meg a te akaratod”, ak-
kor mi láttuk volna kárát. 
Biztatok mindenkit, hogyha Isten 
eszébe juttat ilyen megtapasztaláso-
kat, akkor írja meg nekünk, hogy mi 
is megoszthassuk mind a Mera hallga-
tóival, mind az Antenna olvasóival.
A pályázat mottója: 

„Most már én is azt 
gondolom…”

Beérkezési határidő: 
szeptember 20. 

Az első 15 pályaművet jutalmazzuk. 
(A pályázat alapjául szolgáló törté-
netet Á. Mihályné budapesti hallga-
tónk küldte)

Smirgli testvérek!
Minthogyha csak ikrek volnánk,
smirgli testvérek vagyunk, 
keskeny úton a menny felé, 
egymás mellett ballagunk. 
Néha? Vánszorogva, lustán
rójuk utunk, álmosan, 
néha némán, néha pedig,
fület bántó hangosan.
Csiszolgatjuk egymáson azt, 
mi lelkünkön idegen, 
mennyben nem hordható ruha,
melyet hordunk idelenn.
Köszönöm hű smirgli testvér,
hogy csiszolgatsz engemet,
mert sarkosan, göcsörtösen,
mennybe jutni, nem lehet!
Örvendezzünk smirgli testvér,
közel már az égi cél, 
mennyben kapjuk az igazi
szebb ruhát, e földinél. 
Odaát már nem lesz szükség,
csiszolásra, smirglire,
ott: nem emlékezünk többé, 
bántó, fájó semmire. 
Fehér mennyei ruhánkon,
nem lesz csiszolni való,
Atyánk keze szabta ránk azt, 
és örökké hordható. 

Pecznyík Pál

Az előző pályázatunkra érkezett  
írások közül az alábbi szerzőket 
jutalmaztuk:
Bárány Márta, Zámoly
Barkóczi Mihály, Szlovákia
Bathó Erzsébet, Szlovákia
Gaál Istvánné, Farád
Horváth Csabáné, Keszthely 
Horváth József, Kaposvár
Hostina Irén, Szlovákia  
Jamrik Józsefné, Komárom
Járinka Tiborné, Tatabánya
Koszorús Gézáné, Hencida
Kozma Lászlóné, Lenti
Mészáros Jolán, Csetény
Pálfi  Ferenc, Érd
Palic Irén, Szlovákia 
Pataki Pál, Gödöllő
Pecznyik Pál, Celldömölk
Pinte Ferencné, Nagydobrony
Póczos István, Fényeslitke
Révész Andrásné, Kisvárda
Venyercsán László, Székesfehérvár
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Én lelkem, minden szenvedésed 
csak semmiség Jézus Krisztus 
szenvedéséhez képest. Miért nem 
bízol hát abban, hogy az Úr téged 
is megsegít? 
Megváltónk különleges helyzetben 
volt, mert a bűnös ember helyett 
szenvedett – mint helyettes ál-
dozat. Ezért még Atyjának is el 
kellett hagynia, és lelke az isten-
nélküliség állapotától kellett hogy 
szenvedjen. De neked nem kell ezt 
végigszenvedned és így felkiálta-
nod: „Miért hagytál el engem?!” 
Lásd, a Megváltó még ebben a 
helyzetben is bízott Istenében, 
te miért ne tudnál bízni? 
Ő érted halt meg, immár lehetet-
len, hogy magadra maradj; légy 
hát jó reménységgel! 

részlet C. H. Spurgeon „Isten 
ígéreteinek tárháza” c. könyvé-

ből (Evangéliumi Kiadó)

Szavak , szavak , búcsúzom tőletek , 
Egymás után, mint halni készülő 
Fiaitól az árvuló szülő, 
Minden nap egy-egy új szót temetek. 

Egy-egy újat a drága régi kincsből, 
Nincs zárva kamrám, küszöbömön nincs őr: 
Aki elunta életét velem, 
Mehet, búcsútlan, köszönéstelen,

Mennyit hallgattam, futkostam, fi gyeltem, 
Míg ezt a drága kincset összeleltem! 
Hány kis idétlent - az volt még a drága! - 
Magam hoztam e dadogó világra.

Mi voltatok? élettelen anyag, 
Élővé, szóvá én alkottalak , 
Amikor forrón belétek leheltem, 
Amit az Isten énbelém: a lelkem. 

Bizony, hogy nem volt rossz sorotok nálam, 
Mindenben mindig kedvetekre jártam, 
Dajkátok voltam és cselédetek , 
Ápoltalak és kényeztettelek. 

Mostam, vasaltam, teregettem rátok , 
Hímes aranyból szőttem a ruhátok. 
Ezen a lármás, visszhangos világon 
Ti vagytok csendes otthonom, családom. 

Ti a szerszámom, kulcsom, fegyverem, 
Tirajtatok keresztül ismerem 
Izzó titkát az emberi tudásnak 
S a kincset, mit varázsvesszővel ásnak. 

Mindent, amit az ember szíve rejt, 
S a másvilágból remegő delejt: 

Kit a tudós csak eltakarna névvel, 
Istent tapintom ujjatok hegyével. 

Szülötteim s szolgáim voltatok , 
És én szolgátok és királyotok: 
Mint pénzeire a király nevét, 
Reátok vertem arcom bélyegét. 

S most hűtlenek, csalfák, kegyetlenek, 
Egymás után elhagytok engemet. 
Hasztalan hívlak, hasztalan kereslek , 
Elhal a visszhang, a barlang üres lett. 

Állasz az oltár lépcsőjén magad 
És idézed a szentelt szavakat, 
S csak tátogat szegény memóriád; 
A néma ördög vigyorog reád.

Dobban a szíved, írnál, mondanál, 
S a toll kezedben reszketni megáll, 
Megzördül rajt egy látatlan bilincs, - 
Nézel, utána, annak , ami nincs. 

Hát így maradtál, - de jó ez neked: 
Beszéltél hetven évig eleget. 
S ha most a szó kegyelme elhagyott, 
Gondolj szó nélkül szépet és nagyot. 

Nézd ama bölcs hajdani remetéket, 
Kik kinőtték az emberi beszédet, 
S elvonulván barlangjuk éjjelébe, 
Némán merültek a Lét tengerébe. 

Csak egy, csak egy szót, csak azt ne feledjed: 
Őbenne hallod az Egyetlenegyet 
S újra tanulsz beszélni általa, 
A Szót, a Szót, mely kezdetben vala. 

MENYEGZŐ!
2013 május 5-én kötött házas-
ságot Szavari Ádám (önkéntes 

munkatársunk) és Antal Tünde

Életükre Isten áldását 
kívánjuk!

Mint minden családban, a MERA nagy családjá-
ban is vannak érkezők és búcsúzók, vannak örö-
mök és vannak bánatok.
2013 július 1-én hosszú betegség után, életének 
87. évében Isten hazaszólította régi, kedves mun-
katársunkat, Hégely Laci bácsit, aki igen sok ver-
set, no vellát, gyermektörténetet tolmácsolt ihletett 
módon hallgatóink nagy örömére. Életének utolsó 
éveiben számára is „bezárultak az utcára nyíló 
ajtók” (Préd 12,4). Amikor érezte ennek közeled-

tét, önként tette le a szolgálatot, mert precíz tanáremberként úgy gondolta: 
Istennek csak a tőlünk telhető legjobbat, legértékesebbet lehet felajánlani. 
Sík Sándor verse mintha csak az ő vallomása lenne!

