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„Az aratnivaló sok , de a munkás 
kevés, kérjétek tehát az aratás 
urát, hogy küldjön munkásokat 
az aratásába.”  

Lukács 10,2

„Az aratnivaló sok , de a munkás 
kevés, kérjétek tehát az aratás 
urát, hogy küldjön munkásokat 
az aratásába.” 

Lukács 10,2
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„Ember tervez – Isten végez.” Így 
mondták nagyszüleink sok-sok szív-
szorító, vagy éppen végzetesnek látszó 
élethelyzet után. S hogy ez mennyire 
így van, az elmúlt hónapok számos 
eseménye igazolja.
Ki gondolta volna, hogy 2022-ben há-
ború robban ki, s menekülők árasztják 
el Erdélyt, Magyarországot, Szlovákiát, 
Lengyelországot és Ausztriát. Ezek 
között sok olyan területet, ahol ma-
gyarul beszélő testvéreink élnek és 
igyekeznek mindent megtenni azért, 
hogy a hontalanná váltakon segít-
senek. S ezek az országok sokszor 
csak az első állomást jelentik, ahon-
nan továbbindulnak a távolabbi cé-
lok felé Angliába, Németországba 
és Olaszországba, meg még ki tudja 
hány célpont lebeg azok szeme előtt, 
akik néhány hónapja még azt hitték: 
biztonságban élnek.
Ki gondolta volna, hogy a koronaví-
rus makacsul velünk marad és nem 
igen lehet tudni, hogy hány hullámot 
kell még átélni. Persze van oltás és 
vannak óvintézkedések, de az elmúlt 
évek nagy kárt okoztak. Nem csak a 
gazdaságban, de az emberi kapcsola-
tokban is. Sok gyülekezetről hallani 
azt felekezettől függetlenül, hogy a 
sok korlátozás után a látogatottság 
30-35 százalékkal visszaesett.
Aztán ki gondolta volna, hogy a ren-
geteg biztató jel után mégiscsak ro-
hamos inflációval néz szembe egész 
Európa, de az ország is. Mire sokan 
azt hitték, hogy most a nagy gazda-
sági előrelépések ideje jön, ehelyett 
minden család tapasztalja, hogy az 
átlagos bevásárlás jóval több pénzt 
vesz igénybe, mint néhány hónappal 
korábban.
Aztán ki gondolta volna, hogy gazdag 
földrészünk kilátásai meglehetősen 
bizonytalanokká válnak. Merthogy 

a következő hónapok súlyos élelmi-
szer válsággal fenyegetnek, s néhá-
nyan már kezdik emlegetni azt az 
Európában a 2. világháború óta is-
meretlen szót: éhinség.
És ki gondolta volna, hogy mindezek a 
dolgok meg sem kottyannak a hitetlen, 
Istentől elfordult szíveknek. Európa 
szerte a központi kérdés továbbra is 
a szexuális szabadosság elfogadása; 
az idegen vallási hátterű migráció 
szorgalmazása; az érzékenyítés min-
denféle formája… De a keresztyén-
keresztény világnézet képviselői nem 
tudnak és/vagy nem akarnak ebben 
a kérdésben állást foglalni, sőt egy-
re több a Biblia alapelveit félresöp-
rő nyilatkozat. S közben a Szentírás 
tanítását egyre nagyobb mértékben 
szorítja ki a keresztyén színezetű ta-
nítások egész hadserege.
Beleremeg az ember szíve, ha arra 
gondol: mi kell még ahhoz, hogy ki-
józanodjunk. Hogy makacs, hajlani 
nem akaró szívünket megalázzuk az 
Isten előtt és felkiáltsunk: „Uram, légy 
irgalmas nékem, bűnösnek!” Mert ne 
legyenek illúzióink. Megtérés nélkül 
nincs kiút. Hirdessen bárki bármit, 
viseljen ehhez bármilyen címet, vagy 
rangot. Mert Istennek nem lehet fel-
tételeket szabni, de Ő minden feltételt 
világosan leírt igéjében.
Amikor ezt az Antennát útra bocsát-
juk, hála van a szívünkben. Mert sok 
betegség, technikai lehetetlenség után 
Isten mégis megengedte, hogy elké-
szüljön. S reméljük, hogy az a sok ol-
vasó, aki kereste, hiányolta, várta, és 
imádságáról biztosított, sőt adomá-
nyával a kiadáshoz is hozzájárult, va-
lóban mély és gazdag lelki tartalmat 
talál benne.
Isten áldjon minden Olvasót!

