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„Szeretteim, most Isten gyermekei
vagyunk , de még nem lett
nyilvánvaló, hogy mivé leszünk.”

1 Jn 3,2
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Van a szeretetnek egy magasabb, egy
bensőségesebb dimenziója, amiben kiteljesedik a lélek, megnyugvást lel az
én és te világa, amit már nem kell magyarázni, sem indokolni. „A teljes szeretet kiűzi a félelmet…” (I Jn 4,18)
Hannával, 5 éves unokánkkal az óvoda után uszodába megyünk. Hirtelen
elém áll és kéri, vegyél fel, mama.
Próbálom lelkesíteni: nehéz vagy a
vastag kabátban, a lábad nem fáj, és
jól tudsz futni is. Fáradt az óvodai pihenés után, a nagy úszólecke előtt?
Akkor hogy fogja bírni? Fáradt, netán valami betegség lappang benne?
– tűnődöm.
Az, hogy „nehéz vagy”, egy viszonylagos fogalom még számára is.
Hiányérzet? – igen ez valószínűbb.
Apa, Anya nincs itt, velük persze, az
egészen más. Inkább játszunk: „elkaplak-ot”, fuss! Felvillan, de nem indul,
így tovább győzködöm. Mamának fáj
a dereka, mikor emel és visz, elnehezedik a járása, meg táska is van.
Jó, akkor papa visz – dönti el határozottan a „vitát”, és már kapaszkodik
kinyújtott karjaival. Papa is keresi az
indokot: „tudod kis hercegnőm, az én
lábam is fáj, nehéz menni kettőnknek.
A kis csacsogó csak mondja, mondja:
nem fáj az annyira, vegyél az öledbe
inkább te, mama! Papának pedig rendelkezik: „mamát vidd a fürdőbe, hogy
legyen új dereka, fel tudjon venni, és
magához szoríthasson”. Az biztosan
segítene – nyugtatja a papa, miközben
átveszi és viszi az édes terhet.
Hannát tovább foglalkoztatja mama
és papa szabadkozása, betegsége, és
már tudja is a megoldást: „Te meg papa menj el orvoshoz, gyógyítsa meg
a lábad, hogy tudj felemelni és ölbe
vinni mindig. (Jajj! – mit is kér ez a
gyermek…) Ez inkább a mindenáron
való ölelés igénye lehet – gondoljuk,
és összehasonlítást végzünk, Hanna
által is jól ismert gyerekekkel. Látod,
ők bizony szépen mennek, nem kérezkednek ölbe… A gyerekeknek meg kell
érteni, hogy a szülők, nagyszülők akarják, de sokáig nem bírják vinni őket,
ám ettől még nagyon szeretnek – oktatom kitartóan. Anyára pedig most
nagyon kell vigyázni, tanácsolom finoman. Elhallgatja. Érti, de elfogadni most sem akarja. Felváltva visszük.

Látszólag megnyugszik az ölben, csendesen bíztat: ugye hogy elbírtok!
Beérünk az uszodába. Önfeledt úszásgyakorlás, pancsolás. Hálát adunk,
hogy szomorúságnak semmi jele. Végül
is már nagylány! Este autózunk haza.
Csacsog, mesél, versel, mondókázik,
énekel. Meseterv, alvásütemezés – kivel, hol –, vacsoráról persze egy szó
sem esik. Majd teljes csend. Elaludt
– gondoljuk suttogva. Hát elfáradt a
nagy „munkában”, no meg a víz is teszi. Pihenjen csak, legalább míg hazaérünk. Ekkor – mint aki a csendtől
felijed – keresi a szavakat, mélyet sóhajt, és szíve legbensőbb titkát kezdi
megosztani velünk: ”tudjátok, anyával
megbeszéltük, hogyha megszületik a
kistestvérem, és anyának begyógyul
a sebe, amikor már nagyon erős lesz,
felvesz, és hosszan magához ölel…”
Együtt örülünk előre…
A szeretetéhség, egy természetes gyermeki reflex, vágy, óhaj. Ezt szokta
meg, (leginkább ölbe szeret lenni).
Csecsemőként így eszmélt. Mielőtt
még beszélt, ez volt a kommunikációs szint. Apa, anya karjában édes
az otthon melege, nyugalom van, és
béke. Együtt, védelemben.
Lehetne ez egy hétköznapi történet
is, ha ez által nem vinne Isten Lelke
mélyebbre.
Ismert énekek jutnak eszembe:
Tüzed Uram Jézus szítsd a szívemben, lángja lobogjon elevenebben.
Ami vagyok és mind, ami az enyém,
tartsd a kezedben, igazi helyén
Életem kútja örök örömem, fény a
sötétben, csak Te vagy nekem.
Hallod imám és bármi fenyeget,
nem hagy el engem, tart a Te kezed.
A szívem telve van veled, Drága
Jézus, hű megváltóm,
Hálát érzek mindazért, Mit értem
tettél drága Jézus !
Hogy elhívtál, és befogadtál.
Nincsen más otthonom.
Karod óv, s átölel.
Csak nálad van lakhelyem,
Jöjj közel hát, és ölelj most át,
Szükségem van rád.
Jöjj Izráel ne félj, bízzál
Istenedben, mert Ő téged vár.
//: Nem mond le rólad, visszafogad
téged és karjába zár ://

Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy...
Jézus karjába bizton hajtom fejem le
én, abban találom üdvöm, ha nyugszom hű szívén…
Feltevődik a kérdés: ilyen nagy a szeretetűr a szívben? Igen. Pontosan annyi,
mint az Istenűr, „mert Isten Szeretet”
(I Jn 4,8)
Az ember folyton keresi, mivel tölthetné ki az űrt. Legbensőbb vágya,
hogy zaklatott, fáradt lelke otthonra, védelemre, szeretetre találjon.
Ámde ettől még önző, tékozló, csak
elvesz, csak követel. Igen. Ilyen az
Isten nélkül!
Isten mindent előre tud, és teremtményének engedetlensége fájt, nagyon
fájt neki. Szomorúságát mély szeretetével enyhítette, amit fia, Jézus
Krisztus áldozatában mutatott be, és
tette bűnbocsátó kegyelmét érthetővé
minden ember számára. Az anyai és
apai szeretet legjobban hasonlít erre
(no meg a nagymamai és nagypapai
is!), de az Isten szeretete még ettől
is mélyebb és érthetetlenebb. Annak
ellenére, és ”mégis” szeret, hogy az
ember nem törődik vele, megtagadja
vagy káromolja.
Bűnei miatt meg kellett volna halnia
a bűnösnek, de Istennél kész volt a
megváltás perspektívája. Elfogadta
fiának, Jézus Krisztusnak önkéntes
és helyettes keresztáldozatát, aki vérével mosta le a követelőzést, tékozlást,
önzést, káromlást, ezért lehet tisztává a szív. A kereszten kitárt karja ma
is hit által megtérésre hív!
Ember, fogadd el kegyelmét, tedd le
terheidet, félelmeidet, bűneidet lábához, válaszd a békés, nyugodt és szabad élet ajándékát, és tapasztald meg
ölelő szeretetét, védelmét!
Lehetséges ebben a bizalomban, bensőséges kapcsolatban örökké tartóan megmaradni? Igen. Ha megtelik
a szív istentisztelettel, istenfélelemmel, a szabad választás örömével, a hit
békéjével és A SZERETETTEL, mely
a keresztyén összetartozás hatalmas
ereje.
Ilyen az élet Istennel!
Mással nem pótolható!
H. Lajosné, Kistarcsa
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”…amikor megtettétek ezeket akárcsak
eggyel is a legkisebb atyámfiai közül,
velem tettétek meg.” Máté 25,40/b

hozzá hasonló emberrel. Kölcsönös szeretet alakult ki
közöttünk, sokat jártam hozzá lelki beszélgetésre, imádkozni, de „csak úgy” is. Bölcsessége, józansága remek
humorral párosult.
Sajnos, nem voltam már fiatal, amikor Egyik alkalommal például, amikor az okkult bűneimtől
meghallottam az Úr személyes hívá- való szabadulásom után a kísértő újabb támadásba lensát, ezért – mivel a magam feje után dült, és iszonyú félelmek fogtak el, rettenetes lelkiállamentem – nehéz magánéleti problé- potba kerültem. Rögtön felhívtam Erzsébet nénit, hogy
mákkal küzdöttem. A hitre jutásom, azonnali segítségre van szükségem! – Éppen nagy lekmegtérésem után átéltem, mennyire rászorulok egy ta- vár főzésben vagyunk – mondta –, de azért csak gyere
pasztalt, ugyanakkor szeretetteljes lelkigondozó segít- drága Klárikám. Keményített kötényében, magas szárú
ségére. Hogyan is lehet az Úr Jézus tetszésére élni, mit cipőben most a pedáns háziasszony fogadott, betessékelt
jelent ez a családi, baráti kapcsolatokra nézve, vagyis a a szobába, és elővette a Bibliát. A Jézus szabadításáról,
gyakorlati életben. Hálával gondolok azokra, akik a hit- győzelméről szóló Igékkel erősített, ezután imádkoztunk.
ben még gyenge, csetlő-botló lépéseimet egyengették. Az Teljesen megnyugodtam, ő pedig visszament a konyháÚr nagy ajándéka volt, hogy egy olyan bibliakörbe irá- ba, ahol a testvére dohogva várta, hogy még ilyenkor sem
nyított, ahol idősebb és hitben érettebb testvérek voltak, hagyjuk őket békén.
akik szeretettel és főleg türelemmel fogadtak be maguk Most is gyakran emlékszem erre az esetre, különösen
közé. Vezetőnk, Szegedi Erzsébet, közel a nyolcvanhoz, akkor, ha éppen valami „fontos” munkában zavarnak
remek humorral, fiatal lélekkel és Ura iránti nagy-nagy meg.
szeretettel pásztorolta a rá bízottakat. Egyenként számon 90. születésnapját még együtt ünnepeltük: kértük, metartott minket, és ajtaja mindig nyitva állt, ha valaki kü- séljen az életéről, szolgálatairól – ma is sajnálom, hogy
lön is beszélgetni, imádkozni akart vele. A háború előtt nem tudtam rávenni egy életút interjúra, pedig nagyon
diakonissza volt, nagyon sok nyomorúságon ment keresz- tanulságos lett volna a mai nemzedék számára. Az ébtül, amíg a Pasaréti Református Gyülekezet lelkésze, Joó redés idején például a budai Zsindely villában Tüdős
Sándor – vállalva a kockázatot
Klárával asszonykonferenciákat
– maga mellé vette és megbízszervezett, s ezeken a csendes
ta a diakóniai munka és az aszheteken kiáradt a lélek: az orszonykör vezetésével.
szág minden részéből érkező
Joó Sándor az Úr engedelmes
asszonyok nagy számban foEgyszer egy angyal meghívta az erényeket,
eszköze volt, aki „nagy befogagadták a szívükbe az Úr Jézust.
dóként” cselekedett, ha Jézus
Amikor elkergették a diakoniszhogy jelenjenek meg az Isten udvarán.
kicsinyeiről volt szó. A másoszákat, testvérével a budai heS mentek, a Jóság, Szeretet, Alázat
dik világháború alatt például
gyekben húzták meg magukat
ingyen konyhát működtetett a
egy jótét lélek pici nyaralójáés sorba mind, mind egymás után,
parókián, és számtalan üldöban. Erzsébet néni az erdőben
mentek nagy vígan, ünneplőben.
zött életét mentette meg azáltal,
gyűjtögetett rőzsén főzte meg
S ahogy fölérnek a szivárvány-hídra,
hogy befogadta őket, majd megszerény ebédjüket. (Testvérét,
felelő papírokat szerzett nekik.
mint képzett ápolónőt éjszakásvisszanéznek, ki az, aki hátul kullog?
Hogyne vállalta volna azt a diként alkalmazták.) Amikor az
Hát a Hála volt, igen kopott ruhában.
akonisszát, aki a bátor kiállásáÚr arra indította egyik általa
ról ismert, Uráért az önkéntes
bújtatott ismerősét, hogy adja
Kaposi Ferenc
száműzetést is vállaló reforbérbe nekik a lakását, végre ottmátus püspök, Ravasz László
honra leltek. Sokan megfordulegyik legkedvesebb szolgatársa
tak náluk jó szóért, segítségért.
volt 16 évig. Erzsébet néni az erdéA legvadabb Ceauescu időben – már
lyi Nagykárolyból került lánytestvérével Budapestre, a idősen – rendszeresen útnak indultak, hogy ennivalóval,
diakonissza képzőbe.
gyógyszerrel segítsék Erdélyben élő családtagjaikat.
Az volt a legkülönösebb számomra, hogy Erzsébet néni, A kedves születésnapi együttlét után nem sokkal súlyos
aki nem élte át a világi kísértéseket, a rossz házasság, vá- agyvérzés érte, öt évig volt ágyhoz kötve, beszélni, molás, gyermeknevelés gondjait, a legnagyobb együttérzéssel zogni nem tudott. Mindig énekeltünk, ha meglátogattuk,
és szeretettel hallgatta az újrakezdéssel járó vívódásai- ennek örült a legjobban, s ezt a szemével ki is fejezte.
mat, a körülöttem élők meg nem értését… Soha nem vá- Lelki gyermekei hűségesek maradtak hozzá! Bevallom,
gott fejbe törvényeskedő, ex katedra mondatokkal! Vele nehezen dolgoztam fel, hogy Isten ilyen befejezést adott
kapcsolatban mindig az az Ige jut eszembe, hogy „ahol számára, de a titkok az Úréi!
az Isten lelke, ott a szabadság!” Azóta sem találkoztam
Zika Klára