Búcsú a szavaktól

 



132013 / 3

Dicsőség a mi drága Urunknak, hogy 2013. július 13-án az 
esti adást hallgatva halaszthatatlan vágyat éreztem a szívem-
ben, hogy megírjam nektek bizonyságtevő soraimat. Emberi 
lélek sorsa múlhat azon, mikor és hogyan hangzik a megbé-
kélésre hívó szó. Az új pályázat Igéje „Krisztus nekünk adta 
a megbékélés szolgálatát” nagyon-nagyon régen egy konfe-
rencián kapott igém volt. Igaziból csak most értettem meg, 
ahogy 66 évesen visszatekintek életem ezen részére.
55 éves voltam, mikor édesapám lebénult, nem tudott be-
szélni. Tíz napot élt ilyen állapotban. Két nappal halála 
előtt betegágyánál ezt a verset kaptam az Úrtól:
Ki érti a szív fájdalmát, mely oly mélyen sajgó,
Ki érzi a szív bánatát, amikor búcsúzó.
Szeretteitől, kiket szívébe zárt, kiktől búcsúzni úgy fáj.
De ha fáj is e földi búcsúzás, Jézusunknál e szív egymásra talál.
Kik egyek vele már itt e földön lent, egyek lesznek vele odafent,
Hol mennyei békesség és öröm vár mindazokra, kiket Ő szívébe zárt.
Bár nagyon fájt, mivel édesapámat jobban szerettem mint 
édesanyámat, akkor annak örültem, hogy ő ment el hama-
rabb. Tudtam, Isten még időt adott nekünk édesanyámmal, 
hogy sok mindent megbeszéljünk: vélt fájdalmak, és soha 
meg nem beszélt lelki vívódások voltak  bennem.

58 éves koromban férjemet hívta haza az Úr. Ezután vettem 
magamhoz édesanyámat. Áldott időszak volt ez a  három év, 
amit még kaptunk. Nem volt könnyű először az Úrnak megen-
gedni, hogy feltépje szívem sebeit, tisztázatlan dolgait. Könnyek 
között mondtam el fájdalmaim, öntötten ki szívem, és meg 
nem érdemelt kegyelmet kaptam. Ezek után tudtunk nyíltan 
úgy beszélgetni egymással, hogy a sok miértre, vélt fájdalomra 
megértéssel, szeretettel választ kaptunk. Isten kegyelméből ne-
künk sikerült a megbékélés, és őszintén lehettünk az Úr előtt, 
és segíthettem édesanyámnak, hogy ő is még élete rende zetlen 
dolgait az Úr elé vigye, és bűnbocsánatot, örök életet kapjon. 
Öt évvel ezelőtt ment haza ő is az Úrhoz. Betegágyánál érez-
tem, milyen fontos minden együtt megélt pillanat. Ekkor fo-
galmazódtak meg bennem ezek a gondolatok:
Becsüld a pillanatot mely oly múlandó,
Becsüld a pillanatot mely vissza nem hozható,
Örülj minden múló percnek mit lát a te szemed,
Örülj ha láthatod még a szüleidet!
Azt kívánom nektek, kedves testvérek, legyetek bátrak és 
erősek az Úrban, hisz Ő az, aki megtart és erőt ad, minden 
rendezetlen élethelyzetből a lehető legjobbat hozza ki.

H. Cs.-né Ildikó, Keszthely

Isten  adott  időt  nekünk

Évekkel ezelőtt történt, hogy a mezőgaz-
dasági szövetkezetek széthullása után 
alakultak újabb egyéni vagy vállalati 
formájú szövetségek, akik bérelték a föl-
deket. Mivel kezdetben egyszerűen csak 
bérbe vették a földeket, később kérték 
a tulajdonlapokat. Egyszer felszólítást 
kaptunk, hogy minden bérbeadónak 
újból kell szerződést írni, és igazolni 
a tulajdonjogot. A helybeli vállalatnál 
ezt elég könnyen el lehetett intézni. De  
nagyon sokunknak van földje a szom-
széd falu határában is, és mivel ez egy 
szlovák kolónia, nyelvi problémát is 
okozott többeknek. Amikor elmen-
tem az egyik rokonommal az ottani 
hivatalba intézni a dolgokat, nagyon 
kedvesen  fogadtak, és örültek, hogy 
még mint tolmács is segítek nekik. Az 
öcsém a kataszteri hivatalban dolgo-
zott, én este megkértem, másnap kik-
nek készítse el a tulajdonlapokat, hogy 
ne kelljen személyesen elmenniük. Így 
aztán már kész iratokkal mehettünk a  
szerződéskötésekre. Ezért elég gyakori 
vendég voltam az irodában, és örültek 
hogy nekik is segítek. A tulajdonlapok 
alapján elkészítették a szerződéseket 
az egyes bérbeadók számára, s meg-
bíztak, elég ha aláíratom velük, és leg-
közelebb elhozom, hogy ezért ne kelljen 
mindenkinek odautazni. 

Egyszer egy kedves ismerősömmel 
mentünk, akinek volt hat testvére, és 
mondtam neki, hogy nem szükséges 
eljönniük, mert el tudjuk intézni mi is. 
Az irodában készségesen mindent el-
intéztek, és amikor hazamentünk, ez a 
kedves ismerősöm  meghívott ebédre. 
Megköszöntem, és mondtam hogy amíg 
ott a konyhában foglalatoskodik,  addig 
én elkészítem minden testvére számára  
az iratokat. Mivel látogatásaim alkalmá-
val örömmel fogadták tőlem az evangé-
liumi iratokat, énekeket, költeményeket, 
ezekből so kat le tudtam sokszorosítani 
a számítógéppel. Ezekből volt nálam 
mindig, hogy tudjak adni másoknak. 
Most is mellékeltem mindenkinek egy 
pár lapot „Örömhírrel” is a szerződé-
sek mellé, imádkozó szívvel, hogy ezt is 
olvassák el, és legyen áldás számukra. 
Ebéd után mondja nekem az Esztike, 
hogy sajnos az egyik öccsével és egyik 
húgával nincsenek beszélő viszonyban, 
nekik nem tudja átadni. Ezen megdöb-
bentem, és azonnal felajánlottam, hogy 
segítek. A húgával együtt jártam hajdan 
iskolába, legalább találkozunk, és ők is 
kibékülhetnek. Nagy örömmel fogad-
ta, és eljött ő is velem. Sok csengetés-
re kijött a sógora, és én beszéltem vele. 
Átadtam az iratokat, és mondtam, hogy 
nem kell menni sehova, el van intézve 

minden.  Kértem, tolmácsolja  üdvöz-
letemet a feleségének, és hogy majd a 
jövő héten eljövök hozzájuk látogatás-
ra. Esztikét hazavittem, és elmentem 
az öccséhez. Ő sem volt otthon, csak a 
felesége, és köszönte, hogy elintéztük 
neki is a dolgokat. Pár nap múlva ez a 
fi atalember  eljött hozzánk megköszön-
ni  a szolgálatot. Akkor mondtam neki, 
nagyon kérem, menjen el a nővéréhez, 
és béküljenek meg. Ő habozott, minden 
kifogást talált, de megígérte, hogy el-
megy. Később Esztike telefonált, hogy 
volt nála az öccse, és kibékültek. Ennek 
én is nagyon örültem. Közben voltam 
meglátogatni a húgát is, aki örömmel és 
szeretettel fogadott. Mikor kértem, hogy 
menjen el a nővéréhez, és béküljenek ki, 
nagyon nehezen, de megígérte.
Később az öcsém volt ott a faluban egy 
közgyűlésen, és Esztike kérte, hogy majd 
menjen el hozzá, mert készített nekem 
valamit. Amikor az öcsém bement hoz-
zá, látja, hogy ott van a húga ,és nagy 
örömmel beszélgetnek. Nekem is mind 
a kettő boldogan küldte szívélyes üd-
vözletét. Mi is nagyon hálásak voltunk 
a Jó Atyának, hogy ezt a békítő szolgá-
latot el tudtam végezni.