Kulcsár Tibor

Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mert 
állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és 
így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még „egy igen–igen kevés idő, 

és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog 
élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem.” De mi nem 
a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy 

életet nyerjünk. (Zsidók 10,35–39)

Futás
Fut a gyermek a labda után 
leszegett fejjel, tűzpirosan, 
se lát, se hall, csak egyre rohan. 
Guruló labda lett a világ, 
szüntelen űzi, hajtja a vágy, 
száz utcán, téren, 
ezer veszélyen, 
millió anyai kétségen át, 
gyönyörűszépen 
s balga-bután 
fut a gyermek a labda után…

Fut az ember az élet után… 
Leszegett fejjel gyötri magát 
kincseit egyszer csakhogy elérje, 
kergeti álma, hajtja a vére. 
Kenyér gurul a lába előtt, 
vagyon gurul a vágya előtt, 
hírnév, dicsőség álma előtt. 
Rohan utánuk éveken át, 
a fogyó úton, életen át, 
száz utcán, téren, 
ezer veszélyen, 
millió isteni bánaton át, gyönyörű 
szépen 
s balga-bután 
fut az ember az élet után…

Fut az ISTEN az ember után, 
mert mindent lát és szánja 
nagyon, 
guruló szívét csakhogy elérje, 
hogy fut utána, hull bele vére! 
Ott fut az utcán, 
ott fut a téren, 
egész világon, 
sok ezer éven, 
sok mérhetetlen, 
megérthetetlen, 
keresztre írott szenvedésen át, 
hulló Igével, 
kiontott vérrel, 
viszonozatlan, 
mély szerelmével 

fut az ISTEN az ember után…
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Igazán nem szeretnék találgatásokba 
bocsátkozni, de talán nincs is olyan em-
ber, aki egy meglehetősen szorult hely-
zetben ne kiáltott volna már fel, valami 
hasonló módon. 
Sokféle nehéz helyzet létezik. 
Van, ami egyszerűen abból adódik, 
hogy ebben a bűnnel terhelt világban 
élünk, hiszen a bűneset óta együtt kell 
élnünk a fájdalommal, a nehézséggel, a 

fáradtságos, néha szinte eredménytelennek látszó mun-
kával, és a szenvedéssel. Ugyanis, Isten szavának megfe-
lelően bogáncs és kóró terem magától, bár verejtékezve 
igyekszünk termővé tenni az ember miatt átkozottá vált 
földet. Aztán az orvostudomány fejlődése ellenére is, a 
fájdalom néha szinte elviselhetetlen méreteket ölt egy-
egy élethelyzetben, és bár folyton-folyvást keressük, 
kutatjuk az örök fiatalság elixírjét, de próbálkozásaink 
rendre csődöt mondanak, s ma is az a kérlelhetetlen va-
lóság, hogy „elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer 
meghaljanak, s utána ítélet következik.” 
Ezek a harcok néha viselhetőbbnek tűnnek, 
máskor egyik pillanatról a másikra 
nehézzé, sőt kritikussá fordulhat 
a helyzet. Sokszor nem is raj-
tunk múlik mindez, hiszen mi 
csak elszenvedői vagyunk a 
nemkívánatos folyamatok-
nak. Betegségek, járványok 
természeti csapások érhet-
nek minket, vagy háborús 
helyzet robbanhat ki kö-
rülöttünk, máskor üldö-
zések tüzébe kerülhetünk, 
s mindez olyan méreteket 
ölthet, hogy csak arra marad 
erőnk, miközben igyekszünk a 
zajló hullámok hátán egyensúlyoz-
va meregetni süllyedő csónakunkból a 
vizet, hogy felkiáltsunk: Uram! Ments meg 
minket, mert elveszünk. 
Ezzel nincs is semmi baj, hiszen a legjobb helyre fordu-
lunk segítségért, a Mindenható Istenhez, a probléma ab-
ból adódhat, ha csak ilyenkor jut eszünkbe Teremtőnk, 
de máskor, amikor könnyebben mennek a dolgaink, el-
felejtkezünk Róla. 
Az is fontos kérdés, hogy egyáltalán ott van-e életünk 
csónakjában Urunk, azaz Vele együtt igyekszünk-e él-
ni a mindennapokat, vagy sem. Úgy is fogalmazhattam 
volna, hogy a hitünk egy valóságos élő valami-e, amely 
olyan szoros összeköttetést biztosít az erő forrásával, mint 
ahogy a szőlővessző összeköttetésben van a tőkével, vagy 
pedig pusztán valamiféle kegyes életgyakorlat, amolyan 
szépen csillogó máz, ami könnyen megrepedhet, sőt le is 
mállhat a nehézségek hatására. 
Viharok ekkor is, akkor is vannak, és bár szeretnénk elke-
rülni, de lesznek is, csak nem mindegy, hogy ezek között 
megmaradunk-e vagy pedig elveszünk. S ez a megmara-
dás nem mindig jelenti azt, hogy sértetlenül átvészeljük 

a tomboló, üvöltő szeleket, sőt még azt se, hogy egyál-
talán túléljük ezeket a kritikus élethelyzeteket. De azt 
igen, hogy a belső emberünk, az Istentől kapott lelkünk-
szellemünk nem pusztul bele a megpróbáltatásokba, s 
lehet, hogy fizikailag megtépázottan kerülünk ki a zajló 
hullámok közül, de a hitünk megmarad, sőt sok esetben 
megacélozódik és megedződik.
Azt is el kell ismernünk, hogy néha saját engedetlensé-
günk és önfejűségünk miatt kerülhetünk életveszélyes 
helyzetbe. Ott van például Jónás próféta esete. Ő is egy 
viharzó tengeren hányódó hajóban találta magát, az 
apostolokhoz hasonlóan, mégpedig teljesen kilátástalan 
élethelyzetben, de ő a saját engedetlensége miatt került 
ebbe az állapotba. Isten ugyanis Ninivébe küldte volna 
prédikálni, csakhogy ő nem akart oda menni, ezért egy 
ellenkező irányba induló hajóra váltott jegyet, s ennek 
aztán meg is lett a következménye.
Istennel nem érdemes újat húzni, ezt még a pogány hajó-
sok is tudták, hiszen azt kérdezték Jónástól, amikor vi-
lágossá vált, hogy miatta kerültek ebbe az életveszélyes 
állapotba, hogy „Hogy tehettél ilyet?” Logikus kérdés, s 