Legenda
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Ismét megnéztem a Luther című filmet, és ugyanúgy,
mint első alkalommal, lenyűgözött és szíven ütött az
üzenete. A film Luther életén keresztül bemutatja, ahogyan Isten Igéje átformál egy embert, rajta keresztül az
egyházat és az egész nemzetet. Luther élettörténetének
sokféle üzenete van, az általa végzett munkának, az ő
Istennek odaszánt életének még évszázadok múltán is
akkora az átütő ereje, hogy teljesen odairányítja gondolatainkat Jézus Krisztusra, a tökéletes megváltásra. Sőt,
azon kaptam magamat, hogy állandóan a film mondanivalója járt az eszemben, és vágy fogalmazódott meg
bennem, ami imádságként testet öltött:
„Drága Mennyei Atyám! Kérlek, add értésemre az Igédből,
hogyan tudok a Te akaratodból olyan dolgokat tenni, ami
a környezetemben élőket az országod felé segíti, hogyan
lehetek áldássá? Köszönöm az ÚR Jézus nevében, hogy
meghallgattál. Ámen.”
Figyelmesen olvastam az Igét, és választ kaptam János
12,1-3 versekből: „Jézus tehát hat nappal húsvét előtt
elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a
halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, s Márta
szolgált fel, Lázár pedig a Jézussal együtt ülők között
volt. Mária ekkor elővett egy font drága valódi nárduskenetet, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg;
a ház pedig megtelt a kenet illatával.”
Olyan csodálatos ez a jelenet a Bibliában, amikor Jézus
az otthon melegében, az őt szeretők körében van a halála
előtt egy héttel. Ebben a családban AZ ELSŐ HELYET
ADTÁK Jézusnak, ahol ő megpihenhetett, ahol készült
a nagy órára, amiért küldetett.
Megértettem, hogyan lehet nőként Jézus Krisztusért élni, neki szolgálni, áldássá lenni. A legkézenfekvőbb, ke-

„Ha a halál árnyékának völgyében
járok is, nem félek semmi bajtól, mert
Te velem vagy!” ( Zsolt 23,4/a. )
Röviden szeretnék hálás szívvel bizonyságot tenni, hogyan hordozott
az Úr betegségem során az elmúlt
30 hónap alatt. 2012. június 15-én
egy laboratóriumi rutinvizsgálat
során kiderült, hogy szervezetemben a szérum vas mértéke 2.0., a
referenciaérték viszont 7.1-21.4. között van! Ezzel a leleteredménnyel
a Gasztroenterológiai Osztályra irányítottak, ahol gyomor- és vastagbéltükrözés következett. A diagnózis
eredménye: Vakbél (coecum) rosszidulatú daganata, iránydiagnózis: C
1800. Műtéti beavatkozás SOS! Így

zem ügyében levő dolog az, ha otthonomat Betániává teszem! Családom számára a felüdülés helye legyen, ahol
a meghittség, a szeretet, az elfogadás, az Isten tisztelete
természetes légkör. Az otthonomat kinyitom azok előtt,
akiket az élet nehéz helyzetek, kihívások elé állít, akiknek szükségük van szeretetre, bátorításra, testvéri szóra. Imádkozni, bizonyságaimat, kincseimet megosztani
a szükségben levőkkel, akiket elém hoz az ÚR – ez az én
feladatom. Eddig is tettem, de most, hogy imameghallgatásként élem meg az igei választ, most már nem érzem
azt, hogy ez semmi, ez magától értendő dolog, most már
nem gondolom, hogy még mindig keresnem kell a helyemet az Isten országában végzett dolgok területén, mert
már tudom, hogy a helyemen vagyok az Atya házában!
Az Atya házában sok a feladat azok számára, akik nyitott
szemmel néznek szét: enni adni a háznépnek, szolgálni,
segíteni az erőtleneket, a haló félben levőket gyámolítani,
mellettük lenni, adni azt, amire szükségük van!
A hajlék az Atya házában védelem, elrejtettség a szolgának, a családtagoknak egyaránt! Jó az Atya szeretetében,
az Ő hajlékában tartózkodni, élni minden minőségben
és minden időben!
Hajlék, ahol az Isten szeretetétől, Jézus Krisztus ismeretének illatától jó lenni, ahol fel lehet készülni az élet
feladataira, a mindennapok szürkeségének elviselésére, vagy éppen a harcainak a megvívására. Hajlék, ahol
felnőhet egy új nemzedék, akiket az ÚR a maga fiainak
nevezhet, mert megismerik Őt, az Ő természetét, tetteit, mert elé élik az Igét a családapák, a családanyák!
Ilyen otthonokat teremtsünk, ilyen hajlékaink legyenek
az Atya házában!
N.-né K. Jolán

kerültem a Semmelweis Egyetem
Transzplantációs és Sebészeti Klinika
Sebészeti Osztályára, ahol 2012. szeptember 21-én eltávolították a rákos
daganatot.
A műtét előtt egy presbitertárs megkérdezte, hogy félek-e a műtéttől? Azt
feleltem erre, hogy ha az Úr még itt
kíván használni az Ő Országa építésében, akkor megsegít és meggyógyít.
De ha más az akarata az életemmel,
akkor is áldott legyen az Ő Szent Neve,
mert tudom, hogy az én Atyám házában sok hajlék van, és ott fogom
dicsőíteni Őt előre ment testvéreimmel együtt.
Az Úr úgy döntött, hogy még itt kíván
tartani az Ő szolgálatában! Felépültem,