B. Erzsébet, Szlovákia
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Valahol olvastam, hogy megtörtént-e, 
nem tudom. Egy festőművészt megbíz-
tak, hogy fesse le a békességet. Neki 
látott a munkához. Festett vízpartot 
sima víztükörrel, téli tájat, de a képen 
csak szélcsend volt és unalom. Festett 
szundikáló öregembert, majd virágot, 
békésen legelésző birkanyájat, – mind a 
papírkosárba került –, észre sem vette, 

hogy beesteledett. De az este sem volt békés, behallat-
szott a mennydörgés. Vihar közeledett. Villámok, a szél-
ben sodródó levelek, esőcseppek verték az ablaktáblákat, 
nem volt békességre okot adó körülmény. Ám a festő sze-
me a szemközti fára tévedt. A fa belső ágán ült egy ma-
dár, fejét szárnya alá rejtve, nyugodtan aludt. Körülötte 
zengett az ég, s mit sem törődve a körülményekkel be-
mutatta az igazi békességet. Amit nem lehetett papírra 
vetni, bemutatta: Teremtője iránti békességét, minden 
körülmény ellenére is.
Más! Sorállás, őrült futam a plázában, a szem fürkészi 
a papírlapot és a roskadásig teli polcokat. Toljuk a ko-
csit, rakjuk az árut, hátha megnyugtat egy kicsit, hogy 
beszereztünk mindent, ami a listán szerepel. Valami hi-
ányzik, hiányzik ott belül, ott a lélek táján. A kalács íze 
és a gömbölyödő pocakunk sem segít ezen a lelki éhség 
érzeten. Pótszerek – praktikák, a tudást osztó iskolák, 
növekvő számú diplomák. Minek a pótszer, amikor van 
iga zi. Az a békesség, melyet Ő adhat meg, Nála mindig 
„akció” van. Békesség Istentől.
Az ember lénye legmélyéből vágyakozik a békességre. De 
sokszor nem ismeri fel saját természetének milyenségét, 
mibenlétét. Vágyik valamire, és ahogy el akarja érni, az 
nem mindig az Isten útja. Kétféle békesség létezik. Jézus 
Krisztus is úgy mutatja be, a világ szerintit, és a Tőle jö-
vő békességet. A világ szerinti mind a láthatókra épül, 
pénz által bebiztosítva. Sokszor a hitre hivatkoznak, vi-
szont testükre fókuszálnak. Ők ezt a békességet keresik, 
és még mindig a láthatókra néznek. Az Úr ezt mondja: 
„Békesség, békesség közel és távol! Ezt mondja az Úr. 
Meggyógyítom őt” Ézs 57,19
Ha a béke és a békesség szavak Biblia szerinti jelentését 
szemléljük: „Eirene” görögül, héberül pedig „Salom”.
Jelentése szerint maga az evangélium:
– háború ellentéteként béke, békekötés, csendesség, meg-
pihenés, nyugalom;
– béke, az egyetértés és az összhang is;
– a héber salom megfelelőjeként: az az állapot, ahol min-
den a helyén van, épség, egészség, üdvösség, tehát béke.

Ézsaiás így jövendöl: „Ő megsebesíttetett bűneinkért, meg-
rontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta 
van, és az Ő sebeivel gyógyulunk meg.” Ézs 53,5
A zavartalan társadalmi együttélés, együttműködés álla-
potát írja le Pál. „Megigazulván azért hit által, békeségünk 
van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.” Róm 5,1

Ezért nem jogos szörnyű gyerekkorra hivatkozni, meg 
negyvenéves múltból előhozni vádakat – amit amúgy 
sem lehet rendezni, mert rég nem élnek. Sőt a társadal-
mi együttélés szabályai szerint is elévültnek tekinthetők 
jogi értelemben is. Isten egyoldalúan megbékélt minden 
emberrel. A Kolossé levélben így írja Pál apostol: „Ő általa 
békített ki az Ő hústestében halála által.” Kol 1,20
„Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom 
néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne 
nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” Jn 14,27 (ne 
légy félénk, remegő, azaz hitetlen)
Reményik Sándor is felismerte ezt a tényt:

„Nincs nyugalom, nincs nyugalom – s ez a 
Nyugtalanság, mint a járvány, ragad.
Te sugarazd szét békességedet
És szóval, kézfogással másnak add.
Az Isten békessége is ragad.”

(Békesség Istentől –részlet)

Az ember lénye legmélyéből vágyakozik a békességre. Az 
egyetlen igazi békét Jézus Krisztusban kaphatjuk meg: Ő 
legyőzte a bűn hatalmát, a halált. Ezért Krisztusban hely-
reállt a teljes béke. Ő benne áldás van, nyugalom, dicső-
ség, üdvösség és élet. És így mondja Pál a Filippibelieknek: 
„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és kö-
nyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok 
fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, 
mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívete-
ket (bensőtöket) és gondolataitokat a Krisztus Jézusban” 
(Fil 4,6-7)
És nekünk is így tanácsolja ez az Ige! „A reménységnek 
Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békes-
séggel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben 
a Szent Szellem ereje által.” „ A békességnek Istene pedig 
legyen mindnyájan tiveletek.” (Róm 15,13;33)

Bödös József

LEHETNE
Lehetne élni szépen
az Ő erőterében:
jézusi szeretetben,
sőt napról napra szebben.

Lehetne adni szépen, 
tükrözni észrevétlen,
mit Tőle kap a lélek,
fényét szeretetének.

Füle Lajos 
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A megbékélés számomra igen fontos 
és nagy szívfájdalom is egyben. A csa-
lád ban történt, hogy az egyik lányom 
ok nélkül megbántotta a másik lányo-
mat, talán már sokad szorra. És bár aki 
megbántotta, próbálkozik közeledni a 
másikhoz – igaz, bocsánatkérés nélkül 
–, de a másik lányom már megkemé-
nyítette a szívét. Nem tud és nem akar 
megbocsátani. Pedig békesség nélkül 
neki is rossz lehet. 
Sajnos, ez a lányom, aki megbántot-
ta a másik lányomat, megbántotta az 
anyósát is. Én próbáltam Isten Igéjére 
felhívni a fi gyelmüket. Az úri imádság-
ra. Hiszen ha mi nem bocsátunk meg, 
Isten sem fog nekünk megbocsátani. 
S akkor az igen nagy baj lesz, hiszen 
kirekesztjük magunkat a mennyor-
szágból. Nos, mind a ketten megígér-
ték, hogy megbocsátanak, és nem lesz 
ezután úgy, mint addig. 
Nagyon szomorú dolog, hiszen a lát-
szat békességnek elég egy eltévedt 
meg jegyzés, és vége a jó kapcsolat-
nak. Sajnos ők nem hívő emberek, at-
tól függetlenül, hogy templomba járnak. 