józan állapotában nem is érti az ember, hogy 
hogyan fordulhat elő, hogy megpróbá-

lunk szembemenni a Mindenható 
Istennel, de a valóság azt mutat-

ja, hogy dacos, lázadó, bűnnel 
terhelt szívünk sokszor pró-

bálkozik. Nagy kegyelem, ha 
Isten ilyenkor nem tipor el 
minket, bár megtehetné, 
hanem nekünk is rendel 
egy „nagy halat”, ami va-
lami úton-módon kiment 

minket a biztosnak látszó 
pusztulásból, s így esélyt ka-

punk az ismétlő vizsgára. 
Végül meg kell említenünk még 

egy helyzetet, ami szintén viharo-
kat okozhat az életünkben. Ez pedig az, 

amikor lelkünk ellensége az Ördög igyekszik 
megakadályozni azt, hogy az Úr rajtunk keresztül elvé-
gezhesse a maga munkáját, s ennek érdekében minden 
eszközt megmozgat. 
Itt van például az a történet, amikor egyik alkalommal 
a tanítványok Jézus utasításának megfelelően csónakba 
szálltak, hogy átevezzenek a genezáreti tó túlsó partjára, 
s a Mester a csónakban aludt. Ez a túlsó part Tízváros te-
rülete, vagy görögül Dekapolisz, hiszen görög területről 
beszélünk, s itt van Gadara városa is. Jézus soha semmit 
nem tett céltalanul vagy magáért való módon. Ő ponto-
san tudta, hogy miért mondta azt a tanítványoknak, hogy 
evezzenek át erre az idegen területre. A Sátán is tudta, 
hogyha Jézus erre a vidékre érkezik, akkor neki esélye 
sincs, pedig neki ott egy komoly bástyája van, hiszen ott 
él az az ördöngös, akit semmilyen módon nem lehet se 
megkötözni, se megfékezni. Ezért, már a tó közepén el-
lentámadásba lendült, s olyan vihart idézett elő, olyan 
hullámokat korbácsolt, hogy még a sokat tapasztalt ha-
lászok se tudtak vele mit kezdeni. Egy ősi mondás sze-
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rint a legjobb védekezés a támadás. Ezt alkalmazta itt 
lelkünk ellensége, hiszen nem szerette volna kiengedni a 
karmai közül szerencsétlen fogvatartottját. Azt gondolta, 
balgán, hogy a Világmindenség Urát ilyen egyszerű mó-
don elteheti az útból. Úgy tűnik nem számolt azzal, hogy 
Jézus ura a szélnek és a haboknak is, s ha Ő szól, akkor 
csöndnek kell lennie, s nincs az a természeti erő, legyen 
bár még oly hatalmas is, mely szembe tudna szállni az 
Ő világteremtő és fenntartó hatalmával.
Érdemes megfigyelni, hogy az Ördög nem adja fel egy-
könnyen a tervét, s a partot érés után is folytatja ellen-
támadását, hiszen az evangéliumok feljegyzése szerint 
az ördöngös futott Urunk elé így kiáltozva: „Mi közöm 
hozzád, Jézus, a magasságos Isten Fia? Az Istenre kény-
szerítelek, ne gyötörj engem!” Úgy gondolom ez komoly 
szereptévesztés a Sátán részéről, hiszen egy legyőzött el-
lenség nem utasíthatja a legyőzőjét, s bár az Ördög erős 
fegyveres, de Jézus az erősebb.  Ez a történet folytatá-
sából ki is derül.
A végén már csak egy személyes emléket szeretnék meg-
osztani ezzel kapcsolatban, a Sátán módszere ugyanis 
semmit sem változott.
Még kicsik voltak gyermekeink, s férjem már akkor is 
sokat szolgált szerte az országban is. Hirdette az evan-
géliumot nemcsak a saját gyülekezetünkben, de ifjúsági 
táborokban, sátoros evangelizációkon, hitmélyítő alkalma-
kon egyaránt. Amit csak tudott elvállalt, hiszen mindig is 