a műtét után 12 db kemoterápiás kezelést kaptam, mindezzel párhuzamosan több CT és PET-CT kontrol
vizsgálaton estem át, és valamennyi
negatív eredményt mutatott.
A kórházi kezelés alatt sok drága alkalom, lehetőség adódott a bizonyságtételre, megvallva, hogy kicsoda
nékem Jézus Krisztus! Tudom, hogy
Ő számomra is készített helyet az Ő
országában. Most még itt szolgálhatom Megváltómat, és hálás szívvel
énekelhetem: „Hála tölti be szívemet,
szeret az Úr, nagyon szeret!”
Szívből kívánom, hogy sokan megtapasztalják és átéljék áldott orvosunk,
Jézus Krisztus gyógyító hatalmát!
Sz. Dénes
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Időről-időre eszembe jut egy mondat,
az Apostolok Cselekedeteiről írt könyvből, s nem hagy nyugodni: „Ezüstöm
és aranyam nincsen, de amim van, azt
adom neked: a názáreti Jézus Krisztus
nevében, kelj fel, és járj!” Ugye emlékszünk Péternek erre a felszólítására! S,
hogy miért nem hagy nyugodni? Azért,
mert ha akarjuk, ha nem, ha tudatában
vagyunk neki, ha nem, a valóságban
mindig csak azt tudjuk másoknak adni, amink van. Ha
ez értékes dolog, akkor áldásul szolgál a tőlünk kapott
valami a másik ember számára, ha értéktelen, ha haszontalan, akkor jó esetben semmi haszna belőle, rosszabb
esetben még kárára is van a megajándékozottnak nagylelkűségünk. Nézzünk egy konkrét példát! Ha a szívünkben békesség van, akkor a környezetünk a bennünk levő
békességgel találkozik, abból kap, s
ez áldás. Ellenben ha sértődöttség,
ha megbántódás van az életünkben, akkor ezt adjuk tovább, s erre senki sem tart igényt. Az ibolya
ibolya illatot áraszt, a rózsa rózsa
illatot, a boldog ember a boldogság
fuvallatát hordja, a rosszkedvű, forgó-morgó viszont búskomorságát
terjeszti, mint ahogy a krisztusi,
azaz a keresztény Krisztus jó illatát. Ezt terjeszti, ezt árasztja, ha
akarja, ha nem, mert a lényéhez
tartozik. Pál így ír erről a korintusi második levélben, a 2. rész 14. 15. és 16. versében:
„De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata
vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az
elkárhozók között: ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre.”
Érdemes egy kicsit visszatérni Péter híres mondatához:
„amink van, azt adjuk neked”, és elgondolkozni rajta.
Hány emberi kapcsolat, hány házasság fut zátonyra
ezért: mindkét fél azt adja a másiknak, amije van, hiszen önmagát nem tudja megváltani az ember, se meghazudtolni. Lehet, hogy egy-egy esetben, különösen a
kezdeti időszakban, még jó képet tud mutatni, de aztán
lehull az álarc, s marad az, aki valójában. S bizony a valóság néha nincs összhangban a korábban mutatott képpel, s jön a csalódás, jön a kiábrándulás, a kiútkeresés, s
végső soron a válás. Ami persze nem hoz megoldást több
szempontból se, hiszen egyrészt ellenkezik Isten törvényével, másrészt a válás után mindig sérült emberek, sérült
gyerekek maradnak, összekuszálódott élettel. Végül, de
nem utolsó sorban a válás azért se hoz a legtöbbször megoldást, mert sokaknak a legnehezebb feladat épp önmaguk elviselése, pedig ha akarom, ha nem, önmagammal
mindig együtt kell lennem.
Évekkel ezelőtt valaki nagyon megbántódott a gyülekezetben. Sok vélt vagy valós sérelem gyűlt össze benne,
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melyeknek hangot is adott, s azzal zárta mondandóját,
hogy ő bizony elmegy, s keres egy olyan közösséget, melyben nem lesznek ilyen konfliktusok. Meghallgattuk, próbáltuk csitítani, békíteni, de nem tágított, így végül azt
mondtuk neki, hogy jó, elfogadjuk, hogy elmész, de ne
feledd, önmagadat magaddal viszed, akárhová is mész.
Vitte. S csodák-csodájára, abban a másik közösségben is
adódtak problémák, nézeteltérések. Sokan szinte sportot űznek a közösségből közösségbe való vándorlásból,
s előbb-utóbb kiderül, hogy nincs tökéletes gyülekezet.
Valóban nincs, hiszen emberekből áll, belőlem meg belőled, s a közösség úgy jön össze, hogy mindnyájan belerakjuk jó és rossz tulajdonságainkat egyaránt. Épp ezért
törekednünk kell, mégpedig Isten erejét és segítségét kérve arra, hogy rossz tulajdonságainkat Isten vegye el, tisztítsa meg az Ő vérével, és formáljon új emberré minket,
hogy ne csak a nevünk legyen keresztény, hanem mi magunk is keresztények, azaz krisztusiak legyünk, hiszen „aki Krisztusban
van, új teremtés az: a régi elmúlt, és
íme: új jött létre.” 2Kor 5,17
S, hogy ez mennyire nem utópia, arra hadd meséljek el egy történetet.
Valahol, a messzi Svájcban élt egy kedves, idős házaspár. Nem volt könnyű
életük. A háború után kerültek össze,
nagy szegénységben. Hét gyermekük
született, a néni otthon nevelte őket, a
bácsi gyári munkás volt. Munka után,
meg hétvégeken együtt művelték a hatalmas kertjüket, meg a szőlőjüket,
hogy legyen ennivaló a sok éhes száj számára, amiből
– megjegyzem – mindig bőven volt az asztal körül, hiszen saját gyermekeik mellett szinte mindig ült egy, két,
három vendég is az asztal körül, a világ minden tájáról.
Sőt, sokszor tartós vendégekkel is bővült az egyébként
is népes gyülekezet, olyanokkal, akik valami oknál fogva hosszabb időt töltöttek el otthonukban. Befogadtak
az utcára került leányanyát a kislányával együtt, mégpedig évekre, egészen addig, amíg helyre nem állt tönkrement életük. Lakott náluk szegény egyetemista, a válás
borzalmaiban összetört egyedülálló, s végső soron jó pár
pszichiátrián kezelt beteg is, akiket utókezelésre az orvos
küldött ebbe a kisvárosba, az ekkor már idős nénihez és
bácsihoz. Mit csinálnak ezekkel a „receptre felírt” betegekkel? – kérdeztük tőlük. Semmit. Felelték. Csak itt élnek velünk, ki fél évet, ki többet, együtt olvassuk az Igét,
együtt imádkozunk, beszélgetünk, együtt kötözzük, kapáljuk a szőlőt, együtt csinálunk mindent, és végül szépen lassan helyreállnak. Meggyógyul az életük, s a legtöbbször a hitük is.
S hogy ez mennyire működött, arról mi magunk is meggyőződhettünk, hiszen személyesen is ismerünk olyan embert, aki náluk talált nyugalomra, békességre, új életre.
Nem adtak ők se mást, csak azt, amijük volt, s ez nem
földi gazdagság volt, hanem maga Krisztus, akiből ők
maguk is éltek nap, mint nap.
Kulcsár Anikó
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Mikor szállást vesz egy cselekvő gondolat
Sok-sok évtizeden át vágyakoztam arra, Amikor az első gyülekezetembe beépültem, rögtön meghogy konyítsak valamit a zenéhez, és én keresett a karvezető, és be akart invitálni a karba. Ezt
is szépen énekeljek, de nem adatott meg. egészen addig igen lelkesen tette, amíg el nem kezdtem
Mindig csodáltam a pacsirta-hangú lá- énekelni neki egy rövid kis dalocskát. Aztán végleg bényokat, vagy a csodás basszusokat éneklő kén hagyott! Így teltek el az évek, évtizedek és nekem
fiúkat. Kislánykoromban az operabér- még mindig fájt egy kicsit, hogy nincs szép énekhanletünk mellé édesapám ifjúsági bérletet gom. Próbáltam takargatni a dolgot. Amikor jó énekes
is vett nekem a Zeneakadémiára, és én mellé kerültem, inkább nem is adtam ki hangot, nehogy
szorgosan jártam, mert a zenét szeret- rontsam a hallását.
tem, értettem is. Egy alkalommal meg- Történt egyszer, hogy felhívás érkezett az egyik gyülekérdezték, hogy a jelenlevők közül ki énekelné el a nagy- kezetünkből, ahol minden évben ének- és zenetanfolyaszínpadon az ”Űrhajós induló”-t, és én úgy jelentkeztem, mokat rendeznek határokon innen és túl élő hívőknek…
hogy majd kiestem a székből. Büszkén
tehát: szállásadókra volna szükség.
vonultam fel a világot jelentő deszKét hétre ki tud befogadni fiatalokákra, s boldogan zengtem el az
kat? Én egy kicsit elgondolkodtam,
SOLI DEO GLORIA
első strófát… de mire a másodikra
hogy mi mindennel jár ez, aztán egy
került volna sor, határozottan kicseppet meg is ijedtem, majd azonjelentették, hogy innen majd más
nal jelentkeztem, hogy én egy teljes,
Ha újra csak Bábelt építenék,
folytatja.
szép, nagy szobát tudok két ember
valamit magamnak és nem neked;
Az iskolában sem volt sok sikerem
rendelkezésére bocsátani. Jöttek is
ezen a téren, ugyanis harmadik félaz évek és a hallgatók. Nem mindig
terveim, vágyaim épülő tornyán
évben megbuktattak énekből. Annak
volt könnyű velük, mert többször
hogyha villámgyors gondolatkezek
idején szokás volt, hogy tanfelügyaz éjszakában érkeztek haza, korán
munkálkodnának, ég felé növelnék…
elők járták az iskolákat. Nos, nálunk
keltek és máskor butaságra is sor
az énekórára vártunk egy ilyen elkerült. De a hozománya ezeknek
ha újra, újra csak Bábelt emelnék:
lenőrt, és szépen gyakoroltunk. Csak
az odaszánt heteknek akkora lett,
Uram, Te mindet elszélesztheted.
úgy zengtük a Bartók-gyűjtéseket!
amit én korábban elképzelni se tudSzéleszd el, kérlek,
Egészen odáig tartott az én boldog,
tam volna! Kezdetben csak egy kénagy lelkesedésem, amíg egy alkarés volt, egy szükség, egy gondolat,
és álljon ott a vágyam tornya csonkán.
lommal ezt nem mondta nekem a
ami elindult mindenki felé. Aztán
A győztes énnek büszke zászlaja
tanító néni: „Mindenki énekeljen,
engem megtalált. Az Úr kimunkálta
sose lebegjen ormán!
de te maradj csendben!”
a szívemben az engedelmességet, a
Hát csendben maradtam! – és meg
gondolat cselekvő valósággá lett, és
Sose kacagjon, sose sírjon benne
se szólaltam az egész félévben.
sikeresen túljutottam a vendéglátás
öröm zenéje, fájdalom jaja!
Nyolcadikos koromban a mi iskominden nehézségén.
Ó, amíg nincsen felépítve még,
lánkban minden lányka rajongott
Néhány év után pedig egy nagyon
azért a fiatalemberért, aki ma már
különös gondolat kezdett szárbaszökSzélessz el minden gondolatot, tervet,
mint a Vuk zeneszerzője lett ismerta szívemben. „Gyakorlatilag mit
és ne engedd meg, hogy Bábelt emeljek! kenni
té. Hogyne szerettem volna én is felis csinálok én?” Befogadtam, szálhívni magamra a csábosan gitározó
lást, ellátást, zsebpénzt, figyelmet,
Csak akaratod templomfalait
figyelmét, de hát nem volt mivel.
szeretetet adtam mindazoknak, akik
építsem egyre tiszta, szent kövekkel… most arra művelik magukat, hogy
Később édesapám – a nagy hőskorszakban – vett nekem is egy gitárt, de
majd az Úr zenei dicsőítésében is
kristályos falak emelkedjetek fel!
sajnos, minden igyekezetem ellenére
aktívan részt vegyenek. Vagyis mit
Gloria… soli… Deo!
két összecsengő hangot se tudtam
tettem? Nem is hittem volna, de bekicsiholni belőle. A gimnáziumban
Túrmezei Erzsébet kapcsolódtam a zenei dicsőítésbe!!!
szomorúan ültem a zongora mellett,
Nem a hangommal. Nem a hangés még egy boci-boci tarkát se tudtam
szeremmel… a szívemmel… s azt
magamtól kikalapálni, bár akkor már
hiszem, ez legalább olyan kedves az
énekeltem a kórusban és egy alkalommal szólamvezető Úrnak, mintha ügyesen kivágnám a magas C-t.
is lettem. Ettől kezdve az én énekhangom hol ilyen volt, Mindez nagyon sok beteljesedést és ajándékot is adott
hol olyan. Annak ellenére, hogy „már kora ifjúságomban nekem. Ma már nem mondom azt, hogy hiányzik az éleszólót énekeltem a Zeneakadémia nagy színpadán” ma- temből a dicsőítés ezen része, mert már részese lettem…
gam se gondoltam, hogy hitelesen elő tudnék adni egy Ja, hogy egy kicsit különösen? Nos, így van ez az Úr ordalt. Mindazonáltal, olyakor szépnek találtam a hangom, szágában. Sokszor nem is tudjuk, hogy egy kis engedelmintha ment volna a dolog, máskor meg igazán sivár- messég milyen hatalmas ajándékot rejteget magában. Mit
nak. Néha, magam se hallgattam szívesen, máskor meg mondjak? Nagyon, nagyon megérte!!!
olyan tisztán énekeltem ki egy-egy hangot, hogy mások
is megdicsértek.
Salyámosy Éva
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Ha komolyan gondoljuk azt, hogy szeretnénk mindenben Isten Igéje szerint
eljárni és ennek megfelelően imádkozunk, akkor Isten adhat olyan helyzeteket, amikben nagyon gyorsan le lehet
mérni, hogy mennyire is mély az odaszántságunk, szeretetünk Isten és ember
iránt. Ez igaz egyéni szinten, de gyülekezeti, társadalmi szinten is.
Habár nem valószínű, hogy a Hegyi
beszéd motiválta volna az Egyesült Államok vezetését,
a II. Világháború alatt mégis sikerült megvalósítani egy
kis részét Jézus Krisztus szavainak.
A közhiedelemmel ellentétben az Egyesült Államok nagyon komolyan veszi az 1929-es Genfi Egyezményt a
hadifoglyokkal való bánást illetően. Ez – különösen az
utóbbi években – több száz katonájuk életébe került már,
de a hadifoglyokkal való emberséges bánásmódjuk több
esetben döntött el egész háborúkat. Például az 1991-es
Öböl-háborúban iraki katonák tízezrei adták meg magukat csak azért, mert híre ment, hogy a hadifoglyok minden nap tisztálkodhatnak, sportolhatnak, mozizhatnak
és naponta négyszer kapnak ételt, ebédre pedig minimum
két fogásos főtt ételt.
A II. Világháborúban, 1943-ra annyi hadifoglyot ejtettek
a szövetséges országok, hogy az elhelyezésük komoly gondot okozott. Európa nagy része még a németek uralma
alatt volt, így az nem jöhetett szóba, Afrikában nem tudták az ellátásukat biztosítani, Anglia már így is túlterhelt
volt minden szempontból, a Szovjetunió pedig szóba sem
jöhetett, ha a foglyokkal való emberséges bánásmódról
volt szó. Így egyetlen megoldás maradt: a főleg német
(de olasz és japán is) foglyokat amerikai földön kellett
rabosítani. Ennek következménye lett több, mint 900
fogolytábor és 436 ezer hadifogoly az USA 46 államában.
Az éghajlat miatt elsősorban az USA délebbi államaiba
kerültek ilyen táborok. Ezekben az államokban nagyon
magas volt a keresztyének aránya. Így történt meg, hogy
Isten kész helyzet és nagy feladat elé állította az ottani
Krisztus-hívő testvéreket. „Tessék, itt van az ellenség,
amíg a fiaitok, férjeitek az óceán túlpartján harcolnak és
halnak meg. Fogadjátok be és szeressétek őket!”
Azonban különös helyzet adódott. Az átlag amerikai
vallásosságán csak a németeké tett túl. Habár sok volt
a náci ideológiában hívő német fogoly, de nagy részük
(és leginkább a keresztény-konzervatív eszméket valló
Wehrmacht tisztek) Biblia-olvasó, imádkozó ember volt.
Ennek egyik kifejezése volt, hogy egy időben a legtöbb
német katona derékszíján azt lehetett olvasni, hogy „Gott
mit uns” azaz Isten velünk. Érdemes megjegyezni, hogy
sok amerikai hívő, a zsidósággal történő eseményeket,
az Ószövetségben beígért és „jól megérdemelt” Istenítéletként látta. Ugyanezt vallották a „keresztény” náci
főtisztek is. A nürnbergi per után kivégzett náci vezetők
többsége a kivégzése előtt, utolsó szóként azt mondta,
hogy csak azt tették, amiről úgy gondolták, hogy egyezik Isten akaratával.
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A sorállományú foglyoknak 3,7, a tiszteknek 11,6 m2 járt
fejenként. Ha a foglyokat ideiglenesen sátrakban helyezték el, akkor az őröket is, annak ellenére, hogy az ő számukra rendelkezésre álltak volna épületek is. Mindegyik
tábor rendelkezett könyvtárral, a foglyok sportolhattak,
barkácsolhattak, angolul tanulhattak és közép- vagy felsőfokú tanulmányokat is folytathattak. A foglyok ugyanazt
az ellátást kapták, mint az amerikai földön állomásozó
saját csapatok. Ez nagy ellenérzést váltott ki a lakosság
körében. Míg az amerikai nép jegyre kapta a húst, addig a német foglyok bőséges ellátást kaptak, több ezren
szedtek fel magukra jelentős súlyfelesleget (20-25 kg-t).
Nagy próba volt ez a keresztyének számára. Miközben hívő
amerikai apák és fiak halnak meg a háborúban, addig az
ellenség dőzsöl és az árvák, özvegyek, illetve az amerikai
csapatok elől eszik el az ételt. Az Egyesült Államok vezetése valószínűleg nem gondolta végig, hogy ezzel milyen
mértékben töltik be a krisztusi parancsot. Befogadják az
ellenséget, puha ágyat, meleg szobát adnak, bőséges ételt,
lehetőséget a tanulásra, kikapcsolódásra és korrekt bérezést azoknak, akik munkát végeztek.
A lakosságot, köztük a keresztyéneket sem volt egyszerű
megnyerni. Azok, akik a frontokon elvesztették valamely
hozzátartozójukat, a kényelmes szállás helyett, inkább
egy golyót kívántak volna a hozzájuk szállásolt ellenséges katonáknak. De ez változott az idő előrehaladtával.
Rájöttek a keresztyének, hogy attól, hogy valaki egy parancsokat teljesítő katona, még lehet hívő ember (például a II. Világháborúban az amerikai katonák mindössze
15%-a sütötte el a harctéren a fegyverét). Számos német
eredetű egyházi dallam volt, amit mind a két nép ismert
és együtt tudott énekelni, a német reformátorok és hitelődök szellemi örökségéről nem is beszélve. Egyre több
keresztyén vállalkozó kezdett hadifoglyokat alkalmazni
és nem láncra verve, hanem viszonylag nagy szabadságot
adva nekik. A hadifoglyokat állami szinten is a hiányzó
hazai férfiállomány helyett fogták munkára, természetesen
bérezés ellenében. Elsősorban a mezőgazdaságban vették
nagy hasznát a jól tartott, jól edzett férfiak százezreinek.
Igaz, hogy a németek sokkal lassabban dolgoztak, mint
az amerikaiak, de sokkal precízebben és kitartóbban.
Ezért sok vállalkozó és földműves kedvelte meg őket. A
lakosság általi befogadást mutatja, hogy a háború után,
amikor a hadifoglyokat hazaküldték a saját országaikba,
több ezren mentek vissza az Egyesült Államokba, ottani
kedveseikhez, akiket a fogságban ismertek meg.
Ha a krisztusi parancs „kevés” az ellenség befogadásához,
akkor gondoljunk arra, hogy mennyi áldás forrása lehet
az a jövőben. Azon kívül, hogy megmenthetjük vele ellenségünk lelkét, szert tehetünk egy jó barátra is. Az élet, a
dolgok olyan szemléletéhez juthatunk, amire korábban
nem is gondoltunk volna. A békés egymás mellett élés,
együttmunkálkodás, fejlődés, de legfőképpen a hiteles,
példamutató krisztusi élet elengedhetetlen része, hogy
befogadjuk azokat, akik számára másoknál nincs hely.
Nemeshegyi Zoltán
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Amikor meghallom
ezt a szót, hogy hajlék, melegséget és
védettséget érzek.
Egy olyan hely képe jelenik meg a
lelki szemeim előtt,
ahol meghúzódhatok,
amikor elered az eső;
ahova betérhetek a
perzselő nap sugarai elől; és ahol a
számomra szükséges dolgokról már
előre gondoskodott valaki. A hajlék
számomra egy menedék, ahova mindig
visszatérhetek, s ahol átvészelhetem a
viharos napokat, mert falai vannak,
tető borítja és körbevesz. Ablakait, ha
akarom, bezárom, mi több, ajtaját is
kulcsra, de ha másként gondolnám,
akkor tágasra nyithatom és várhatom
az éppen arra járót, akivel talán egy
jót fogok beszélgetni...
Szellemi értelemben is ez a hajlék a
számomra, mely abban testesül meg,
hogy az Atya gyermekeként befogadott – már földi életem során – az Ő
hajlékába. A Mindenható Isten, aki
emberré lett értem Jézus Krisztusban,
nekem hajlékot ígér és kínál, míg fiának sokszor nem volt hely, hol fejét
lehajtsa. Nekem pedig védelmet nyújt
az ő jelenléte, melyben minden szá-

SEGÍTS, MERT
ELVESZEK, URAM!
Lábam sötétbe’ jár,
előlem elsuhan
a napsugár.
Szívemben száz tövis sajog,
kitépni nem lehet.
Boldogtalan vagyok
Tenélküled.
Ne hagyj magamra, Istenem!
Magamban elveszek.
Csak egy szót szólj nekem,
s újjáleszek!
Füle Lajos

momra szükséges fellelhető.
Mert hiszem, hogy hajlékká válhat
itt a földön már:
– egy barátság, melyben otthonra
találunk a másik segítő és támogató jelenlétében vagy a Krisztusban
egybekötött testvériség nagyszerűségében. Amikor együtt sírunk vagy
nevetünk, vagy amikor imádságban
egymás terheit hordozzuk, mégha
mások is vagyunk;
– egy házasság, melyben az Atya
mennyei hajlékának előízét tapasztalhatják meg azok, akiknek megadatott
e szövetség szent és tiszta ajándéka.
Amikor a házastársak a szívükben
helyet kínálnak egymásnak és találnak önmaguknak: a szeretet, a tisztelet, a megbocsátás nyugodt vagy épp
viharos időszakaiban;
– egy család, melyben egy házaspár
készíti a helyet első gyermekének, vagy
a többediknek. Az Atya őket választotta ki annak a kis életnek a hajlékául, ahol gondoskodást és szeretetet
kap majd. Ahol minden szükségét betöltik a szülei, a tőlük telhető legjobb
módon. S ha mégsem így történt, akkor is remélheti, hiheti és tudhatja a
felcseperedő gyermek, ifjúként vagy
felnőttként, hogy az Atya, számára is
elkészítette a helyet és várja őt min-

den nap, hogy menedéket adhasson
neki az ő védő karjaiban, pótolva ezzel azt, amiben hiányt szenvedett;
– egy gyülekezet, ahol védettségre lelhet a betérő, ha megfáradt vagy külső támadások érik, s a mindennapok
perzselő nehézségei után egy-egy alkalmon megpihen és feltöltődik ott,
ahol dicsőítik és magasztalják azt az
Istent, aki mindent előre eltervezett
és megalkotott az őt szeretők számára;
– …és a legfontosabb: az Isten jelenléte itt és most, mely az igazi és valódi hajlék lehet a szívünk számára
a földi vándorutunk során: bárhol és
bármikor. Mely körbevesz és a zivatarok közepette is menedékünkké válik. Ahol soha nem vagyunk egyedül,
mert Jézus megígérte, hogy mindig
velünk lesz a világ végezetéig… S mi
lesz azután?
Azután pedig emlékezhetünk arra,
amit szintén Ő mondott és ígért nekünk, híveinek: „Az én Atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna
vajon mondtam volna e néktek, hogy
elmegyek helyet készíteni a számotokra?” János 14,2
Bizony boldogságos, bátorító folytatás ez…
Elek Éva