Nagy a feladatom az imád kozás terén 
is. Vittem nekik az Antenna újságot is 
és többfajta evangéliumi folyóiratot. 
Hiszem, hogy az ima nem hull a por-
ba, és Isten a drága Úr Jézus által el-
végzi a szívükben a munkáját. Hiszem, 
hogy nemcsak ők, hanem mindegyik 
családtagom befogadja szívé be az Úr 
Jézust, és követni fogja. De tudom, 
közöttük úgy kell élnem, hogy lássák 
meg rajtam: a szeretet, amivel feléjük 
közeledek, Istentől van, és dicsőítsék 
érte az Ő nagy és dicső nevét. Kérem 
Istent, hogy azt a békességet, amit 
Isten a drága Úr Jézusban adott ne-
kem, tudjam átsugározni rájuk drága 
Szentlelke által. 
Gondolom, nem csak én vagyok ilyen 
helyzetben. Éppen ezért írtam erről, 
hogy biztassam mindazokat akik ha-
sonló helyzetben vannak, ne adják fel! 
Imádkozzanak békességért és megbo-
csátó szívért. Ha őszinte hittel visszük 
Isten elé, Ő meghallgatja, és megteszi 
mindazt, amit hittel kérünk tőle. 

G. Istvánné, Farád

1993-ban lelkészünk javaslatá-
ra hitmélyítő héten vettem részt 
Torbágyon, a belmissziós központ-
ban. December eleje volt, advent, 
a karácsonyvárás ideje. Ünnepre 
készült az erdő az Iharos völgyben, 
a dérlepte fák és az Isten békessé-
gére vágyó lélek az igehirdetések, 
beszélgetések áldott alkalmain, 
közös esti éneklések hangjainál, 
az adventi koszorú gyertyáinak 
meghitt fényénél. 
Érezhető volt Urunk jelenléte kö-
zöt tünk. Áldott alkalom volt ez a 
csendes hét: lelki vezetőink segít-
ségével letenni bűneinket, békes-
séget, nyugalmat nyerni. Utolsó 
négyszemközti beszélgetésünkön 
áldott emlékű vezetőnk megkér-
dezte tőlem: hogyan éled tovább 
az életed ha innen hazamész? Van-e 
rendezni valód, nem vagy haragban 
valakivel? Rádöbbentem, a szom-
szédommal haragban vagyok. Igaz, 
ő bántott meg engem, amikor egy 
engem ért sérelmet akartam vele 
megbeszélni, és csúnyán elküldött, 
azóta nem beszélünk, nem  is kö-
szönünk egymásnak. Lelki vezetőm 
azzal bocsátott el: ígérd meg, ha 
hazamész, odamész hozzá, és kez-
deményezed a kibékülést. Ben nem 
még ágaskodott az önérzet, vajon 
akkor is meg kell bocsátanom, ha 
ő sértett meg engem, és nem kért 
bocsánatot? Nem először bántott 
meg. Eszembe jutott Péter kérdése 
Jézushoz, hányszor kell megbocsá-
tanom? De újra felhangzott a szelíd 
kérés. Ígérd meg, hogy megbékélsz 
a szomszédoddal. Megígértem. 
Hazaérve, készültünk a karácsony-
ra a családommal, de a megbékélés 
alkalma nem akart elérkezni.
Aztán eljött a karácsony ünnepe. 
Templomba készültünk családja-
inkkal, ők is, mi is. A kocsik kinn 
álltak már az utcán. Most jött el 
az alkalom, gondoltam, és odalép-
tem hozzá. Elmondtam, mire tettem 
ígéretet a csendes héten, és kezet 
nyújtottam neki. Lehajtotta a fe-
jét, és azt mondta csendesen: Ezt 
nekem kellett volna megtennem. 
Azon a karácsonyon igazi békes-
ségem lett nekem, remélhetőleg a 
szomszédomnak is. A templomban 
felhangzott a karácsonyi örömü-
zenet: Dicsőség a magasságban 
Istennek, és békesség a földön a 
jóakaratú embereknek.

P. Ferenc, Érd

Légy csendes szívvel, légy béké vel. 
Ezzel az énekkel kezdeném a ne-
hézsorsú család történetét. Gabikát 
gyermekkora óta ismerem, mert az 
édesanyjával együtt dolgoztunk a 
helybeli termálfürdőben. Mindig  
vidám, készséges és kedves volt 
mindenkihez. Később már nem ta-
lálkoztam vele, útjaink szétváltak. 
Ahogy teltek az évek, ő férjhez ment, 
de sajnos beteg  gyereke született. Úgy 
alakult a helyzet, hogy egy utcában 
kaptunk lakást, így hát naponta ta-
lákoztunk, ahogy a gyerekkocsiban 
tolta a 10 éves fi át.
Meglátogattam őt, és akkor láttam, 
milyen szomorú a helyzete. A fi úcska 
sem menni, sem beszélni nem tudott, 
és az orvosok is azt mondták, hogy 
születési rendellenessége van, nem 
tudnak rajta segíteni. Így kell ezt el-
fogadni. Esetleg adja intézetbe – tan-
ácsolták neki sokan. Gabika otthon 
gondoskodott róla. A fi a már 20 éves. 