„csontjaiba rekesztett tűz volt”, az örömhír továbbadása.
Ha tehettem én is elkísértem a lányokkal, hiszen úgy gon-
doltuk, hogy közös a szolgálat. Ám igyekezetünk sokszor 
meghiúsult, sőt egyre gyakrabban, mégpedig azért, mert 
az utolsó pillanatban valamelyik gyermekünk rendkí-
vüli módon megbetegedett. S mind az utolsó pillanatot, 
mind a rendkívüli módot szó szerint kell érteni. Szegény 
gyermekorvosunk csak a fejét csóválta, mondván nem 
talál semmi magyarázatot a rendkívül magas lázra, s az 
érthetetlen rosszul létekre, s a gyors egyik pillanatról a 
másikra történő gyógyulásra sem. 
Így ment ez egy ideig, míg rájöttünk egy különös tör-
vényszerűségre. A betegség mindig addig tartott, míg 
a szolgálat, s ha vége volt, a gyermek is meggyógyult. 
Felismerve a Sátán alattomos munkáját, mellyel meg 
akarta akadályozni a lélekmentést, imádkozni kezdtünk 
védelemért, s másokat is erre kértünk, s megszűntek a 
különös rosszullétek.
Ez csak egy példa a sok közül, s biztos vagyok benne, hogy 
szolgálatban álló testvéreim is számtalan történetet meg-
éltek már ezzel kapcsolatban. Ez nem ok a félelemre, se a 
meghátrálásra, de annál inkább az imádkozásra, hiszen 
Jézus hatalma ma sem kevesebb, mint földön jártakor 
volt, s ő azért jött, hogy szabadon bocsássa a megkötözöt-
teket, s a Sátán munkáját lerontsa. Ez a reménységünk.

Kulcsár Anikó

Rendszeres hallgatója vagyok a MERA 
adásainak, sajnos többnyire csak a 
SOLA rádión keresztül tudom ezt 
megtenni. Szeretném megköszönni 
kitartó, áldozatos munkájukat, mely 
sok épülést, bátorítást, vigasztalást 
jelent számomra!
Most a SOLA rádióban adásba ke-
rült Lelki posta c. műsor kapcsán 
írok Önöknek. Ebben Anikó telefo-
nos beszélgetőpartnere Dr. Vejkei 
Imre volt. A téma pedig a pandémia.
Magam is gyakorta imádkozom a 
megszűnéséért. Egy ilyen alkalommal 
helyeződött a szívemre Dániel köz-
benjáró imádsága (Dán 9.). Különös 
a párhuzam: ők akkor a babilóniai 
fogságban voltak, mi most a világ-
járvány foglyai vagyunk (és ami ezzel 
jár: korlátozások, félelmek, magány, 
depresszió, kétségek, gyász stb.). 
Dániel az Írásokat tanulmányozva 
felismerte fogságuk okát: népe bű-
nét. Bár ő maga tisztelte Istent és 
megtartotta törvényét még a fog-
ság nehezebb körülményei között 
is, mégis tudott azonosulni az en-
gedetlen néppel, imájában mintegy 

„magára vévén” bűneiket. Ez krisz-
tusi lelkület volt! 
Amikor ezt felismertem, más megvi-
lágításban kezdtem látni a pandémiát, 
annak lehetséges okát és végét. A 
bizonytalanságból fakadó félelem 
és tehetetlenségérzés helyett egy 
értelmes feladat körvonalazódott, 
egyben újfajta bűnbánati és közben-
járó imádság formálódott a szívem-
ben. Imáim során néhány kérdéssel 
is szembesültem:

Vajon az elmúlt évek miről szól-
tak? Istenről vagy inkább rólunk?

Vajon a technika, informatika fej-
lődése és használata, az anyagi jobb-
lét, a kitáruló lehetőségek (utazás, 
tanulás, szórakozás, vásárlás stb.) 
hova helyezték Istent? Nem valaho-
va „hátra, a sarokba”? Vagy „legjobb 
esetben” is úgy bántunk Vele, mint 
egy klubtaggal? „Jó, hogy itt van, ve-
lünk egy csapatban.” (?) Ő azt mond-
ta, hogy az Őt megillető dicsőséget 
nem adja a bálványoknak!

Vajon mi mennyiben vagyunk fe-
lelősek azért, hogy ilyen méreteket 

öltött a világban, a környezetünk-
ben (és egyes gyülekezetekben) az 
erkölcstelenség, a neoliberális élet-
szemlélet, a törvénytelenség?
Várjuk, nagyon kívánjuk a pandémia 
végét! De vajon hol folytatnánk az 
életünket, ha most hirtelen tény-
leg véget érne a járvány? Ugyanott? 
Tartok tőle, hogy megváltozott gon-
dolkodás nélkül a visszanyert sza-
badság csak még nagyobb bűnökbe 
taszítja a világot! 
Nagy a felelősségünk és a feladatunk! 
Hiszem, hogy Isten változást akar. 
De nem csak kívül, hanem elsősor-
ban belül, a szíveinkben! „Jaj nektek, 
képmutató írástudók és farizeusok, 
mert megtisztítjátok a pohár és a tál 
külsejét, belül pedig tele van rablás-
vággyal és féktelenséggel. Vak fari-
zeus, tisztítsd meg először a pohár 
és a tál belsejét, hogy azután a kül-
seje is tiszta legyen!” (Mt 23:25-26) 
Kérem, hogy erre is gondoljunk, ami-
kor a pandémia végéért könyörgünk! 
Köszönöm, tisztelettel:

H. Andrea
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„Bizony, itt van Isten, a mi Istenünk 
örökkön örökké, ő vezet minket mind-
halálig.” (Zsolt 48,15)
„Engem keressetek, és éltek.” (Ám 5,4b)
„Ha segítségül hívod az Urat, ő vá-
laszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt 
vagyok!” (Ézs 58,9)

Hálásan köszönöm Nemeshegyi Zoltán 
levelét és az Antenna újságot. Nagy 
szükség van a MERA adásaira és az 
újságra is, mert lelki eledel sugárzik 
belőle, ami az örök életre mutat. 
Gondolom, nem könnyű a feladat. 
Sok munka, odafigyelés, lelki, testi, 
szellemi erő kell hozzá, 
hisz az Úr üzenetét kell 
hűen továbbadni, ha 
nem is tetszik sokszor 
az ó-emberünknek. 
Azért is imádkozunk 
Önökért, hogy amíg 
tart a kegyelem ideje, 
tudjunk bizonyságot 
tenni e sötét világban.
Köszönjük az Úrnak 
az Önök fáradhatatlan 
munkáját a MERA adás készítéséhez, 
és bízunk az Úrban, a mi Istenünkben, 
hogy a próbákban megálljunk mind-
végig. 
Ez esztendőben is elértük böjt idő-
szakát. Az Úr megengedte országunk-
ban, Ukrajnában a háborút. Sok a 
nyomorúság, pusztítás, ami szám-
talan emberi életet követel. Emiatt 
sokan menekülni kényszerültek ide, 
Kárpátaljára is, mert itt még bizton-
ságban érezhetik magukat. Napok óta 
tart a segélygyűjtés a községünkben 
a bajban lévők számára. 
Többen kérdezik tőlünk rokonok, is-
merősök is, hogy mi nem megyünk át 
a határon? Isten minket ide állított, 
és itt kell élnünk. Naponta kérjük az 
Urat, hogy legyen őriző pásztorunk. 

Sok imára, lelki, testi erőre, biztatás-
ra, igére van továbbra is szükségünk, 
hisz mindannyinknak csak az Úrban 
van a mi megtartásunk. Isten igéjé-
ben kell hinnünk, Jézushoz kell kiál-
tanunk, mert Ő a mi megváltónk, az 
Isten Fia volt egyedül büntelen ezen 
a világon. Azért kellett meghalni és 
feltámadni harmadnap, hogy aki ezt 
elhiszi, örök élete legyen. Tehát „töb-
bé nem én élek, hanem a Krisztus él 
bennem.” „Az Ő vére megtisztít min-
den bűntől”. 
Döntenünk kell még ma, nem biztos 

lesz-e holnap. Ezért 
válasszuk az örök 
életet, és mondjunk 
nemet a kárhozat-
ba, a pokolba vivő 
útnak! A világnak 
Jézusra van szüksé-
ge, de sajnos a hitető 
Sátán nem könnyen 
engedi el a magáét. 
A Sátán akkor gyá-
szol, ha elfordul tőle 

az ember, és Jézust követi. 
Az Úr adjon bölcs értelmet, erőt az ál-
lami, egyházi vezetőknek az ige szó-
szólóinak. Ez a világ már rég megérett 
a pusztulásra. Nem tudjuk, mikor jön 
el ismét Jézus, de Isten megígérte, 
hogy eljön, és Ő teljesíti az ígéretét. 
A döntés rajtunk áll. Ezért legyünk 
készen, mert lejár a kegyelmi idő ha-
mar! Ő a mi Istenünk, betegségeink-
ben, küzdelmeinkben, aki nem örül 
a bűnös ember halálának, hanem azt 
akarja, hogy minden ember megtér-
jen, és éljen. „Akié a Fiú, azé az élet, 
akiben nincs meg az Isten Fia, az élet 
sincs meg abban.” (1Ján 5,12)  
Sok szeretettel és az Úrhoz való hűség-
gel maradok továbbra is a MERÁ-hoz: 

Erika - Kárpátalja

A RÓZSAKERTBEN 
A rózsakertben
gyermeksereg játszik,
hancúrozik
a fűben és cicázik.
Rázza, veri
a karcsú rózsafákat,
száll száz szirom:
kitépett lepkeszárnyak…

A sok gyerek
a sok sziromra gázol,
egy ágat is
letör egy rózsafáról.
Bimbót nyitott,
már illatát lehelte,
fonnyadva lel
ma rá a naplemente.

Nem lesz soha
belőle büszke rózsa.
Kis szöszke lány
egy tüskét tép le róla:
„Nincs még ilyen,
emlékbe elviszem ezt.”
Fut is tovább,
beszéde szinte dermeszt.

Nincs még ilyen?
Ne tudd meg, szöszke lányka,
hány tüske van
az út finom porában!
Ne tudd, ne sejtsd,
milyen a dolgok íze,
s hány tüske jut
a lábba meg a szívbe!

Ha elhagyod
korod – e rózsakertet –,
ki menti meg
tüskétől árva lelked?
Bűntől ki véd,
hogy durva láb nem érjen,
ha szirmaid
ott szállnak már a szélben?!

Gyermeksereg
a rózsakertben játszik,
hancúrozik
a fűben és cicázik.
Tüskéhez ér
s kicsöppen néha vérük.
…
Imádkozom
lehajtott fejjel értük…

Füle Lajos

Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! 
Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. 