Hajlék az Atya házában. Olyan helynek tudom elképzelni, mint ahová
szeretnék megérkezni egy fáradt
vándorút után, ahol sokat szomjazott lelkem végleg felüdülhet. Olyan
boldogságnak kell benne lennie, ami
után minden teremtett emberi lélek
olyan bizonytalanul sóvárog már itt
a porban is, mint egy soha meg nem
élt, igazi boldogság lehetősége, de
csak halványan és nagyon mélyen
– ott legbelül.
Abban a hajlékban visszavárják
még a tékozló fiút is, soha nem remélt szeretettel. Jézus saját szájával
mondja. „Ne nyugtalankodjék a ti
szívetek: higgyetek Istenben és higygyetek énbennem. Az én Atyámnak
házában sok hely van, ha pedig nem
volna, megmondtam volna nektek.
Elmegyek, hogy helyet készítsek
néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök

és magamhoz veszlek titeket, hogy
ahol én vagyok ti is ott legyetek.”
János 14,2-3
Beszél az Úr egy másik hajlékról is a
Szentírásban, ahová nem vágyom…
„És dicséré az Úr a hamis sáfárt,
hogy eszesen cselekedett, mert e
világ fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk szemében. Én
is mondom néktek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból. Hogy amikor meghaltok,
befogadjanak benneteket az örök
hajlékba.” (Lukács 16,8-9)
Uram, segíts meg mindannyiunkat
abban, hogy hitünket oly béketűréssel
tudjuk megélni, ahogyan te szeretnéd. Tartsd szemmel a mi sáfárságunkat, és ha kell, fegyelmezz meg
minket, nehogy elvesszünk. Ámen.
Isten áldását kívánom a rádió munkatársaira!
P. István
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Február 22-én ünnepelte 60. születésnapját a TWR. A
születésnap előtt levelet kaptunk a TWR igazgatójától,
Lauren Libby-től.
Az a szolgálat, melyet később TWR-nek, azaz Trans World
Radio-nak neveztek, egyetlen rövidhullámú adással kezdődött Tangerben, 1954 februárjában. Abból a kicsiny kezdetből engedte Isten az Ő hűsége
és a hozzátok hasonló partnerek
segítségével a TWR-t kifejlődni,
hogy az egész világnak hirdethesse a reménységet.
1. A három sugárzási nyelv
mára több mint 230 nyelvre és
nyelvjárásra növekedett, hogy
emberek milliárdjait szólíthassuk meg szerte a világon.
Az egyszerű kis marokkói
irodát 20 nagyteljesítményű,
kiváló adó váltotta fel, ahonnan több, mint 160 országba
sugárzunk adásokat, ha nem
számítjuk azokat a partnereket és helyi szervezeteket további 70 országban, ahol helyi adók számára
készülnek programok.
2. A TWR műsorait több, mint 2000 helyi adó is sugározza világszerte, továbbá megjelenünk a hallgatók-

Még az 1970-es évek vége felé kis trabantunkkal elindultunk kirándulni
az NDK-ba. Mivel senki ismerősünk
nem volt ott, kaptunk itthoni ismerősöktől egy címet. Azzal elindultunk a
nagy útra 3 kisgyermekünkkel. Mikor
odaértünk Langebrückbe, egy kis utcában megálltunk érdeklődni.
Férjem kiszállt a trabantból. Amíg ő a
kis tört német tudásával érdeklődött,
én a gyerekekkel bent vártam. Egyszer
csak megszólal valamelyik: „itt senki
nem szólal meg magyarul?!” „Jó napot kívánok” – hangzott mögöttünk
a köszönés. Kicsit meglepődtünk, de
nagy volt az öröm, hogy mégis megszólal valaki magyarul. Akkor férjem
megköszönve az addigi segítséget,
hamar hátra lépett magyar honfitársunkhoz, aki a továbbiakban segítségünkre volt. Ő kerékpárral ment

hoz közvetlenül eljutó műholdas sugárzásban, a kábel
rádiókon, de az okostelefon, vagy az internet szolgáltatásokon keresztül is elérhetők vagyunk, többek között
olyan portálokon keresztül, mint a twr360.org.
Mialatt a 60. születésnapot készülünk megünnepelni, Isten
további ajtókat tár ki előttünk, hogy még több embert szólíthassunk meg az elhangzó Biblia tanításokkal, az evangélium időtálló üzenetével.
Mindenkinek lehetősége van
bekapcsolódni akár anyagi
támogatással is a TWR munkájába, hogy a következő hetekben, hónapokban még több
embert, még több területet elérhessünk, akikhez eddig még
nem jutott el az örömüzenet.
Köszönjük, hogy mellettünk
álltok! Miközben együtt hirdetjük a reménység üzenetét,
életek változnak meg!
Lauren Libby
a TWR igazgatója
Hálásak vagyunk Istennek, hogy 1962 óta a magyar is
azok közé a nyelvek közé sorolható, amelyen rendszeresen hallható az evangélium a TWR segítségével. Isten
áldja és tartsa meg ezt a szolgálatot!

előttünk, mi követtük. A következő
utcában már célba is értünk. A házigazda a nagy melegben már éppen
a téli tüzelőt készítette be a pincébe.
Megmutattuk a kapott címet, és bevezetett minket a lakásba. Sorba álltunk és kérésére elénekeltük: „Nagy
Istenem, ha nézem a világot, melyet
teremtett szent legyen szavad. Ha itt
a földön millió lényt látok, kiket igazgatsz, tartasz egymagad. Szívem feléd ujjong örömtele. Mily nagy vagy
Te, mily nagy vagy Te!”
Mire az ének végére értünk, átérezve az ének szavait: „mily nagy vagy
Te”, úgy éreztük, hogy ez a mennyei
Atyának egyik háza, ahol megéreztük mindannyian az Atya szeretetét.
Mindjárt testvérekként fogadtak bennünket. Néhány napot ott töltöttünk
náluk, így lett az ő hajlékuk az Atya

egyik hajléka. A következő években
ők jöttek el hozzánk, így lett a mi házunk is az ő számukra az Atya egyik
hajléka. Azóta ők már ott vannak
fent az Atya házában.
A János 14,3 verse írja: „És ha majd
elmegyek és helyet készítek néktek,
ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti
is ott legyetek.” Ők ott várnak bennünket.
Az advent elmúlt, de szívünkben ott
van az igazi várakozás, mert Urunkat
várjuk vissza, hogy eljön értünk, és
mi is Vele lehetünk örökkön örökké
az Atya házában.
Addig is imádkozó szívvel gondolok
a Mera minden dolgozójára, akik fáradtságos munkát végeztek. A ti munkátoknak nagy jutalma lesz.
H. Mihályné, Súr
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„Vándorok vagyunk a földön” – zengi
egy énekünk kezdő sora. Nincs mindenki ennek tudatában. Sokan szinte
örök életre rendezkednek be, a „sose
halunk meg!” gondolat a vezérelv. Az
igazi mennyei hajlék az a hívőknek
megígért örök élet, képtelen, kitalált
fogalom számukra. A jómód rengeteg embert hitet el a hallhatatlanság
tudattal, az agyongyötört szegényeknek meg tán utolsó menedék: van egy
ÖRÖMORSZÁG, ahol minden jóra fordul, és nem lesz többé fájdalom.
Vándorok vagyunk tehát. De egyszer
jó megérkezni, valahol megpihenni,
erőt gyűjteni, hálát adni. Mózes és
népe míg Kánaán felé vándorolt, sátorokban tette ugyanezt, és tudjuk,
hogy Isten lángoszlopként és felhőként
vezette a fáradó, hazát kereső népét.
Isten mindig az övéivel marad, akár
úton vagyunk akár otthon. Akár van
lakásunk, akár nincsen.
„Veletek vagyok minden napon.” –
Jézus ígérete ez. Jelenlétében élünk-e,
ember testvéreim, békessége, védelme, szeretete éltető erőterében? Itt
a földön meleg hajlék-e az otthonunk? Otthonos-e az magunknak,
BÁR KINEK, aki betoppan? Én úgy
tapasztalom, hogy a lakás akkor lesz
szeretet hajlék a menny jó előízével, ha
krisztusi lelkek laknak benne. Mennyi
tisztogató, próbákon átvergődő eseményen kell túljutnunk, amíg a szívünk,
gondolkodásunk kezd Jézuséhoz hasonlítani, s egyre áldozatkészebbek,
spontán és tudatosan jóakarók és jót
tevők tudunk lenni. Aki mindvégig
kényelemben, jólétben él, el sem tudja képzelni, mit jelent az otthont elveszíteni, télvíz idején családostól az
országúton bandukolva jót remélni.
Meleg szobát, meleg szíveket…
Ismertem egy családot, három serdülő
gyermekkel. Az apa hirtelen munkanélküli lett. Az anya huzamosan betegeskedve csak otthon dolgozott. Sokáig
spórolósan, alig tűznél, de eltengődtek.
Ám a tartalékok elfogytak. A kisüzemi
díjak vészesen halmozódtak, mígnem
eljött a kilakoltatás. Fagyos téli napon
öt riadt, keserű, mélységes fájdalmat
cipelő ember botorkált a dermesztő
szürkületben. Hova, kihez? Öten mentek kétségbeesve, de aki a szívével is
lát, láthatta, hogy Jézus is ott lépkedett láthatatlanul velük. Több helyen
kopogtattak. Szállás kellene. No de,
ennyinek? Nincsen hely! És nemrég

múlt karácsony. Istenhez kiáltoztak
hangtalanul, miközben kiszolgáltatottságuk mázsányi súlya alatt már-már
összeestek. Isten Lelke szánva nézte,
s egy szélesre tárt kapu felé terelgette
őket. Bevánszorogtak. Már vagy tizenöt kilométert tettek meg gyalog.
Lelki gyakorlatos ház, itt kötöttek ki.
És lett hajlék. Meleg és étel. Fürdő.
Kevés szó, nyugtató, reményt adó. Föl
sem fogták. Isten olyanokhoz vezette
a családot, akik nemcsak befogadták
őket, de végig segítették. Hamarosan
lett munka, szerény, kicsi lakás. Ez a
HÁZ jól vizsgázott emberségből. Nem
mondták, hogy sokan vagytok, lehet
menni máshová.
Tudok egy másik szívmeleg otthonról.
Az ott lakók nem szabadkoznak: nincs
időnk, sok a tennivaló, rajtunk is nagy
a súly. Egy idős özvegyasszony gyakran eljön ide. Van pedig családja. Nem
sok jót kap tőlük, pedig élete a családért való boldog, önfeledt önfeláldozás volt. Nyolcvanon túl nem figyel rá
senki, nem fontos senkinek. Nagy családban – unokákkal, dédikkel – magányos és szeretetre áhítozó. Itt szeretve
szeretik, figyelmesek előzékenyek vele,
és minden szó, gesztus a meghitt légkörben szíverősítőként munkál az idős
asszonyban. Figyelünk mi a magányos,

megfáradt, kesergő életekre? Rájuk nyitunk, hívjuk, erősítjük, szeretgetjük
őket? Karácsonykor talán…
Pál apostol egyik levelében azt írja fárasztó, több évtizednyi lelket mentő
munkája közben, hogy jobb lenne e
testből elköltözni, és az Úrral lenni.
Mert OTT jobb. Ott jó csak igazán.
De amíg itt FELADATA van, itt kell
maradnia felebarátaiért, újabb megmentendő lelkekért. Sokan vagyunk
hasonló helyzetben. Az élet országútján a sietős vándorlás, hajszolt élet, a
sok hiányosság, anyagi és lelki természetű nehézségek igen kimerítenek. Jó
lenne a teljes nyugalom, a béke hona,
ahol senki senkit nem bánt. Csak szeret. Mennyei Atyánk mindezt tudja. S
amíg a ránk bízott, egyéni munkánkat
az Ő szeretetre elhívott megbízásában
el nem végezzük, menni, tenni kell.
Otthonos, befogadó, gyógyító szívek
kerestetnek egyre hülő, szorongató és
taposó, emberségben megalázó világunkban. Ahol melegedni csak Isten
szeretetének tüzénél lehet és érdemes.
Otthonaink a Krisztustól tanult szeretet által lesznek a mennyei házunk
ékességei, vándorutainkon marasztaló, kedves oázisok Krisztus jó illatával, az égi hajlék jó előízével.
P. A. Júlia, Tahitótfalu

A minap megcsörrent a telefon, egyik
unokám volt.
– Szia mama! Kaptam a számodra
Igét, azt szeretném felolvasni. Ézsaiás
54. és 60. részt.
Felolvasta mind a két részt. Én
csak egy-két válogatott verset említek belőle.
„Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és
ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol,
mert ifjúságod szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek gyalázatáról
többé meg nem emlékezel.” „Mert a
hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom
tőled el nem távozik, és békességem
szövetsége meg nem rendül, így szól
könyörülő Urad.” „És minden fiaid
az Úr tanítványai lesznek, * és nagy
lesz fiaid békessége.” „Egy ellened
készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely elle-

ned perbe száll, kárhoztatsz: ez az
Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az
Úr.” (Ézsaiás 54,4-10, 13, 17.)
6 műtétem volt, már mindent kivettek belőlem, csak a szívem maradt
még a helyén. Tudok együtt örülni az
örülőkkel és sírni a sírókkal. Ebben
a mozgalmas világban szükség is van
erre az együtt érzésre, együtt sírásra együtt szeretésre. Immánuel, velünk az Isten! Messzire hangzik az
Ige, hogy a pásztorok és a bölcsek is
meghallják. Amíg itt vagyok, az Úr
van velem, ha hazamegyek Őhozzá,
mi leszünk Ővele, és akkor az Ézsaiás
60,19 lesz a valóság. „Nem a nap lesz
többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz
örök világosságod, és Istened lesz
ékességed.”
F. Ferencné, Budakeszi