Úgy kell vele bánni, mint egy csecse-
mővel: naponta többször pelenkáz-
ni, etetni, orvoshoz vinni, fürdetni, 
pedig a súlya már 80 kiló. Teljes el-
látást igényel. Sokan csodálkoznak 
a kistermetű fi atalasszonyon, hogy 
bírja évek óta elviselni ezt a szolgá-
latot. Sokan nem értik, honnan van 
ennyi ereje. Nagy lekötöttség, egye-
dül nem is hagyhatja a lakásban. A 
vele egykorú fi atalasszonyok, akik-
nek egészséges gyermekük van, nem 
is tudják, milyen szerencsések.  
Gabika más, de mégsem keseredik 
el. A szobájuk falán ott van bekere-
tezve az aranymondás: Én és az én 
házam népe az Urat szolgáljuk. Ez 
a titka Gabika életének. Ő mióta hí-
vő lett, megbékélt a sorsával, tudja 
hogy ezt a keresztet el kell hordoz-
nia, mert megbékélt Istennel, és Ő 
ad neki erőt a mindennapokhoz.
H. Irén, Szlovákia, Komárno
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Öten voltunk testvérek. Én harmadikként születtem egy 
olyan családba, ahol  minden nap veszekedések, átkok, 
sértések és durva ütések értek minket. Már gyermekko-
rom óta mélységes gyűlöletet éreztem a szüleim iránt. 
Egy összetört cserépedény voltam. „Darabokra törik 
mint a fazekas korsója, amelyet kíméletlenül összetör-
tek.” Ézs 30,14
Szüleim soha nem öleltek át, soha nem adtak puszit, soha 
nem mondták, hogy szeretnek. Olyanok voltunk, mint az 
űzött vadak, és úgy éreztük, hogy csak útban vagyunk a 
szüleinknek. Ebben a légkörben nőttünk fel. A keserűség 
és harag egy szörnyű sötétségbe taszított, és csak mentem 
a magam  útján az élet sodrásában. Lányként két gyer-
mekem született, kétszer mentem férjhez és váltam el. 
Második házasságomból született még egy gyermekem.  
Szeretetre vágytam és a vigasztalást férfi ak karjaiban 
kerestem. Gyermekeimet nagyon szerettem, de egyre tü-
relmetlenebb és idegesebb voltam velük. Már fegyelmez-
ni sem tudtam őket, és csak ordibáltam velük. Ha nem 
fogadtak szót, állandóan korholtam őket. Tudtam, hogy 
ez nem helyes, de egyszerűen képtelen voltam arra, hogy 
változtassak ezen. Gyermekeim egyre jobban megutáltak, 
és nem is tiszteltek. Két nagyobbik gyermekem korán el-
hagyta a szülői házat. Tartottam velük a kapcsolatot, de 
az is előfordult, hogy a fi amat egy évig sem láttam. Nem 
törődtem velük, elég volt a magam baja. A sok neheztelés 
és harag egyre jobban fertőzte az életemet, és úgy érez-
tem, a múlt sebei sohasem fognak begyógyulni. Több 
mint 40 évig éltem ebben a sötétségben tele gyűlölettel 
és haraggal, mikor megismertem Jézust mint szabadító-
mat, Uramat, Királyomat, Megváltómat! Megtértem, és 
életem irányítását Jézusnak adtam át. Gondjaimat már 
nem az ismerőseimnek, hanem Jézusnak mondtam el. 
„Minden gondotokat őreá vessétek, mert néki gondja 
van rátok.” I.Pt 5,7
Az édes Atya fokozatosan kezdett megújítani, beszélt hoz-
zám a biblián keresztül, és megmondta, mit kell tennem. 
„De egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfeledve, ami 
pedig előttem van annak neki feszülve futok egyenest 
a cél felé.” Fil.3,14 Igen! Ezt hittem, és hallgattam az Úr 
szavára. Már Ő vezetett, és hamarosan be is gyógyította 
haraggal teli szívemet. Anyu meghalt még megtérésem 
előtt, sajnos neki nem tudtam elvinni az örömhírt. Nem 
ismerte Istent, az ördög igájában járt tudtán kívül. Csak 
Jézus szeretetén keresztül tudtam megérteni, hogy anyu 
mennyit szenvedhetett ebben az állapotban, és ez meny-
nyire rossz lehetett neki. Tiszta szívemből megbocsátot-
tam neki minden verést, szidalmat és szeretetlenséget. 
Közben apám nagyon beteg lett, a húgom ápolta őt. Neki 
elvittem az örömhírt, és minden látogatásomkor Isten sze-
retetéről beszéltem neki. Néha úgy rendezte Isten, hogy 
csak ketten legyünk apámmal a szobában, ahol feküdt. 
Egy alkalommal előhozta bűnös dolgait, és elmondta, 
miért ivott, miért utált otthon lenni és kettős életet élni, 

ami miatt kimaradozott. Elmondtam neki, hogy a démo-
ni erők hogyan irányították az életüket, és Jézus azért 
jött hogy helyreállítsa az ilyen családokat, és most aput 
is szabaddá tudja tenni bűneitől. Apám nem értette, mi-
ről beszélek, azon a napon talán életében először tudott 
velem olyan őszintén beszélni, amire a szívem vágyott. 
Nagyon örült nekem, és távozásomkor arra kért, hogy 
sűrűbben menjek. Éreztem, hogy szeret engem. Egy al-
kalommal a húgomék eljöttek hozzám, és hoztak egy ka-
merát is, hogy apunak megmutassák a házat, ahol lakom, 
ugyanis nem látta még. Mindent felvettünk, és a felvétel 
végén azt üzentem apunak, hogy szeretem és hamaro-
san találkozunk. Közben jött egy olyan ötlete a húgom-
nak, hogy elvisznek és másnap visszahoznak autóval. Így 
lett. Hazaérve apám feküdt az ágyán, és a húgom meg-
mutatta neki a felvételt. Én titokban néztem őt a kony-
hából. Apám sírt, és a végén megkérdezte a húgomat, 
mit mondtam, mikor megyek el hozzá. Ekkor beléptem a 
szobába, és átöleltem apámat. Ő pedig könnyes szemeivel 
ennyit mondott: hát eljöttél, lányom? Délután elmentek 
a húgomék, és csak másnap jöttek haza. Istennek hála 
azért a napért. Apám olyan gyengéd, olyan őszinte, olyan 
szeretni va ló volt. Sohasem fogom elfeledni ezt a napot. 
Sokat beszélgettünk, és elmondta, hogy ő mindig szere-
tett minket. Áradt belőlem az evangélium, és apu aznap 
délután elmondott  velem egy megtérő imádságot, mely-
ben bűnvallást tett. Le is írtam neki egy ilyen imát, azt a 
párnája alá tette. Betegsége miatt halkabban beszélt, és 
sokat feküdt, mert a járás is nagyon nehezére esett. Az 
esti lefekvésnél felkelt, oda csoszogott az ágyamhoz, leült 
az ágyam végére, lábaimat az ölébe vette, és simogatta. 
Könnyes szemeivel többször is mondta : de jó, hogy itt 
vagy lányom. Én is sírtam. Soha nem éreztem apám sze-
retetét úgy, mint azon az estén. Egy szerető apa simogató 
kezei! Istenem! Egész életemben erre a szeretetre vágy-
tam. Az Úr újat cselekedett. Összetörte a generációs át-
kokat, apámat szabaddá tette a sátáni erőktől, és egy új 
szívvel ajándékozta meg. Drága Jézus! A Te neved drága 
kenet! Azon a napon láttam utoljára aput. Nem sokkal 
látogatásom után meghalt. 
Gyermekeimmel már egyre gyakrabban találkoztam, 
és egyre jobban vágytam arra, hogy visszakapjam őket. 
Mindent pótolni akartam, amit elmulasztottam. Nem men-
tek simán ezek a találkozások, ugyanis minden látogatás-
kor vádoltak engem az őket ért sérelmekért. Akárhányszor 
találkoztam velük, mindig keményen és távolságtartóan 
bántak velem. Nem tudták viszonozni azt, amit ők ma-
guk sem kaptak meg tőlem. Az evangéliumról nem be-
szélhettem, rögtön támadtak. Tűrtem, mert tudtam, hogy 
igazuk van, de bíztam Istenben, és minden reményem 
az volt, hogy helyreállít mindent, mert neki gondja van 
ránk. A bocsánatkérést a lányomnál kezdtem. Egyelőre 
megbeszélt időben fogadott, és mikor ketten voltunk a 
szobában, éreztem, mennyire fojtogat a bűnöm. Annyira 
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sírtam, hogy megszólalni sem tudtam. Lányom többször 
is rám szólt. Anyu, mi van veled? Mondd már. És akkor 
minden bűn kiszakadt a szívemből. Bocsánatot kértem a 
sok kiabálásért, a türelmetlenségért, hogy olyan rossz any-
ja voltam, és annyi fájdalmat okoztam neki. Elmondtam 
azt is, miért voltam olyan, és Jézus hogyan tett szabad-
dá. Megígértem neki, hogy ezentúl jó anya leszek, és még 
egyszer bocsásson meg mindazért a rosszért, amit tő-
lem kapott. Láttam rajta, hogy erre a beszélgetésre egy-
általán nem számított, és könnyes szemmel csak annyit 
mondott: anyu, nincs miért bocsánatot kérned. A teher, 
ami annyira nyomta a szívem, egy pillanat alatt leomlott, 
és határtalan békességet éreztem. Egy ideig csak ültünk, 
nem jött ki több szó a szánkon. Végül bejött a legkisebb 
unoka, és megszakította a csendet. Így kértem bocsánatot  
a fiaimtól is, és miután elmondtuk egymásnak fájdalma-
inkat, melyeket egymásnak okoztunk, megállapodtunk, 
hogy lezárjuk a múltat, és ezentúl új életet kezdünk. Egy 
olyan életet, amelyben szeretni és tisztelni fogjuk egy-
mást. Isten széttörte a fogva tartó láncokat, és sok vad 
hajtást lenyesett rólunk. Már nem vádolnak. „Uram, te 
szerzel nekünk békességet, hiszen mindent te tettél, ami 
velünk történt.” Ézs 26,12
Mostanra már egy boldog anya és nagymama vagyok. 
Fiamék 15 km-re laknak tőlem, de azt tervezi a párjával, 