Megszégyenülnek és gyalázatra jutnak mindazok, akik gyűlölnek téged. 
Semmivé lesznek, elpusztulnak, akik veled perbe szállnak. Keresed, és 
nem találod azokat, akik téged támadnak. Megsemmisülnek teljesen, 
akik ellened harcolnak. Mert én, az ÚR, a te Istened, erősen fogom a 

jobbodat, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítelek!
(Ézsaiás 41,10–13)
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Nagyon időszerű a mostani pályázat 
úgy fiatalnak, mint idősnek egyaránt. 
Nem vagyunk a meghátrálás embe-
rei! Ez kitartásra buzdít mindenkit, 
aki az Úr követésére szánta magát, 
mert „aki meghátrál, abban nem 
gyönyörködik az én lelkem” (Zsid 
10,38) – mondja az Úr. Segítsen az 
Úr, hogy mindvégig állhatatosak 
maradjunk!
Visszatekintve életutamra nagyon há-
lás vagyok, hogy csodálatosan hordo-
zott mindeddig. Hálás vagyok, hogy 
már gyermekkoromban megszólított 
és vezetett mindeddig. Egy refor-
mátus családba születtem. Szüleim 
nem voltak nagyon vallásosak, de az 
Úr gondoskodott rólam, hogy megis-
merjem Őt. A szomszédban volt egy 
hívő lány, és mivel szerettem oda 
menni, mindig beszélt nekem az Úr 
Jézusról. Nagyon szerettem hallgatni, 
és elmentem vele az imaházba is, bár 
szüleim nem örültek, de mert látták, 
hogy nagyon vágyok, ezért engedtek. 
Ugyanis az egész családban senki 
nem volt hívő. Emlékszem, nagyon 
szerettem odafigyelni a prédikálásra. 
Hat-hét éves lehettem, s egyszer azt 
értettem meg a magyarázatból, hogy 
aki hívő, a mennybe megy, aki pedig 
nem, az megy a pokolba. Ez nagyon 
elszomorított, és mikor hazamentem, 
nagyon sírtam, és mondtam az édes-
anyámnak, hogy én nem akarok nél-
külük a mennybe menni, akkor én is 
menjek a pokolba, nem megyek töb-
bet az imaházba se. De mikor jött a 
vasárnap én csak mentem ismét is-
tentiszteletre. Viszont édesanyámat 
ez a beszéd nem hagyta nyugodni, 
és kezdett ő is jönni velem, és később 
édesapám is csatlakozott. Komolyan 
megtértek és bemerítkeztek, hama-
rabb, mint én, mert még én fiatal vol-
tam, gyermek. Ahogy telt az idő, én 
is mind jobban megértettem, hogy 
nekem is meg kell térjek, és aztán 
megtérve bemerítkeztem, és nagyon 
boldog voltam. 
Aztán az Úr rendelt egy hívő fiút, aki-
hez férjhez is mentem 21 évesen, aztán 
született három gyermek, akiket nagy 
örömmel fogadtunk. Ez a boldogság 

sajnos hamar véget ért. Tíz évi há-
zasság után férjem hirtelen halállal 
eltávozott közülünk, s én maradtam 
özvegyen a három elég kicsi gyer-
mekkel minden jövedelem nélkül, 
de az Úr gondot viselt. Mikor a fiam 
is hat éves lett, mert ő csak egy éves 
volt, mikor férjem meghalt, sikerült 
egy bútorgyárban munkát találni. 
Már volt egy kis fizetés, bár nem volt 
könnyű munka, de az Úr megsegített. 
Itt dolgoztam le 20 évet, és most in-
nen kapom a nyugdíjat is. Így segí-
tett az Úr napról napra mindezidáig. 
Hála neki, megsegített minden nehéz 
helyzetben, és adott erőt, kitartást. A 
két lányom férjhez ment, a fiam meg-
nősült, már vannak nagy unokáim, 
akik már családosok, és vannak déd-
unokáim is szép számban. Áldja meg 
őket az Úr! Ezért imádkozom, hogy 
mind hitre jussanak, kicsik, nagyok. 
Örvendek, hogy mind ott láthatom 
őket az imaházban. 
51. éve, hogy özvegyen élem az éle-
temet, de nem magányosan, mert 
az Úr mindig velem van, még erőt, 
egészséget is adott, és még el tu-
dom végezni a munkáimat. Hála 

azért is, hogy még az imaházban 
is ott lehetek mindig, amikor csak 
nem volt tiltva a járvány miatt, de 
akkor is hallhattam az interneten, 
ami nagy kegyelem. Hálát adok, hogy 
minden nap olvashatom az igét és 
jó könyveket, mert most több időm 
van, mint mikor minden reggel kel-
lett sietni a munkába. Most már én 
is készülök az örök hazába. Kérem 
az Urat, hogy adjon erőt, hogy meg 
ne hátráljak soha, kitartsak végig. 
Mindig imádkozom drága testvére-
imért, hogy az Úr tartsa meg erő-
ben, egészségben mindannyiukat, 
hogy tudják végezni azt a munkát, 
amit az Úr reájuk bízott. Rendeljen 
alkalmas munkásokat azok helyébe, 
akik eltávoztak az életből az örök-
kévalóságba. 
Kívánok az Úrtól kitartást, hogy 
semmilyen helyzetben ne hátráljunk 
meg, hanem tartsunk ki mindvégig. 
Üdvözlettel:
„Azért, amiképpen vettétek a Krisztus 
Jézust, az Urat, aképpen járjatok 
Őbenne.” (Kol 2,6)
Sok szeretettel: 

özv. B. Sára

Uram, ó add…

Uram, ó, add, ha vándorutam 
Majd véget ér itt a borúban, 
Elérjek hozzád,
S te fényes orcád 
Hadd lássam én!