2014 / 1

Közel tíz éve már annak, amikor egy nemzetközi találkozón először beszélhettem valakivel, aki a Közel-Keletről
érkezett, s számomra megdöbbentő híreket hozott.
Méghozzá azt, hogy nagyon nagyszámú keresztyén táborral számolhatunk a világnak arról a tájáról, de ezek
a közösségek még úgy nevezett „földalatti” mozgalomban léteznek. Azóta sok személyes kapcsolatom alakulhatott ki, kedves barátaim vannak ott. S az is, akitől ezt
a gondolatot hallottam, közeli munkatársam az Európai
Baptista Szövetségen belül.
Az egyik jordániai testvérem éppen az arab világ felé szóró
keresztyén női műsorok szerkesztője. Ő is a fenti állítást
erősítette meg, amikor meglátogathattam a szerkesztőségét Ammanban. Az asszonyok élete elzártabb mind a
mai napig, mint nálunk, Európában. Nehezebb önálló
döntés alapján élniük, szinte lehetetlen, különösen a vidéki településeken élőknek. Számukra a rádió életmentő
információforrás lehet. Így juthat el hozzájuk az evangélium, a gyakorlati élet megtapasztalásai Krisztus jelenvalóságáról. (Karácsony tájékán 30 ilyen műsor a MERA
anyagi támogatásával hangzott el – a szerk.)
Számunkra idegen kultúra, el sem tudjuk képzelni mi
modern, európai asszonyok, miként él és gondolkodik a
nők szerepéről az a társadalmi rend. De hiszen ezt nem
kell bizonygatnom kedves olvasóimnak, sokat hallhatunk
erről, láthatjuk hírekben. Mégis szembenézni egy aszszonnyal, akinek csak a szeme látszik ki, vagy sok ilyen
asszonnyal, közel százötvennel, felemelő, s egyben megrázó vagy írjam úgy, felrázó élmény.

Beirutban járhattam az elmúlt hetekben, szíriai menekült asszonyoknak vittünk némi segítséget, de sokkal
fontosabbnak éreztük azt az üzenetet átadni nekik, hogy
nincsenek egyedül, keresztyén asszonyok gondolnak rájuk, imádkoznak értük. Megrendítő találkozásban volt
részünk közöttük, s a végén nem is tudom, ki nyert többet. Ők vagy mi. De van egy érzésem, hogy mi.
Amikor első találkozásunkra készültünk, s ismertették
velünk kísérőink azokat az alapvető szabályokat, melyeket be kell tartanunk egy ilyen környezetben, akkor remegett meg a lelkem. Igen, ez más élettér, mint ahol én
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mindennapos vagyok, ahol én otthonosan mozgok.
Hadd osszam meg az egyik legmegrázóbb élményemet
ebből az utazásból.
A dugig megtelt terembe még többen szerettek volna bejutni. S amikor libanoni testvérnőnk megkezdte az alkalmat, nem értettem, mit mond, ugyanis arabul beszélt, csak
alkalmanként figyeltem fel egy névre, Jézus. Ez minden
nyelven egyértelműen érthető. Zavarban voltam, koráb-

bi ismereteim alapján, a nyelvi kifejezés miatt az „Allah”
szóval nincs gond keresztyének és arabok között. Jézus
Krisztus neve miatt, annál inkább. A termet betöltő aszszonyok figyelő tekintete, muzulmán hagyományok szerinti ruházatuk takarta azt, ami bent a lelkükben célba
ért. Jézus Krisztus szeretete.
Végül, mikor már kezdett széledni a tömeg, néhányan
odajöttek hozzánk, s őszinte reménységgel a szemükben
kérték, imádkozzunk értük és gyermekeikért. Egyikük
gyermekének a füle fájt, a másik lázas volt. Megdermedtem.
Istenem, nem érzem, hogy a gyógyítás ajándéka a birtokomban lenne, de azt tudom, hogy Te tudsz cselekedni,
aszerint, ahogyan akarod. Nem is tudtam ebben a helyzetben más nyelven megszólalni, mint anyanyelvemen,
magyarul. Könnyek futottak a szemembe, Istenem, ez
az asszony hisz benned, hisz a te erődben, Te maradtál
egyetlen reménysége kiszolgáltatott helyzetében. Hová
vihetné beteg gyermekét menekültként. Orvosra nincs
pénze. Cselekedj, a te akaratod szerint. Minden bennünket elválasztó fal e névben elmosódott. Betöltött bennünket, s közösségbe hozott, idegen asszonyokat, akiket
kultúrák, szokások, kilométerek választanak el, de Jézus
Krisztusban összeforrtunk, s értettük egymást. Tudtuk
mindketten imádkozó társammal, kinél van az erő és a
hatalom. Kilátástalan helyzetünkben tudtuk, ki az egyetlen, akire rábízhatjuk magunkat.
Egy régi ének sorai jutottak eszembe „van erő, van, csodás
erő van Jézusunk vérében…” most átélhettem ezt az erőt.
S azt, amit a Krisztus Himnuszban olvashatunk Filippi
2-ben, hogy a „Jézus nevére minden térd meghajoljon!”
Mert Ő méltó egyedül a dicséretre, a hálaadásra!
Ujváriné Szabó Anikó
EBWU (az Európai Baptista Nőszövetség elnöke)
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1940-ben született idős szülők egyetlen
gyermekeként. Bár „nagyon jó kisfiú”
volt, ennek ellenére 16 évesen Isten
ráébresztette, hogy Bűnös, így nagybetűvel.
Szakmája szerint a rádióval, mint készülékkel foglalkozott, sokszor használta ezt a példát az életünkre, hogy
a tökéletes készülék semmit nem ér,
ha nincs lelke (Szentlélek) és nincs
adó AKI-től kaphatjuk azt, ami megszólal általunk.
Arra, hogy egyszer az ő hangja is
megszólal rádión keresztül, nem is
gondolt, egészen addig, amíg egyszer – a kilencvenes években – egy
MERA konferenciára elhívták, hogy
segítsen a külföldi testvérek részére a
tolmácsolásban. Volt egy érdekes feladat a résztvevők számára: írni kellett
egy három perces „előadást”, és be
is kellett olvasni egy mikrofonba. Ez
olyan jól sikerült, hogy „ott ragadt” a
MERA munkatársaként. Ekkor már
nem a készülék érdekelte, hanem az,
hogy minél több lélekhez eljusson az
örömhír. Nagyon gyorsan megtanulta, hogy mi az a 3 vagy 5 perc, ami az
adásidő volt, mi fér bele, és hogyan lehet maximálisan kihasználni, hogy az
evangélium mindenféleképpen benne
legyen. Éveken keresztül írta a cikkeket és olvasta be a saját írásait, hogy
a rádión keresztül eljuthasson Isten
üzenete a hallgatókhoz. Nagy örömmel vette, ha utazásai során valaki
felismerte, hogy ő az, akit a rádión
keresztül is hallgatni szokott.
Mikor 47 évesen nyugdíjba ment,
minden idejét az írásra és a misszió

munkáknak szentelte. 2002-ben,
mikor kialakult nála a kézremegéssel járó Parkinson-kór, még nem sejtettük, hogy milyen kemény leckének
néz elébe. Aktív, mozgékony, szerteágazó ismeretséggel rendelkező, több
nyelvet beszélő ember számára nagyon nehéz volt megtanulni a „semmittevést”. Az egész életét át kellett
alakítani. Rövid időn belül az írást
is abba kellett hagynia, kézremegése miatt. Az utazások is elmaradtak,
és a börtönmissziós munkát is abba
kellett hagynia. Ott is évekig vezette
a Börtön újság Hitélet rovatát, amiről
kiderült, hogy a büntetés végrehajtás
vezetői is olvastak.
Az elmúlt években bár fokozatosan
romlott az állapota, kezelő orvosa mindig azt mondta, hogy a Parkinsonkórban nem lehet meghalni. 2013
karácsonyán úgy nézett ki, hogy nagyon elhatalmasodik a betegség rajta. Sok minden fárasztotta, a beszéde
kezdett elmosódni, néha nem értettük,

de nagy élmény volt vele imádkozni,
amit minden reggel tudott gyakorolni
feleségével – akivel közel 53 évet élt
boldog házasságban.
Február 16-án, vasárnap került kórházba, kedden már láttuk, hogy nem
sok lehet hátra, el kell búcsúznunk,
és ezt ő is tudta. Felesége, családja
ott lehetett mellette szinte a nap 24
órájában. Kérte feleségét, hogy énekelje el, „Jézus ölébe bizton hajtom
fejem le én…” utána megköszönte a
családnak, hogy eljöttek, kérte, hogy
szeressék egymást, majd a feleségétől azzal búcsúzott, hogy „nehéz a
búcsú de befejeződött egy szép élet
veled”. Utána alig érthetően imádkozott. Csütörtökön már nem tudott
kommunikálni, míg délután, jelenlévő családja körében csendesen elaludt. Egy külföldi barátja írta, hogy
az angyalok ott voltak a kórteremben,
hogy méltóságteljesen és tisztességesen elvigyék haza. A családja is hálás
Istennek az életéért.

Megtérésem után egyik bizonyságtételem alkalmával úgy fogalmaztam,
hogy én már éltem a mennyországban. Igen, éreztem a mennyei hajlék
előízét, a drága szülői házban. Nem
a komfort fokozata volt magas, hanem a természetes szeretet által biztosított egyszerű, állandó házirend,
ahol a vendég, a vándor ugyanabban
a bánásmódban részesült.
Rendezett faluban laktunk, közepes nagyságú telek és ház, a család
8 tagú: nagymamám, szüleim és 5
gyermek. Természetes volt, hogy naponta voltak vendégeink, valamint
az is, ha vándor, jövevény, alkalmi
árus tért be a faluba, az első megkérdezett, hogy hol kaphatna szállást, már hozzánk irányította.
Igaz állataival istállóban volt elszállásolva, de ellátást, meleg ételt vacsorára, reggelire mindig kapott.

Egyszer egy beszélgetésre lettem figyelmes. Az egyik szomszéd kérdezte
édesapámat, hogy nem fél ezer idegent befogadni a házába? Még kárt
is tehet az állataiban, vagy a takarmányállományában, az épületben.
Az én drága, igehirdető édesapám
visszakérdezett: hogyan számíthatnék az örök hajlék jogára, ha nem
cselekedném az én Atyám akaratát?!
„Mert jövevény voltam és befogadtatok” (Mt 25,35)
Megszívlelendő számomra ma, amikor óriás betűkkel figyelmeztetnek
mindenkit, hogy senkinek ne nyisson ajtót. Nekünk ott van a keskeny
úton való járás, de hála Neki, hogy
tanácsol és vezet áldott Lelke által
minden esetben, mit tegyünk. Áldjuk
és magasztaljuk érte.
Sz. Irén, Sarkad
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Az én történetem egy része talán egy kicsit humorosnak tűnhet, ámde tanulságos is. Mégis úgy gondoltam,
megírom, hogy testvéreim, akik olvassák, vagy hallják
e bizonyságtételt, az igazságot megtudva hiterősítést, jó
reménységet, és bátorítást nyerjenek szívükben ill. az
enyémben is.
Mivel szeretteim nagy része már ott nyugszik a temetőben,
néha-néha látogatást téve emlékezem rájuk. Mi több, hogy ez évben
kormányunk is külön emlékezik a
hősi halottakra is. Az egyik drága
nagypapám Huszár János is az
1914-es háborúban vesztette életét a hazáért. Drága édesanyám
2 napos volt, amikor a nagypapa
a behívót kapta, és ott halt meg a
harcmezőn. Őnéki még sírja sincs.
Néhány háborúból írt levelét most
is őrzöm. A nagymama elmondása
szerint egy áldott lélek volt.
Tehát ők mindannyian itt vannak a
szívemben, kedves emléküket megőrzöm. Aztán pedig hitem szerint úgy gondolom, hogy az
égi hon lakosai. Mivel az Igéből is úgy tudjuk: „Hiszen
kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez.” Efézus 2,8
Történt, hogy egyszer kint voltam a temetőben, és egy idősebb nénivel beszélgettem. Beszélgetésünk során az örök
élet és a mennyország ténye is előkerült. Aggodalmas arccal

Nagy hálával emlékszem vissza a
szülői otthonomra, kedves szüleimre, akik önzetlenül segítettek másoknak bármikor szeretettel. Ezt látva
nekem is természetes lett, hogy segítségére legyek másoknak, amiben
csak tudok.
A második világháború után történt
egy alkonyatkor, amikor egy távolabbi
szomszéd bácsi idegen férfivel jött az
édesapám után azzal, hogy nem érti
a szavát. Az idegen ugyanis Prágából
jött, és a mi falunkban akkor még
csak magyarul beszélt mindenki.
Mivel édesapám Prágában végezte
a teológiai tanulmányait, így a négy
év alatt jól megtanulta a cseh nyelvet. Nagy megkönnyebbülés volt ez
az idegen férfinek, hogy végre – már
a harmadik faluban – valakivel szót
tudott érteni. Az már természetes volt,
hogy ezután nálunk szálltak meg. A
férfi katonatiszt volt, a felesége orvos.

rám nézett, és ezt mondta nekem: „Én elhiszem a menny
és a pokol valóságát, csak azt nem tudom, hogy férünk el
ott ilyen sokan?” – mármint a mennyben. „Hiszen még
sokan itt élünk, és a temetőben is olyan sokan vannak”.
Erre én azt feleltem, hogy higgye el, Jézus helyet készít
mindenkinek, aki földi életében élő hittel, parancsolatait
megtartva Őt követte és szerette. Belül mosolyogtam, de
ezt nem mutattam. Bizonyára a néni
nem ismerte a Bibliából azt a reményt
adó igeverset, hogy: „Az én Atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna vajon mondtam volna-e nektek,
hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?” János 14,2
Ezt az élő hittel teli reménységet kívánom minden kedves testvéremnek
a szívébe, aki Isten megváltott gyermekeként Jézussal éli a hétköznapok
sokszor rögös útját. „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem
látható dolgok létéről való meggyőződés.” Zsidók 11,1
Így foglaltam rövid imába ennek a történetnek gondolatait: „Drága Istenem! Tölts fel mennyei erővel és élő
hittel Szentlelked által, amit nem pótol semmi, hogy így
tudjak egy szikrányi fény lenni. Hogy épüljön és jöjjön el
a Te országod és igazságod, és dicsőítessék Szent Neved
mindörökké. Ámen.”
K. Sándorné, Miske