hogy közelebb költöznek hozzám. Szinte minden hétvégén 
itt vannak, és sokat segítenek a ház körüli munkámban. 
Mikor átölel, azt súgja a fülembe: szeretlek anyukám. 
Lányomék ritkábban tudnak jönni, oda én megyek. 
Sok áldást kapok tőlük nála az unokáimmal. És amiért 
nagyon hálás vagyok az az, hogy csodálatos házasság-
ban és békében él a férjével. Áldott legyen az Úr neve. 
Gyermekeim még nem adták át életüket Jézusnak, de az 
Úr elkezdte bennük a munkáját, és ezt egyre gyakrab-
ban tapasztalom. Fiaim már bele-bele néznek a vallási 
műsorokba, és megjegyzik, hogy sok igazságot monda-
nak. A kisebbik fiam már a gyülekezetbe is eljött velem. 
Nagyfiam nemrég telefonált, hogy olyan szép dicséretet 
hallgatott, amitől kirázta a hideg. Hiszem, hogy egy nap 
ők is szentek lesznek, ezért imádkozom, és tudom, hogy 
imáim nem térnek vissza üresen. 
Amíg nem kértem bocsánatot Istentől, és azoktól az em-
berektől, akiket megbántottam, vádolt a szívem, és nem 
tudtam szabadon, békében élni. „Megismeritek az igaz-
ságot, és az igazság megszabadít titeket.” Jn 8,31 Igen, 
az igazság boldoggá tett. „Mindez pedig Istentől van, aki 
megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk 
adta a békéltetés szolgálatát.” II.Kor 5,18

B. Márta, Zámoly

Béküljetek meg! Cím után: felkiáltó-
jel! /?/ Kinek szól ez? Talán nekem?! 
Hiszen én nem vagyok senkivel ha-
ragban! Sohase voltam? Nem, nem 
emlékszem rá. Arra igen, hogy haj-
dan iskoláskoromban voltak olyan 
osztálytársaim, akik haragban vol-
tak. Közelebbit nem tudtam róluk, és 
senkivel se voltam haragban.
Egy kedves tanárom, aki az osztály-
főnökünk volt, és egy év után már 
nem maradhatott osztályfőnöki be-
osztásban, mivel a „nagy okosok” azt 
mondták, hogy leányosztályban nem 
lehet férfi az osztályfőnök. De na-
gyon sajnáltuk „Nyuszi papát”. Így 
hívtuk mert Nyulasi I. volt a neve. 
Olyan kedves és jó osztályfőnöki órá-
kat tartott, mint utána senki más. 
Megtudakolta, hogy kik vannak ha-
ragban. Kihívta őket a katedra elé, és 
arra kérte őket, béküljenek ki. Persze 
ez az esemény mindig kibéküléssel ért 
véget. A két haragvó leánynak meg 
kellett puszilnia egymást megbocsá-
tásuknak jeléül. És az osztály is örö-
mét fejezte ki, még meg is tapsoltuk 
őket. Hogy ez a megbocsátás meny-
nyire volt valódi, szív szerinti, most 

már tudom, mint hívő, azt csak az Úr 
tudta. Mindenesetre igen szép és di-
cséretes  törekvés volt áldott „Nyuszi 
papánk” részéről.
Hát régen is volt miért  megbékél-
ni. Mert ugye jött az „élet”. Férjhez 
menés, szerelmi házasság, „örök 
boldogság” – gondoltam én. Ó, én 
naív gyermek. A megtérésem még 4 
évet váratott magára, így volt nagy 
csalódás. Váljatok el, szólt a jó ta-
nács. Nem, ezt soha nem akartam. 
Az Istennek tett esküt soha nem 
akartam áthágni. Házasságunk 3. 
évében Isten jött, átölelt, magáévá 
tett. A párom bizony 10 év múlva el 
akart válni, de az Úrnak terve volt 
velünk. Mint hívő pedagógust nem 
tűrhettek meg a katedrán, így 10 évi 
szolgálat után kiadták a munkaköny-
vemet, mehetsz. De rájuk sem hara-
gudtam, hiszen tudtam, hogy Urunk 
velünk van. A férjem akkor mondta, 
hogy válni akar. 
Két gyermek neki, két gyermek ne-
kem. Így kerültünk sok hívő testvé-
rünk városába, Hajdúböszörménybe 
3 évre, onnan a Dunántúlra Zalába, 
de sok lenne erről írni. Itt a hegyek 

között igen boldogan éltem, felne-
veltük a 4 gyermekünket. Hogy vol-
tak problémák a házasságunkban? 
Hogyne. Egyszer a párom valamiért 
úgy megharagudott, hogy jól pofon 
is vágott. Erre én mutattam a másik 
arcomat is. No most ide üss. Hiszen 
ismertem az igét: Aki téged arcul üt, 
tartsd oda a másik arcodat is. Igen, 
volt mit egymásnak megbocsátani. 
Már 34 éves házasok voltunk, mikor 
az én drága párom is az Úr gyerme-
ke lett. Négy évig élt még mint az 
Úr gyermeke igen boldogan. Velem 
együtt. Együtt olvastuk az igét, bár ő 
egyedül is sokat olvasta. Együtt imád-
koztunk, megérte kitartani. Igen! 
Egyszer hirtelen rosszul lett, mentő, 
kórház, szívinfarktus, az Úrhoz köl-
tözés. De mivel is fejezzem be ezt a 
bizonyságtételemet? Nem lehet más-
sal csak azzal, hogy boldogok azok,  
akiknek megbocsáttattak a bűneik. 
Most ez az egyetlen boldogító dolog a 
világon. Abban a hitben élni és meg-
halni, hogy a drága Úr Jézussal le-
szünk a paradicsomban.