Ó, lásd, Uram, a szívem–lelkem 
Feléd sóhajt nagy vággyal telten, 
S a gyötrelemtül 
Fájón kiperdül 
A könnyem is. 

Nézd, minden elhagy; üdvösségem 
Te vagy csupán a földön s égen; 
Sebem te látod, 
Könnyem szivárog, 
S te számolod. 

El nem bocsátlak: e világon 
Egyébre semmire se vágyom, 
Csak áldj meg engem, 
Csak elepednem 
Ne hagyj, Uram! 

Segíts az utamon erőddel, 
Sok súlyos bűnöm mind töröld el! 
Ó, végy föl engem, 
Vígy az öledben 
Az ég felé!

Ott álljunk üdvbe öltözötten 
Én és szeretteim köröttem! 
Uram, tehozzád, 
Hol fénylik orcád, 
Vágyódom én.

Wilhelmi Malmivaara  
1854–1922 (finn)
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A Finnországból 
érkező hírek – mi-
szerint a vádlottak 
padjára kerül az, 
aki a Bibliából idéz 
– teljesen megdöb-
bentettek. Mi ve-
zethetett idáig, 
hiszen valamikor 

hatalmas ébredési hullám söpört vé-
gig az országon? Eszembe jutottak 
azok az olvasmányélmények, melyek 
megörökítették Isten csodálatos be-
avatkozását egy nép életében.
A 18. század közepe táján egy egy-
szerű emberen keresztül indította el 
újjáteremtő munkáját az Úr. Paavo 
Ruotsalainent paraszt-prófétaként 
örökítette meg az emlékezet, aki 
dacolva a zord időjárással hatalmas 
távolságokkal, gyalogszerrel keres-
te fel az egymástól nagy távolságra 
fekvő tanyákat, falvakat, és vitte az 
Úr ébresztő üzenetét. Tanításai meg-
egyeztek Luther tanaival, a Biblia üze-
netével. A lelkészek közül is többen 
mellé álltak. Ez a missziós szolgálat 
lassan mozgalommá növekedett, és 
egy lelki ébredési hullám bontakozott 
ki a 18. majd a 19. században. Akkorra 
már az alkohol szörnyű rombolást 
végzett az emberek között, de Isten 
Szent Lelke olyan tűzzel áradt, hogy 
– talán kis túlzással – egy egész nép 
újjászületett. „Az Úr csodásan mű-
ködik”, énekeljük, de ott valóságosan 
átélhették ezt az emberek.
A finn lelki ébredés és a népfőisko-
lák a magyar evangélikus egyházra 
is nagy hatással voltak, és a Finn és a 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
között szoros kapcsolat alakult ki 
– ezt a magyar lelkészek visszaem-
lékezéseit tartalmazó könyvek is 
bizonyítják. 1927-től a második vi-
lágháborúig Finnországba magyar, 
hozzánk finn ösztöndíjas teológusok 

jöhettek tanulni, és divat lett a pro-
fesszorok katedracseréje is.
1987-ben kíváncsian utaztam 
Finnországba, hogy az újságom szá-
mára riportot készítsek az ott élő ma-
gyarok életéről. Izgalmas és tartalmas 
napokat tölthettem el: megismertem 
a Kodály-módszert tanító Szilvay 
testvérek akkorra már nemzetközi 
hírű munkáját, találkoztam festő- 
és szobrászművészekkel, az ottani 
magyar közösség tagjaival, akik 
nagy távolságokból is 
rendszeresen ösz-
szejöttek, hogy 
ápolják a ma-
gyar kultúrát. 
Segítségükkel 
finn csalá-
doknál is jár-
hattam, ahol 
ugyanazt a család-
modellt, bibliai alapér-
tékeket ismerhettem meg, amely 
minket is jellemzett. 
Az elmúlt években azonban lassan 
vége lett a jó kapcsolatnak, legalábbis 
a finn hivatalosak részéről, s a finn 
egyház egyre liberálisabb megnyil-
vánulásairól szóltak a hírek. Arra 
azért nem számítottam, hogy olyan 
durva keresztényellenes hullám in-
dul el, amely a volt belügyminisz-
ter-asszony meghurcolásához vezet. 
Päivi Räsänen országgyűlési képvi-
selőt, orvost, többgyermekes édes-
anyát, nagymamát azért ültették 
a vádlottak padjára, mert kérdőre 
vonta egyháza vezetőit a Pride ren-
dezvények támogatása miatt, és kö-
zösségi oldalán idézett Pál apostol 
Rómaiakhoz írott leveléből. A per 
megkezdődött, többéves börtön fe-
nyegeti! Ha ez ellen nem tiltakoznak 
a hívők, még a vallásszabadságot is 
betilthatják!
Az Úr Jézus Krisztus bátor tanúságte-