Közel volt hozzánk az iskola is, így
csak mi maradtunk neki segítségül,
és ez így volt jó. Ez a prágai házaspár
nagyon jól érezte magát nálunk, és
nekünk gyermekeknek nagy élmény
volt, amikor másnap reggel a bácsi
rápakolt minket a csónakos motorbiciklire és végig száguldott velünk
a faluban. Abban az időben mi csak
katonaautókat láttunk, tankokat, és
féltünk is természetesen.
Ezek a prágai vendégek ezután minden évben eljöttek pár napra hozzánk, amikor nyaralni jöttek ide a
közelbe, mert itt van egy nagyon jó
gyógyforrás. Abban az időben még
csak a forrás volt meg egy kis iszapos tóval körülvéve, és abba mártogatták magukat a reumás betegek,
hogy enyhülést nyerjenek. Volt ott
egy tisztavizű kis tó, abban lehetett
tisztálkodni.
Ezzel a házaspárral évekig nagyon jó

volt a kapcsolatunk, és később, mikor már nem tudtak ők jönni, mitőlünk jártak hozzájuk édesapám és az
öcsém, ez is nagyon jólesett nekik.
Visszaemlékezem arra, hogy a szüleimnél sokszor voltak nemcsak párnapos vendégek, átutazó testvérek,
hanem sokszor két-három hétre is
ott volt egy-egy idős testvérnő, akinek a gyermekei sajnos nem voltak
hívők. Örömmel járt ide nyaralni egy
kedves, idős testvérnő Pozsonyból is,
amikor már özvegy lett, és hetekig
nagyon jól érezte magát a testvéri
közösségben. Nálunk az természetes
volt, hogy a vendégeket szeretettel
fogadtuk, és mindenben segítettük.
Soha semmiben nem volt hiányunk,
mert a jó Atya mindig kirendelte, amire szükségünk volt, és még másoknak is tudtunk segíteni. Legyen hála
ezért Őnéki!
B. Erzsébet, Szlovákia, Komárno
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Arról gondolkodtam, hogy az Alföld
hitéletéről „paraszt
Apostolairól” igen
kevés szó esik napjainkban. A befogadás, elfogadás
pedig ott kezdődik, hogy Isten
és Jézus Krisztus
személyét és az Igét befogadom-e.
Ismeretből származik a befogadás.
Kiinduló pontként Nagyszalontát és
Arany János családját választottam.
Arany János 1817. márc. 2-án született Nagyszalontán. Szülei Arany
György és Megyeri Sára, református
vallású földművelők voltak. Vagyonuk
egy kis nádas házból és kevés földből állt. Eredetileg kisnemesi család
volt, de később jogaiktól megfosztották őket, csak nemesi levelük maradt
meg. A család több tagja súlyos tüdőbajjal küszködött – mint a legtöbb szalontai család – a nyolc gyerek közül
csupán kettő maradt életben (János
és Sára). A szülők naponta olvasták a
Szentírást, így eshetett meg az, hogy
János fiuk már hatéves korára folyé-

A „Hajlék az Atya házában” pályázatunkra érkező írások közül
az alábbiakat jutalmaztuk
Bathó Erzsébet, Szlovákia
Elek Lajos, Érd
Fejes Ferencné, Budakeszi
Hege Mihályné, Súr
Irena Palicová, Szlovákia
Jamrik Józsefné, Komárom
Juhász János, Bekecs
Keszeg Júlianna, Románia
Kovács Sándorné, Miske
Leszlauerné Sikos Éva, Győr
Misák Viktorné, Ukrajna
Nagyné Kurdi Jolán, Pécel
Novák Mihályné, Jánoshalma
P. Arany Júlia, Tahitótfalu
Póczos István, Fényeslitke
Radics Ágnes, Cered
Révész Andrásné, Kisvárda
Szabó Dénes, Vecsés
Székely Irén, Sarkad
Zóka Benjámin, Pécs Hird

konyan olvasott. Arany János így emlékszik: „A Szentírás vonzóbb helyei
lettek első tápjai gyönge lelkemnek.
A zsoltárokat, a Biblia vonzóbb részeit emlékezetemet meghaladó idő
előtt, hallásból már elsajátítottam. A
Bibliának nem maradt része olvasatlan.” A szülők hitélete az Ige befogadásán állott, és ez az ismeret mások
befogadását is eredményezte. János
nem vitte tovább az atyai vagy inkább
az anyai hagyományt. Nagyszalonta
után Debrecenben folytatta tanulmányait. Szívében mindig ott maradt a
vágy a nyugalom és a békesség után,
versében így ír:
„Szülőhelyem Szalonta
Nem szült engem szalonba;
Azért vágyom naponta
Kunyhóba és vadonba.”
János, az apostol így ír levelében:
„Nagyon örültem, hogy találtam
gyermekeid között olyanokat, akik
igazságban járnak, úgy ahogyan
parancsot kaptunk erre az Atyától.
Legyen velünk kegyelem, irgalom,
békesség az Atya Istentől és a Jézus
Krisztustól, az Atya Fiától igazsággal és szeretettel.” 2Jn 4,3.
Olyan gyülekezetbe tartozom, melynek egyik szellemi bölcsője éppen
Nagyszalonta volt. Több olyan testvéremmel hozott össze Isten, akik arról
tettek bizonyságot, hogy sok nehézség és küzdelem között éltek ott, de
a helységnek kisugárzása volt, mert
befogadta az Igét és tovább sugározta
az örömüzenetet. Láttam az életükben, hogy a befogadás életük alapja
lett, és örömük maradandó.
Az Alföld déli részén a Bácska, Bánát
egészen a Vajdaságon át a Hegyhát
vonaláig egy ugyanolyan szellemi kisugárzású terület gyülekezetünk életében, mint az Alföld dél-keleti része.
Bár itt sok németajkú nemzetiség élt,
mégis sorra alakultak magyar gyülekezetek az 1800-as évek végén és
az 1900-as évek elején. Egy ember
megoldást talált az Igében az életére, befogadta az Úr Jézus Krisztust.
Isten szelleme indította, hogy ne tartsa magába a megtapasztalást, hanem
segítsen másoknak is a keresésükben, felekezeti hovatartozás nélkül.
Jöhetett az I. világháború, az anyagi
kilátástalanság, a gyülekeztek fennmaradtak 1945 évig a II. világháború
befejezéséig. A Délvidéken 14 gyüleke-

zet sok-sok szolgáló testvérrel, egész a
szétszóratásig – a kitelepítésekig – és
még azután is ragaszkodtak egymáshoz és az Úrhoz. Erről tanúskodnak a
német és magyar nyelvű levelezések,
feljegyzések és okiratok.
Családomban történt az 1950-es évek
elején: Egy napon egy fiatal házaspár
jelent meg a lakásunkban két bőrönddel. Elmondták, hogy Miskolc mellől
jöttek, kitették őket a munkahelyükről, s így elveszítették a lakóhelyüket
is. Ugyanis útkaparók voltak, lakóhelyük egy kerekeken guruló szerszámos
bódé volt, így nincs hol megszállniuk.
Elmondták, hogy ők hívő emberek, és
a vezetéknevük is a miénkhez hasonló: egy „s” betűvel rövidebb. Kérték,
könyörüljünk rajtuk, jön a tél, adjunk
nékik szállást egy időre. Aki ismeri
az akkori viszonyokat, a feljelentések,
besúgások kora volt. Sok ember tűnt
el egyik napról a másikra nyom nélkül. Sőt sok lakásba az elhelyező bizottság rakott embereket – családokat
akár volt szabad hely vagy szoba, akár
nem. Nem volt sok idő gondolkodni,
ők összes holmijukkal ott voltak, és
az éjszaka közeledett. Két szobánk
volt. Az egyikben mi gyerekek négyen
aludtunk, három vaságy és egy kiságy
teljesen betöltötte a szobát. A másik
szobában a szüleink laktak két hitvesi
ágyon, és ott voltak a szekrények is.
Így szüleink egy ágyba költöztek, és
átengedték a másikat az idegen házaspár részére. Összehúztuk magunkat. Nem tudom hány hónapot éltünk
így, talán egy félévet is. Ez alatt az idő
alatt sokat forgattuk a Bibliát esténként. A fiatalasszony szépen rajzolt,
és színes képeket készített Dániel és
a Jelenések könyvéhez. Sok hívő verset is megtanulhattunk. Az Úr a szükséget és nyomorúságot széppé tette,
szeretettel és békeséggel vett körül
bennünket. Mindenki végezte a maga feladatát, és amilyen hirtelen jött
a szükség, ugyan olyan gyorsan jött
a megoldás. Meghallgatásra talált az
imádságok sokasága és vendégeink
lakás kiutalási kérelme. Az Úr megdicsőítette magát mind a két családban. „Nekünk tehát fel kell karolnunk
az ilyeneket, hogy munkatársakká legyünk az igazságban.” 3Jn 8.
Legyen az Úré a dicsőség!
Bödös József

15

2014 / 1

Jézus mondja: „Az én Atyám házában sok hajlék van, ha nem
volna megmondtam volna nektek. Elmegyek hogy helyet
készítsek nektek. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé veszlek titeket,
hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is….” János 14,2-6
Itt az Úr Jézus az övéinek ugyan a mennyei hajlékokban
való bőséges helyről beszél, én arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy míg a földi vándorutunkat járjuk, itt is
hajlékokra van szükségünk, és azt is mindig kirendeli az
Ő megváltottain vagy emberi eszközökön keresztül.
Családommal 1988 novemberében költöztünk egy baranyai város perem részére. Itt ezideig a katolikus egyházon kívül más közösség nem működött. Mi protestáns
emberek szerettük volna itt is, hogy alakulhatna egy kis
közösség. Az akkori plébános segítségünkre volt, címeket
adott és kezdtük gyűjteni a hozzánk tartozókat. Hajlékra
lett volna szükségünk. Az anyagyülekezet lelkipásztora
és egy presbiter felkereste az itt működő textilipari üzem
igazgatóját. Ő rögtön igent mondott, és felajánlotta a gyár
ebédlő helyiségét. Lett HELY. Itt tartottuk első istentiszteletünket 1992. február 2-án, 24 évvel ezelőtt. 4 év elteltével az üzemet privatizálták, és új helyre lett szükség.
Akkor családommal teljes egyetértésben felajánlottuk
szerény hajlékunkat az istentiszteletek megtartására. Azt szoktam mondani: Isten engem arra méltatott,
hogy szerény családi otthonomat TEMPLOMMÁ szentelte. Sok-sok közös áldásban volt itt részünk. A folyósón
a szoba bejárati ajtaja felett egy virágos falitáblán a következő Ige fogadta az érkezőt: „Én és az én házam népe
az Urat szolgáljuk.” (Józsué 24,15)
14 évet töltöttünk itt el. Isten segítségével 2007 szeptem-

Annak idején, amikor összeházasodtunk a férjemmel, az volt a célunk,
hogy családunk legyen. Legyenek
gyermekek, és szép új ház.
Meglett minden. Az új ház mellett
nyíltak a virágok, a gyermekek jókedvűek voltak, a férjem is, rendben
volt minden. Azelőtt azt gondoltam,
hogy aki ezt eléri, az boldog. Én mégsem voltam az. Mi az, ami még hiányzik? – kérdeztem magamtól.
Nem tudtam.
Aztán elindult Kárpátalján is az ébredés hulláma. Elérte családunkat
is. Eljött közénk a világosság és felragyogott nekünk a Krisztus. Még

ber 15-én felszentelésre került sok nehézség árán felépült
kis gyülekezeti házunk (imaházunk). Ismét van HELY.
Egy másik hajlékról is kell beszélnem, amelyben szintén
érintett vagyok. Szüleim egy Somogy megyei kisvárosban
éltek, én is itt nevelkedtem. A mi családi házunknál egy
kis evangéliumi közösség szokott összejönni, énekelni és
imádkozni, a Bibliát tanulmányozni. Bizonyos időben a
körzeti lelkipásztor is meglátogatott bennünket. 15 éve
édesapám hazaköltözése miatt a tulajdonban változások
történtek, és én is résztulajdonossá váltam. Akkorra már
egy kis baptista közösség formálódott, a körzeti prédikátor megkérdezte, hogy legyen ezután. Minden gondolkodás nélkül édesanyám és én is igent mondtunk, és
öcsém sem ellenezte. Továbbra is helye lett otthonunk a
kis gyülekezetnek. Aztán kinőtte a gyülekezet a kis szobát, és most bérelt helyeken gyülekeznek.
Én egy Somogy megyei kis faluban születtem, ahol sosem volt a testvérek tulajdonában imaház. Egyik helyről költöztek a másikra, oda, ahol helyet kaptak. Az a
mondás járta: „A Bognár Lajos szobájába – Tóth Kálmán
konyhájába”. Ezek a falusi talpas „SZENTEGYHÁZAK:”
Csodálatos kényelemmel. Döngölt földpadló, nyárfa lóca. Csodálatos, megnyílt emberi szívek, térdelve, 1 órán
át imádkozva, a fahánccsal töltött párnán, és a mennyből leszállt az ERŐ!
Isten legyen nekünk irgalmas, hogy értékelni tudjuk
gyönyörű templomainkat, imaházainkat. Adja, hogy valamennyien eszközei lehessünk, hogy e hajlékok megteljenek. Most is van hely. Az ének szavaival: „Oh mily
szép Istennek hajléka, Hol egyesül a szentelt nép…”
Z. Benjámin, Pécs Hird

nyugtalanabb lett a szívem. Égni, világítani és tenni Krisztusért és az Ő
ügyéért. Egy olyan utat láttam magam előtt, amit addig soha.
Ezt követően Isten elhozta azt a történelmi fordulatot is, mikor megnyíltak az országhatárok. Így az ébredés
örömében érkeztek hozzánk az Úr
küldöttei! Lelkipásztorok, gyülekezeti tagok, kántusok, teológusok és
tanáraik. Ilyen alkalmakon a lelkipásztorunk azt mondja: Aki tud fogadni vendégeket, jelentkezzen. Akkor
tudtam igazán örülni a kellemes otthonnak, amikor az ilyen vendégeket
is befogadhattuk.