K. L.-né, Ida néni, Lenti
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...akik hűséges szolgálatot végeztek  
az Úr szőlőskertjében melynek gyü-
mölcseit mi is ízlelgetjük. Hálásan 
köszönjük, hogy rajtatok keresztül  
mi is meríthetünk az élő vízből, mely 
Isten igéje. Mintha csak hallanánk: 
Megfáradtak, megterheltek csak én 
hozzám jöjjetek. Igen, kihez is me-
hetnénk, hiszen örök életnek beszéde 
van tenálad, drága Úr Jézusom.  
Igen, nagyobbrészt ilyenek  hallgat-
juk a Mera adásait, vagyis nekünk  
többet jelent, mivel már nehezen ju-
tunk el az alkalmakra. Így igen-igen 
drága kincs minden adás. A reggeli 
és esti adást egyre tisztábban lehet 
hallgatni, tisztábban szól. Mindegyik 
adás léleképítő, és a bizonyságtevők 
arról tesznek bizonyságot, hogy Jézus 
Krisztus tegnap és ma ugyanaz, és 
munkálkodik azok életében, akik 
Őreá tekintenek. Imádság meghall-
gató Urunknak és Királyunknak le-
gyen mindenért hála és dicsőség. 
Ne haragudjanak ránk, ha nem 
írunk, hiszen falusiak vagyunk, 
nehéz munkához vagyunk szokva. 

De az írás még nehezebb számunk-
ra, ezért elné zésüket kérjük.
Itt küldök egy névsort, ők mind rend-
szeresen hallgatják az adásokat. Igen  
nagy kincset veszítenénk, ha meg-
szűnne az adás. De nemcsak ennyi-
en, még sokkal többen hallgatják, ők 
azok, akikhez nem  jutott el az aláí-
rás gyűjtő ív. Ahogy végignéztem a 
névsort, fájdalommal vettem észre, 
hogy férfi ak nincsenek rajta. Pedig 
tudok egy párat, akik rendszeresen  
hallgatják a Mera rádiót. Isten gaz-
dag áldását kérjük munkájukra.

R. Mária, B. Margit, S. 
Margit, B. Irén, B. Jolán, H. 
Jolán, B. Mária, B. Erzsébet, 
H. Erzsébet, B. Józsefné, P. 
Katalin, G. Erzsébet, M. Jolán, 
V. Erzsébet, Sz. Jánosné, R. 
Sándorné, Sz. Jolán, P. Borbála, 
Sz. Mária, M.Gizella, Sz. Jánosné, 
Z. Erzsébet, P.Jolán, G. Jolán, 
H. Mária, B. Jolán 

R. Mária, Nagydobrony, 
Ukrajna 

 

Békesség Önöknek az Úrban!
Bocsássák meg nekem, hogy eddig  
nem írtam Önöknek. Pedig nekem  
mindig jólesett hogy gondolnak rám 
egy-egy igével, pár mondat bátorí-
tással, no meg, hogy várják a le-
veleket, amely visszajelzi a rádiós 
misszió fontosságát. 
Megtéretlenül zavart az evangélium 
abban a formában, ahogyan szolgál-
tak vele. Hála legyen érte az Úrnak, 
hogy többféle módon próbált engem  
megszólítani az élő ISTEN életem 
elfolyt idejében. Egyik útja a rádió-
adásuk volt. Legyenek áldottak érte. 

Imádkozom a 
szolgálatért is, szeretném, ha tud-
nák, fontosnak tartom, hogy to-
vábbra is szóljon az ige a rádión 
keresztül is! Gondolva azokra az 
öreg, beteg, megfáradt lelkekre, 
akiknek ez az egyetlen élő kapcso-
latuk megmentőnkkel, az Úr Jézus 
Krisztussal! 
„Várván ama boldog  reménysé-
get és a nagy Istennek és megtartó 
Jézus Krisztusunknak dicsőséges 
megjelenését.” Titus 2,13

P. István (a megváltott de sok-
szor bűnös) Fényeslitkéről

Kedves Mera rádió munkatársai...

Kedves Mera rádió munkatársai!

„Kegyelem, irgalmasság és békes-
ség az Atya Istentől és az Úr Jézus 
Krisztustól, a mi megtartónktól.” 
Tit 1,4.
Szeretettel küldöm köszöntésemet. 
Az Antennát is megkaptam, amiért 
nagyon hálás az én szívem. 
A jutalom pont a születésnapom-
ra érkezett, melyet nagyon szépen 
köszönök. Én még így ajándéknak 
nem örültem, nagyon boldog va-
gyok. 
Nagyon sokan hallgatják a Merát 
itt a környezetemben, csak nincs 
bátorságuk, hogy írjanak, vagy 
megromlott a látásuk, és így nem 
tudnak írni. Annyira jó írások van-
nak az Antennában, én is úgy gondol-
tam, hogy így én sem tudok megfel-
elően írni. 
Ne hagyják abba munkájukat, so-
kan vannak olyanok, akiknek ez az 
egyetlen lehetőségük, hogy hallják 
és olvassák az evangéliumot. 
Hála az Úrnak én rendszeresen 
járok gyülekezetbe, és mégis alig 
várom, hogy hallgathassam az 
adásokat. 
Az utolsó 9 évet raktárosként dol-
goztam a téglagyárban. Ott az első 
szeretet tüzével a szívemben szeret-
tem volna mindenkit az Úr Jézushoz 
vezetni. Sokan szívesen vették, de 
a többség bolondnak csúfolt. Az én 
szí vemben azonban eldőlt, hogy in-
kább leszek Jézus Krisztus bolond-
ja, mint a világ okosa. 
„Mikor megso kasodtak bennem az 
én aggódásaim, a te vi gasztalásaid  
megvidámították az én lelkemet.” 
Zsolt 94,19
„Lelkünk az Urat várja, segítsé-
günk és pajzsunk Ő. Csak  benne 
vigad a mi szívünk, csak az ő szent 
nevében bízunk! Legyen Uram a 
te kegyelmed rajtunk, amiképpen 
te benned.” Zsolt 33
Szeretettel búcsúzom. Az Úr le gyen 
mindnyájatokkal.
P. Ferencné, Nagydobrony,  

Ukrajna

Kedves 
Testvéreim az 

Úr Jézus Krisztusban!

Az újságban elszórtan megjelent bölcs mondások Vida Sándor gyűj-
téséből valók, melyek az Evangéliumi Kiadónál jelentek meg Morzsák 

az élet kenyeréből címmel.
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Minden műsorunk meghallgatható honlapunkon, a www.mera.hu címen. A frekvenciák/
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„Állj, állj, ne olyan gyorsan, nem tudlak követni!” Egy 
sajátos pár fáradsággal halad előre Wilchingen egyik ut-
cáján. Elől az elektromos kerekesszékkel az izomsorva-
dásos, tizenkét éves unokám, Walter és utána egy nagy-
mama, akinek figyelnie kell az infúzióállványra, amit 
négy ici-pici kerekecskén kell megtartania. 

Kétségbeesve
„Kedves mennyei Atya, mikor elég?” Bár bízom, hogy 
Isten hallja sóhajtásaimat, imáimat. De néha én is két-
ségbeesem. Sok ember imádkozik Walterért, a testvére-
ink is a wilchingeni szabadevangéliumi gyülekezetben. 
Milyen jó, hogy van gyülekezetünk!
Walter – vesekövek miatt – már tizennégy hete többnyi-
re gyerekkórházban van Zürichben. Egy hosszú szenve-
dés története ez a fiatal családnak, de a fiúnak is, akinek 
sok fájdalmat kell eltűrnie. Az orvosok újból és újból ne-
héz döntések előtt állnak. Mivel Walter izomsorvadásos, 
minden beavatkozás kockázat. Egy újabb műtétet tervez-
nek, ez alkalommal a kövek eltávolítását a vesemeden-
céből. És most, egy pár nap otthoni pihenés után – ugye 
ezzel az infúzióval – vissza kell vinni a pácienst a gye-
rekkórházba. 
„A kezeidben van, mindent meg tudsz fordítani, bármi-
lyen is legyen a baj.” Ezt az énekverset motyogom hetek 
óta újra és újra magam elé.

Két nappal később
Egy SMS-t kapok a lányomtól a kórházból: „Ma kará-

csonyt ünnepelünk. A kövek elmentek!!!!! A CT egyetlen 
„morzsát” sem mutat már. Boldogok vagyunk, nem tudjuk 
elhinni!” Egy csoda, a kövek elmentek. Egyszerűen csak 
úgy! Könnyek csorognak az arcomon. Hangosan sírok. 
Egy csoda! Isten mindenható, és csodát tesz! Isten meg-
érintette az unokámat. Ez a gondolat elbűvölő.

Az alkalom?
Már sokszor gondolkoztam arról, miért is mondta Jézus 
a meggyógyított embereknek, hogy ne meséljék el senki-
nek. Hiszen ez aztán az alkalom, az emberek figyelmét 
Isten nagyságára felhívni! A csekély visszhang, ha „erről 
a csodáról” mesélek, bizonyos kijózanodást is hoz. Ott 
van a hölgy a vegyeskereskedésben, aki valamelyest zava-
rodottan morogja: „szép”; a kolléga, aki azonnal valami 
másról kezd beszélni; keresztények, akiknek egyenesen 
kínos, amit mesélek, és elmondják nekem, hogy végül is 
minden nap egy csoda, amit Istennel megélünk. Ami igaz 
is. A testvérekkel a gyülekezetben azonban hálát adunk 
Isten beavatkozásáért, és örülünk neki. 
Ez – a számomra egyedülálló élmény – formálja az 
Istennel való életemet. Egyszerűen örülök, hogy Isten a 
helyes pillanatban közbeavatkozott, azonban úgy, hogy 
senki sem tudja megmagyarázni. Az életem végéig sze-
retnék Istenben bízni, és hálát adni neki, hogy ő az Isten, 
aki csodákat tesz (Zsolt 77,15)

Madeleine Ruh – ford.: Kulcsár Dóra 
(A szerző és családja hosszú évek óta 

a MERA támogatója) 



A kegyetlen zsákmánya
Gyönyörű vasárnap hajnal van, 5 óra, 
de én már felkeltem az óracsörgés előtt. 
Időt akarok fordítani a hálaadásra is, 
mielőtt belekezdek a gyülekezeti al-
kalomra való készülődésembe.
A konyhaablakot kinyitom, beáram-
lik a friss levegő. A felkelő nyári nap 
olyan szép látvány, amit most is ámu-
lattal nézek. Annyiszor elgondoltam, 
hogy milyen csodálatos a mi Teremtő 
Istenünk, aki megalkotta ezt a vilá-
got! Az egész tökéletes rendben műkö-
dik, és mégis benne van az állandóság 
mellett a folytonos változás! 
Emelkedett gondolataimat, az imára 
való elcsendesedésemet egy hangos, 
kétségbeesett madárhang szakítja fél-
be. Odamegyek az ablakhoz, és döb-
bentem látom, hogy egy nagyobb 
testű madár repül karmai közt egy 
kis madárral, és mellette jajveszékel-
ve száll az anyamadár, ami még fele-
akkora sincs. 
Eddig nem láttam ilyen eseményt a 
saját szememmel, de tudom, hogy eh-
hez hasonló sokszor megtörténik a 
madárvilágban. Ez a látvány elindí-
tott bennem egy érzelmei, gondolati, 
szellemi folyamatot. 
Milyen jó, hogy az én imáimat, Iste-
nemhez való könyörgéseimet meghallja 
az én Uram, nem hiába sírok, kiáltok 
Őhozzá szeretteimért, mint az anya-
madár! Nekem van szabadító Jézus 
Krisztusom! Értünk meghalt Jézus 
Krisztus, az Isten Fia, és kiragad min-

ket az ellenség, a Sátán karmai közül, 
nekünk embereknek adatott ez a cso-
da, mert Mindenható Istenünk gon-
doskodott a megváltásunkról!
Nekünk – anyáknak, apáknak – sok-
szor majdnem megszakad a szívünk, 
ha tékozló fiúként látjuk élni gyerme-
keinket, unokáinkat! De olyan jó, hogy 
megvigasztal az IGE, mert adatott ne-
künk az ÚR Jézus, akinek segítségül 
hívhatjuk a nevét, akire nézhetünk, 
és megtartatunk mi is és szeretteink 
is! Sőt, meghallja kérésünket, mert 
drágák vagyunk az Ő szemében, sok 
verebecskénél drágábbak! 
Gyermekeinket, unokáinkat, vagy 
bárkit szeretteink közül, ha elraga-
dott a világ, vagy megkötözte a bűn, 
akkor kiáltsunk Istenünkhöz, hívjuk 
segítségül Jézus nevét, ne adjuk fel 
az értük való küzdelmet! Böjtöljünk, 
könyörögjünk, ne mondjunk le róluk, 
hiszen azt írja az IGE: „Igen! – ezt 
mondja az ÚR. A hőstől is el lehet 
venni a foglyokat, és az erőszakos-
tól is megmenekülhet a zsákmánya! 
Perlőiddel én fogok perelni, fiaidat 
én szabadítom meg!” (Ézs 49,25). 
„Bizony, bizony, mondom néktek, 
hogy amit csak kértek az Atyától 
az én nevemben, megadja néktek!” 
(Jn 16,23)
A madáranya kétségbeesett kiálto-
zására még sokáig fogok emlékezni. 
Ahányszor emlékszem, annyiszor tör 
fel a szívemből a hála Istenemhez a 
megváltásért, és a lehetőségért, hogy 
segítségül hívhatom Őt, és tudom, 
hogy Ő segít – de nem csak rajtam, 
hanem azokon is, akikért Őhozzá 
imádkozom! 
Van még egy másik élő reménységem 
is, amit az Ézsaiás 65,17-25 versekben 
olvasok, ahol az új teremtésről ír az 
IGE, amikor csodálatos élete lesz még 
az állat- és madárvilágnak is ezen a 
Földön, amikor nem lesz erőszak, és 
még az oroszlán is füvet fog legelni, 
amikor nem kell veszedelemre szül-
ni, hiába fáradozni! 
Dicsőség és hála mindenért az 
Örökkévaló Istennek!  

N.-né K. Jolán