Én magam és családunk tagjai is sokszor voltunk befogadottak. Tehát lehet
a hajlékunk is Atyai ház. Meg mi is
kaphatunk szállást ezen a címen. Ezek
mind olyan közös örömök, amelyek az
Úr Jézus nélkül meg sem valósulhatnának. Érdemes az Ő tanítványának
lenni, mert a mennyei örömöknek
már itt részesei lehetünk.
Ezzel a gyönyörű igével szeretnék elköszönni: „A reménység Istene pedig
töltsön be titeket minden örömmel és
békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek
ereje által.”
Egy kárpátaljai hallgató
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Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. I.Thessz
5:22
Eszembe jutott annak a fiatalembernek a története, aki
— az élet csalódásaiban megkeseredve — egy evangelizáción meghallotta az Úr hívó szavát, és érezte, hogy életének megoldása csak az Úr Jézus szabadító áldozatának
elfogadásában van. Szeretett volna megtérni. Vágyott a
szabadulás után, de nem tudott a döntésre eljutni. Egy
imacsoport sokat imádkozott vele. Együtt tusakodtak a
fiatalember szabadulásáért, de nem tudott áttörni. Egyik
alkalommal egyik testvéren keresztül megjelentette az
Úr, hogy a fiatalembernek, úgy, 8-10 éves korában volt
egy erős allergiája, ami semmilyen orvosi kezeléssel nem
akart elmúlni. Utolsó próbálkozásként a szülei felkerestek egy természetgyógyászt, és az alkalmazott gyógymód
után az allergia megszűnt. Teljesen elmúlt. A fiatalember már el is felejtette az esetet, csak akkor emlékezett
vissza rá, amikor a prófétai kijelentésben az Úr feltárta a múltban nyert gyógyulás által rákerült köteléket.
Érdekes, hogy az allergia teljesen, örökre elmúlt. Soha
nem jött vissza, de a gyógyulást nem Istennél kereste, és
ezért egy olyan kötelet képezett, ami nem engedte, hogy
Jézus Krisztus mellett döntsön. (Hála az Úrnak, hogy az
Ő gyermekeinek hatalmat adott a szellemi erők felett az
Úr Jézus győzelme által, és azok a testvérek ezzel a hatalommal le tudták vágni ezeket a kötelékeket. A fiatalember megszabadult, és Isten áldott szolgája lett. Ez a
„szabadító szolgálat”.)
Talán egy ártatlannak látszó „formai hiba”, egy lényegtelennek tűnő apróság „nyitott ajtó” lehet a Diabolosz
számára, és akkor ezen a szabad bejáráson keresztül eltántoríthat az Úrtól. A sarokból csak
egy vékony szál pókháló vezet a kifeszített háló közepén vergődő pillangóhoz, a háló alkotója mégis pillanatokon
belül ott terem, és a pillangónak már
nincs menekvése. Elég egy vékony
pókháló is.
Amikor hajómérnök lettem, azzal kezdtem a pályafutásomat, hogy elmentem
tengerésznek. Másfél évet hajóztam a
DTRT Duna-tengerjáró hajóin és ez
alatt sok-sok egyéb tapasztalat mellett,
egy nagyon érdekes megfigyelésre is
szert tettem. A nagy – tizenötezer, sőt ötvenezer tonnás
– hajókat, jó vastag kötelekkel kötik a mólón lévő kikötő
bakokhoz. Ezek karvastagságú sodrott kender kötelek.
Olyan nagy súlyuk van, hogy a fedélzeten való mozgatásukhoz egyszerre tizenöt-húsz matróz szükséges. (Ezért
a gyakorlatban nagy erejű csörlőket használnak.) Ezt a
kötelet – „lancánának” nevezik – ki kell dobni a partra,
hogy az ott várakozó segítő a kikötő bakra akaszthassa.
Egy ilyen súlyos kötelet nem lehet „csak úgy kihajítani”. Ez lehetetlennek látszó feladat. Hogy lehet ezt mégis megoldani? Hogy lehet ezt a súlyos kötelet kijuttatni
8-10 méterre a partra, néha még messzebbre is?
Ezt úgy oldják meg, hogy a lancána végén kiképzett hu-
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rokra rákötnek egy könnyű, 10 mm vastagságú kötelet,
– „dobókötelet” – aminek a végén egy fából készült „dobókörte" van. Ezt már nem probléma a partra kidobni.
A segítő elkapja a vékony kötelet, aztán húzza, húzza,
míg oda nem ér hozzá a vastag lancána. Így már rá tudja emelni a kikötő bakra és ezzel az ötvenezer tonnás
hajót is biztonsággal rögzíteni tudja. Három-négy ilyen
lancánával kikötött hajóóriást még a legnagyobb orkán
sem képes a kikötési helyéről leszakítani. (A fényképen
egy 98 ezer tonnás hajó kikötése látható.)
Az Úr Jézus arról beszél a János Evangéliumában, hogy
amikor jön a világ fejedelme, ...én bennem nincsen semmije; (Jn 14, 30.) Manapság ezt úgy mondjuk, hogy nincs
fogása rajtam. Se’ dobókötél, se’ pókháló kapcsolatom
nincs vele. Nem tud megfogni!
Jézus Krisztus áldozata árán teljes szabadságot, üdvösséget nyertünk, a Sötétség Fejedelme viszont állandóan arra
törekszik, hogy – szabad akaratunknál fogva – valahogy
elejtsen minket. Ártalmatlannak látszó „apróságokkal”
próbál becserkészni. Nem látjuk azt a kötelet, amivel meg
akar kötözni, arra a vékonyka dobókötélre meg nem is
nagyon figyelünk. A pókhálóra pedig még kevésbé.
Meg sem próbálja Isten gyermekeit valami „főbenjáró
bűnre” rávenni. (Ezt majd később!) Tudja, hogy erre még
kevés az esélye. Gyilkossággal, lopással, vagy nyilvánvaló paráznasággal nem is próbálja megkísérteni a hívő embereket. Jól tudja, hogy amint észrevesszük, hogy
el akar ejteni bennünket, valószínűleg ellenállunk, vagy
legalábbis menekülőre vesszük a dolgot.
Megelégszik azzal, ha egy kis „neheztelést” ébreszt bennünk valaki iránt. Ezt még jogosnak is érezzük, hiszen
méltatlanul mellőztek, vagy méltatlanul nem kaptam meg azt a tiszteletet,
ami igazán megilletne.
Ha idősebb vagyok, „joggal várhatom
el attól a sihedertől”, hogy nagyobb
tisztelettel beszéljen velem.
Ha én vagyok a fiatalabb, akkor pedig
„jogosan” állok ki a jövő nemzedék, a
kreatív fiatalság nevében, s nem véletlen, hogy kicsit, – néha talán csak
magamban – le is nézem ezeket a „maradi”, „hagyományokhoz ragaszkodó”
„idejétmúlt” öregeket. „Ezeknek már
lejárt az idejük”. Magamban le is írom már őket: „úgy
is eltűnnek a porondról hamarosan. Azt meg ki tudjuk
várni valahogy.”
Ha sikeresebb vagyok, mint az a másik, egy kicsit lenézem, hiszen azért nem vitte semmire, mert ő olyan idétlenül áll hozzá mindenhez. Jogosan tartom különbnek
magam.
Ha szegényebb vagyok, öregebb autóval járok, mint ő,
természetesen úgy gondolom: „azt a gazdagságot valószínűleg nem becsületes úton szerezte.”
Ezeket a megállapításokat nem mondom el másoknak,
hiszen én jó hívő ember vagyok, – nem rágalmazok meg
senkit – de magamban azért meg van a véleményem ró-
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la. Ezt csak nem tiltja a Biblia? Nem haragszom rá, de
az ilyen ember nekem ne prédikáljon.
Aztán ilyesmi is megfogalmazódik bennem néha: „Na,
megint ez állt fel bizonyságot tenni! Már előre tudom,
mit fog mondani.” „Ki nem állhatom, hogy ez az ember
mindig ’osztja az észt.” „Hogyan tudja megjátszani, hogy
mindig ’szellemben van’, amikor imádkozik?”
Ha a hazugság területét nézzük, ott is megtaláljuk a
szinonimákat, mert azért, „mi hívők nem hazudhatunk”. Ezt tudjuk, és komolyan is vesszük. (De azért a
feleségemnek/főnökömnek/barátomnak nem mondok
el minden részletet, hátha „beleakadna” valamibe. Nem
kell neki mindenről tudnia.) Még csak nem is „füllentek”, éppen csak „elkerülöm” az igazság közlését. Ugye
ez nem is bűn? Hiszen „nem tettem” olyasmit, ami tilos!
Csak nem gondolja valaki, hogy ezzel a csekélységgel kötöz meg a Sátán? Ugyan már! Ezzel a kis semmiséggel?
Nem. Valóban, ezzel még nem kötöz
meg, csak éppen valami köze lesz
hozzám. Ez csak olyan, mint a „dobókötél”. A végéhez már hozzá van
kötve a lancána, és csak alkalom
és idő kérdése, hogy az, (mármint
a lancána) mikor kerül rá a kikötőbakra. Akkor pedig nekem már
annyi! Meg vagyok kötözve.
Ugyanez érvényes a káros szenvedélyekkel való „kacérkodásra”, (egy
szál cigi még nem fog megkötözni!)
a „tisztátalan tekintet” gyakorlatára
(hűséget fogadtam, nem vakságot),
s azt hiszem, a villamoson, a lyukasztó mellett állva kézben tartott jegyre is (ha meglátom
az ellenőrt, még gyorsan ki tudom lyukasztani).
Valóban nem nagy dolgok ezek, de olyanok, mint a pókháló, vagy a dobókötél. Most még gyengének látszik, – nem
nagy dolog – de ha most nem szakítom el, nem számolom
fel vele a kapcsolatot, akkor hamarosan ott terem a pók
is halálos marásával, vagy ott van a „lancána”.
Útikalauzunkban, a Bibliában – szívesen nevezem a Bibliát
az életre szóló „kezelési utasításnak” is – sok tanácsot,
sok előírást találunk arra, hogyan kerülhetjük el, hogy az
Ellenség birtokba vegye életünk vezetését, ami a jövőnket
is meghatározza. Az Ószövetségben az egész nép megtartására vonatkozó eszközöket találunk: „Őrizd meg az
Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, hogy az ő útján
járj, és őt féljed.” (V. Móz 8,6) Már akkor is van azonban
személyre szóló utasítása is: „Ragaszkodjál az erkölcsi
tanításhoz, ne hagyd el; őrizd meg azt, mert az a te életed”. (Péld 4,3) Sőt, a szexuális élet tisztaságára is tanítást
ad: „Színmézet csepeg az idegen asszony ajka, és simább
az olajnál az ő ínye.”(Péld 5,3) „Mély verem a tisztátalan
asszony és szoros kút az idegen asszony.” (Péld 23,27) A
homo szexualitásról pedig egyértelműen kimondja az Ige,
hogy utálatosság az az Úr szemében: „Ha férfival hál úgy,
mint asszonnyal hálnak, utálatosságot követtek el mindketten, halállal lakoljanak…” (III Móz 20,13)
Hű-ha! Nem szigorú ez egy kicsit? Bizony valóban szigorú. Ezeket a dolgokat Isten másképp tekinti, mint mi.
Szeretnénk talán Isten vélekedését a miénkhez igazítani,
de azt nem lehet. Nincs más, minthogy a mi állásfoglalá-
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sunkat kell Istenéhez igazítani, Isten népének tisztának
kell lennie ezektől a bűnöktől, de a jövendőmondók, vajákosok sem élhetnek Isten népe között. Talán még meglepőnek is tartjuk, hogy Isten az életnél – az Ő különleges,
és nagyszerű ajándékánál – is fontosabbnak tartja, hogy
az Ő népe, az általa meghatározott rend szerint, tisztaságban éljen. Kemény dolog ez, de tudnunk kell, hogy
ezeket Isten is „keményen” veszi. Ugyanezt a „halálos
komolyságot” olvassuk a nő-férfi kapcsolatra vonatkozóan akkor is, ha az „házasságon kívül” történik. Nem
babra megy a játék! Meg kell halnia!
Az Igéből azt is egyértelműen látjuk, hogy Isten nem engedi meg népének az okkult praktikák alkalmazását: „Ne
menjetek igézőkhöz, és a jövendőmondókat ne tudakozzátok, hogy magatokat azokkal megfertőztessétek. Én
vagyok az Úr, a ti Istenetek.” (III Móz 19,31) Aki pedig
igézőkhöz, jövendőmondókhoz fordul, . . . arra is kiöntöm haragomat, és kiirtom azt az
ő népe közül. (III Móz 20,6)
Az Újszövetségben az apostol a
gyülekezetek tisztántartására ad
útmutatásokat, amint azt a római
levél 13.rész 13. versében olvashatjuk: „Mint nappal, ékesen járjunk,
nem tobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és
feslettségekben, nem versengésben
és irigységben.” Vagy pedig a Gal
5,16-ban: „Mondom pedig, Lélek
szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.”
Mik is ezek a „test kívánságai”?
Kényelmesség, lustaság, dologtalanság, nagy evés (talán az ínyenckedés is ide sorolható), mások lenézése,
mások megkárosítása, kapzsiság, nyerészkedés, (más
kárára) haragtartás, gyűlölködés, más dolgába avatkozás, alattomosság, hát mögötti beszéd, szeretetlenség,
szadizmus (akár emberrel, vagy állattal), kegyetlenkedés, és még nagyon sok minden.
Pál apostol bölcsen tanácsolja ifjú tanítványát, Timóteust,
személy szerint is: „Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet,
a békességet azokkal egyetembe, akik segítségül hívják
az Urat tiszta szívből.” (II. Tim 2,22)
Mózesen keresztül úgy beszél Isten az Ő népéhez, mint
egy kedves, szerető Apuka, aki – bár megadatott a gyermekének a szabad akarat – szeretné elérni, szinte, mintha
rá akarná beszélni, hogy „csak nagyon vigyázz magadra,
és őrizd jól a te lelkedet, hogy el ne felejtkezzél azokról,
amelyeket láttak a te szemeid, és hogy el ne távozzanak
a te szívedtől teljes életedben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak fiaival.” (V Móz 4,9)
Pál apostol pedig, mint aki érzi, mit jelent az ember életében az a vékonyka „dobókötél” vagy, hogy még tovább
menjek, az a sokkal vékonyabb – szinte alig észrevehető
– pókháló, féltő szeretettel tanácsolja a thesszalonikaiakat, meg minket is: „Mindent gondosan vizsgáljatok meg,
hogy valóban Istentől származik-e! Ha igen, akkor ahhoz
ragaszkodjatok, de maradjatok távol mindentől, ami gonosznak látszik!” (I Thessz 5,22 - egyszerű fordítás)
N. Rezső
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Kedves Mera
rádió munkatársai,
Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!
„Kegyelem néktek és békesség
Istentől a mi Atyánktól, és az Úr
Jézus Krisztustól.”
Szeretettel küldöm köszöntésemet.
Hálát adok Istennek, hogy a rádión
keresztül is hangzik Isten Igéje, és
határon innen és határon túl sokan
hallgatják. Jézus mondja az Igében:
„Aki mindvégig állhatatos marad az
üdvözül és Isten országának evangéliuma hirdettetik majd az egész
világon minden népnek és akkor
jön el a vég.” Várjuk az Úr Jézus
Krisztus dicsőséges megjelenését.
Akik készen vannak, bemennek vele a menyegzőre.
Továbbra is Isten áldását kérem
életükre, munkájukra.
V. Gyuláné, Dudar
Isten gazdag áldását kívánom életükre, szolgálatukra. Hálás a szívem a
szolgálatukért, amit naponta hallgatok. A bizonyságtételeket melyek nagyon értékesek és
maradandóak és követendőek.
Szeretettel,
G. Józsefné, Nyíregyháza

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

18007411-1-42
Előre is köszönjük!

Így karácsony elmúltával valahogy
sok minden eszembe jut. Mily csoda, hogy miközben írom e levelet,
hálával telik meg a szívem. Hálás
vagyok, hiszen a 2007-ben kapott
agyembólia után Atyám gondoskodó
szeretete, és nagy, irgalmas kegyelme
még felépített, hogy írhassak nektek. Én magam is sokszor elcsodálkozom, hogy van ez? És mióta írok,
többször olvasom nevem a pályázati nyertesek között. Igen Atyám, ez
mind-mind a Te érdemed. Én csak
eszköz vagyok a Te hatalmas kezedben. Még írni akar e kézzel Isten. (1
Krónika 28,20) És kapom a bátorító igéket. „Erős sziklám és oltalmam az Isten.” Zsolt 62,8 „Bizony
jóságod és szereteted kísér életem
minden napján.”
Ezen a karácsonyon is együtt lehetett csonka kis családom, Sopronból,
haza tudtuk hozni fogyatékos kisleányomat, és ellátott hozzá Atyám
mindennel, amire szükségünk volt.
Fát kaptunk az önkormányzattól,
úgy, hogy mi nem kértük, még a
2014 januári gyógyszert is ki tudtam
váltani. Szeretete benne volt napi

életünkben, örömeinkben,
erőt adott,
amikor megfáradtunk, vígasztalt,
amikor a fiam lába megrándult, és
aggódtam, hogy másnap hogyan fogok Sopronba utazni? Egyedül betegségem óta hosszabb útra nem
indulok el. A csomagok cipelésében és a vonatjegy megvételében
is nagy segítség a fiam. Másnap
elindulhattunk mind a hárman.
Karácsony elmúltával találtam a
postafiókunkban még karácsonyra küldött küldeményeket. Ekkor
kaptam a MERA-tól is a jutalomkönyvet. Úgy érzem, még ünnepek
után is akar Isten meglepetéseket
készíteni. Még a fiam részére is találok a küldött írások között olvasni valót.
Kérem Istent, áldja meg a munkátokat, életeteket és erőtöket, és vezesse sokáig általatok e szolgálatot
az Ő akarata, igazsága, tisztasága
és szeretete szerint.
Szeretettel,
Éva néni, Komáromból

Testvéri nagy szeretettel kívánom köszönteni
minden Mera szolgálatában tevékenykedő
testvért, testvérnőt és a hallgatók
táborát Jézus nevében. Eléggé hoszszú idő telt el utolsó levélírásom óta,
mert az elmúlt évben egészségi állapotom miatt többször kórházban
feküdtem, sőt kisebb műtéten is átestem. Mennyei Atyám kis ostorozást engedett meg nekem, de nem
adott még át a halálnak. A zsoltáros fogalmazásával szeretném elmondani, hogy: „Jó nékem, hogy
megaláztál, Uram, hogy megtanuljam rendelkezéseid”. Mert ha nem
így lett volna, talán igen elbizako-

dottá lettem volna. Tekintettel idős
koromra, mindeddig igen jól bírtam, kisebb-nagyobb munkálatokat el tudtam végezni úgy mezei,
mint szakmai területen, amelyekre
mindez ideig igényem van. Amint
megújul minden reggel az Úr kegyelme, újabb és újabb kihívásokkal szembesülök, melyekhez Tőle
várok és kapok erőt, eligazodást.
Uramnak akarok mindenben és
mindenért dicsőséget adni, ami
csakis Őt illeti.
„Legyen velünk istenünknek, az Úrnak
jóindulata! Kezeink munkáját tedd
maradandóvá, kezeink munkáját tedd
maradandóvá!” (Zsolt 90,17)
B. Zsigmond, Erdély

Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus
nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala. Kol 3,17
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„Él bennem a Krisztus”

Mit jelent Isten igéjének ez a kijelentése? Semmiképpen
nem mondhatjuk: ez valami teológiai elmélet; valami magasröptű gondolat, amelyen el lehet érzelegni egy kicsit.
Különösen nem, ha számot vetünk azzal is, hogyan is
hangzik ez az igevers: „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus
él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek,
az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem,
és önmagát adta értem.” (Gal 2,20)
A Krisztussal együtt keresztre feszített állapot halált jelent. Halált annak az óembernek, aki uralta az egész életemet, mielőtt Krisztus a szívembe költözött volna. Ez
számomra nagyon kézzelfogható üzenet, hiszen még jól
emlékszem arra, amikor 8 éves koromban a tanító nénim
azt helyezte kilátásba – ismerve viselt dolgaimat –, hogy
„akasztófán végzi ez a gyerek…” Abban az időben sokat
jártam egy kis gyülekezetbe, ahol a szószék mögötti falon
egy hatalmas kép volt. Másolat Munkácsy Golgotájáról.
Azt hiszem nem túlzok, ha azt mondom: ezerszer is végignéztem a kép minden porcikáját. Hányszor ültem ott az
igehirdetések alatt meredten nézve a képet, s a két lator
látványa megborzongatott: „melyik lehetnék én”…
Aztán eljött az idő, amikor felismertem, hogy a tanító né-

nim által emlegetett életpályát csak egy módon kerülhetem el, ha Krisztussal együtt hagyom magam meghalni,
hogy vele együtt új életre támadjak. Addig azonban számos
kudarcba fulladt megjavulási kísérleten voltam túl. Végső
kétségbeesésemben már azt gondoltam, hogy élnem sem
érdemes, hiszen úgy sem tudom megváltoztatni magam!
S milyen igaz: tényleg nem tudtam megváltoztatni se a
viselkedésemet, se a beszédemet, de leginkább romlott
szívemet. Erre egyedül Jézus Krisztus volt képes.
Milyen áldott reménységet hozott, amikor megérthettem: „többé nem én” kísérletezem a javulás útjára térni,
hanem „él bennem a Krisztus”, s ami nekem nem ment,
azt Ő képes elvégezni Szentlelke által.
Tudom, nem csak én vagyok, aki erről bizonyságot tehet.
Hadd bátorítsam olvasóinkat, hogy a Húsvét táján megjelenő Antenna számára írják le, hogyan tapasztalták és
tapasztalják meg a fenti Ige jelentését és jelentőségét saját
életükben. A borítékra, kérem írják rá: Pályázat.
A pályázat mottója:

„Él bennem a Krisztus”.
Beküldési határidő: Április 10.
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Lelkiposta

Ifjúsági műsor (Hetes kód)

Levelek, történetek,
Gyermekműsor
Lelkiposta
Nőktől nőknek
interjúk, igetanulmány
Minden műsorunk meghallgatható honlapunkon, a www.mera.hu címen. A frekvenciák/
hullámhosszak esetleges változását időben közölni fogjuk. A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
SZO

Kulcsár Tibor

Egy vendéggel több?
Mivel hosszú időn át laktunk a gyülekezeti
ház mellett, ezért szinte magától értetődő
szokásunkká lett – miként előzőleg szüléinknek is –, hogy vasárnaponként vendégeket hívjunk a gyülekezet látogatói közül
ebédre. Szinte mindig bőségesen volt ennivaló az asztalon, és számítottunk be nem
jelentett vendégekre is.
Erre a vasárnapra már négy vendéget
hívtam meg, amikor a tömegben fölfedeztem egy idegent. Szokásomtól eltérően, most igyekeztem nem észrevenni,
akkor majd csak akad valaki, aki meghívja. Elképzelésembe ő már nem illett bele,
hiszen – mint mondottam – már másokat
hívtam meg asztalunkhoz, és ezzel betelt
a létszám. Csak tíz kicsiny roládot sütöttem, és tizenegy személy az asztalnál egygyel több lett volna.
Már indulni készültem, amikor tudatára
ébredtem szeretetlenségemnek. Ezért viszszafordultam, üdvözöltem a közben félreállt
idegent, és megkértem, jöjjön el hozzánk,
ha nincs más elkötelezettsége.
Nem, nem volt. Azonnal elfogadta a meghívást. Nyilvánvaló, hogy erre várt, vagy
legalábbis arra, hogy valaki üdvözölje.
Ebédnél a nagy asztaltársaság előtt kérés
nélkül bemutatkozott, s egy meglepő történetet hallhattunk.
Vendégünk néhány hete segédorvos volt
a helybeli kórházban. A különböző templomokban hiába kereste a kapcsolatot keresztyén emberekkel. Lemondóan számolt
be hiábavaló fáradozásáról egyik női betegének, ugyanakkor elpanaszolta azt is,
hogy milyen magányos.
Ez a beteg azután felhívta figyelmét gyülekezetünkre, és pontosan le is írta neki,
hogyan juthat el a gyülekezeti házba. Azt
bizonygatta neki, hogy ott majd észreveszik, üdvözlik, meghívják ebédre, és így
meg fogja találni a keresett kapcsolatot.
Vendégünk nem sejtette, hogy a szóban
forgó beteg a leányunk volt. Ő természetesen tudott arról a szokásomról, hogy üdvözlöm az idegeneket, és meghívom őket
ebédre, ezért azután bizonyos mértékig
biztos lehetett abban, hogy amit a fiatal
orvosnak ígért, teljesülni fog.
Leányom azonban nem tudhatta, milyen
közel voltam ahhoz, hogy ezúttal eltérjek a
szokásomtól, ama nevetséges aggodalmam
miatt, hogy nem lesz elegendő a hús!
Ahogy később elmesélte nekem, nagyon
nyugtalan lett elhamarkodott ígérete miatt. Vajon valóban olyan magától értetődő,
hogy minden úgy fog történni, ahogyan
szeretné? Ezért azután hirtelen támadt
aggodalmában imádkozni kezdett, és könyörgött Istenhez, hogy a fiatal orvost őrizze meg a csalódástól.

Isten az ő imádságának hatására a csaknem elrontott helyzetet jóra fordította.
A fiatal orvos otthonra talált nálunk. A gyülekezetben hozzá hasonló korú barátokra
lelt. A gyülekezetünk pedig hasznos munkást nyert benne egész itt léte idején.
Ma missziói orvosként munkálkodik Afrikában, szívélyes baráti kapcsolatunk a
kontinensek közti távolság ellenére megmaradt.
Egy másik vasárnap kinyitottam a konyhaablakot, hogy kiengedjem a főzés okozta gőzt. Észrevettem két ismeretlen fiút,
akik tétován és nyilván céltalanul ődöngtek az utcán.
Hirtelen indításnak engedve megszólítottam őket, hogy nem éhesek-e, és elfogadnának-e egy ebédmeghívást. Micsoda
étvágyuk volt!
Aggódva néztem a hihetetlenül gyorsan
kiürülő tálakat. Csaknem megbántam,
hogy meghívtam őket, amint saját gyermekeink nagy szemekkel néztek az eltűnt
ebéd után.
A fiúk beszédessé váltak. Megtudtuk, hogy
ők is ott voltak a gyülekezeti összejövetelen. Elvegyültek a fiatalok közt, és senki
nem vette őket észre.
Kérdésünkre, hogy honnét jöttek és hogy
kerültek gyülekezetünkbe, elmondták, hogy
az egyik szomszédos helységben nemrég
rendezett evangélizáción jutottak hitre
Jézus Krisztusban, ma pedig néhány fiatal meghívására jöttek el.
Őszintén elmondta az idősebbik, hogy az
Úr Jézus őt szó szerint a szemétből és az
útszéli árokból mentette ki. Noha szülei
hívő emberek, ő tévútra került és rossz
társaságba keveredett. Életében napirenden voltak a verekedések, lopások, kábítószer-élvezet és italozás.
A megtérése óta eltelt néhány nap alatt
gyökeresen felszámolta régi életét, és
ahol tudta, jóvá is tette a kárt, amelyet
okozott.
Megtanultuk ezt a fiatalembert értékelni és szeretni. Családunk szívesen látott
vendége lett.
Néhány évvel később családunk történetének egy fájdalmas fejezetében példaadó
hűséggel kísért bennünket a sötét útszakaszon.
Lakása lelkigondozói központtá lett tanács- és segélykérő fiatalok számára, illetve olyanok számára, akik egyszerűen
csak kerestek valakit, aki türelmesen és
megértőén meghallgatja őket.
Nyitott szívek, nyitott ajtók, nyitott házak
pihenőhelyekké, nyugvóhelyekké válnak,
hajlék az Atya házában.
Erika Treude (Evangéliumi Kiadó)