vői melletti szolidaritásunk kifejezé-
sére, a budapesti Finn Nagykövetség 
előtt gyűltünk össze, békés kiállásra. 
Fiatal családok gyerekekkel, lányok, 
fiúk, mankós idősek, több ezren emel-
ték fel Bibliájukat, és együtt mond-
tuk el az Úrtól tanult Miatyánkot. 
Megrendítő élményként éltem át a 
háromezer ember közös imádságát!
A felszólalók – a ma még páratlan 
eset kapcsán – elmondták, hogy el-

sősorban Gutenberget kellene a 
vádlottak padjára ültet-

ni, hiszen ő nyom-
tatta ki először a 

Bibliát, és per-
sze vele együtt 
a sok misszio-
náriust, Biblia 

fordítót, akik 
követve Jézus 

parancsát, vitték 
az evangéliumot szer-

te a világban.
Jézus mai követőit nem vadállatok 
elé vetik a római arénákban, vagy 
viszik gályarabságra (bár a muszlin 
világban már az életükkel is fizetnek), 
egyelőre a megfélemlítés eszközeivel 
akarják hallgatásra, sőt hitük meg-
tagadására kényszeríteni őket.
De ne felejtsük el, hogy mi nem le-
hetünk a meghátrálás emberei, mert 
nem a félelem lelkét kaptuk!
Véssük a szívünkbe az Úr Jézus sza-
vait: „Aki megvall engem az emberek 
előtt, én is megvallom az én Atyám 
előtt” (Mt 10,32-33)

Zika Klára
(A példa nélküli nemzetközi össze-
fogás, benne a magyar tiltakozók 
nagy száma bizonyára sokat nyo-
mott a latban a cikkben említett per 
esetében, hiszen Päivi Räsänen ko-
rábbi miniszter asszonyt minden 
vádpontban felmentették. Istennek 
legyen ezért hála! – a szerk.)

Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi 
az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, nem a te nevedben 
prófétáltunk–e, nem a te nevedben űztünk–e ördögöket, és nem a te nevedben tettünk–e sok csodát? És akkor 

kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!   
(Mt 7,21–23)
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„A Lélek pedig világosan megmondja, 
hogy az utolsó időkben  némelyek el-
szakadnak a hittől, mert megtévesztő 
lelkekre és ördögi tanításokra hall-
gatnak.” (1Tim 4,1)

Sokan nem is érzékelik, hogy mennyi 
távol-keleti, főleg hindu elem lopako-
dott be a hátsó ajtón a keresztyén ke-
gyességükbe. A hinduizmus 300.000 
istenben hisz. Ez abból adódik, hogy 
sok pogány eszmét szívott magába. 
Nem rendelkezik pontosan definiál-
ható tanokkal, és nem törődik a ta-
nok közti ellentmondásokkal sem. A 
hinduk és buddhisták az újjászületé-
sek körforgásainak tekintik az ember 
születését. Az „üdvösség” e fogságból 
való szabadulás. Ha már minden pró-
bát kiállt a sok újjászületésen átju-
tott emberi lény, végül megérdemli, 
hogy a nirvánába jusson. Bűn nincs, 
csak tudatlanság, az erkölcsiség szó-
ba se kerül.
A Kr. e. 3. ezred elején a Hindikus há-
gón át nyugat felől bevonuló árják a 
fekete bőrű melanéziai és ausztráloid 
népek törzseivel keveredve alakult ki 
a hindu nép. Indiában a középkorban 
az állami élet igen fejlett volt, a tár-
sadalmi élet viszont könyörtelenül 
merev. Irodalmi műveik a „védák”. 
A védák témái: életbölcsesség, po-
litikai, jog és különféle tanácsok. 
Hosszú lére eresztett, többnyire el-
viselhetetlenül száraz, unalmas és 
irdatlan történetek, és némi teozófia. 
Minden kusza, zavaros és fantasztikus. 
Istenek és emberek a legképtelenebb 
összevisszaságban nyüzsögnek. Vég 
nélküli beszédek követik egymást. 
Cselekmény nélküli történetek ku-
sza egyvelege. Himnuszok, melyek 
a részletek részleteiben vesznek el. 
Szembetűnő bennük a fantázia fékte-
len csapongása, szertelensége, tér és 
időbeli korlátok figyelmen kívül ha-
gyása. Hajmeresztő és hátborzonga-
tó, képtelen és lehetetlen események 
halmaza. Minden szilárd körvonal el-
mosódik. Fojtó, füllesztő atmoszféra 
üli meg a védák szövegét.
A hinduk központi tanítása a karma 
tana, vagyis azt a sorsot érdemli az 

ember, amiben része van, tehát nem 
is kell segíteni rajta. Az örök istenség 
mindenben és mindenkiben jelen van 
(panteizmus). A titkos tanokba önsa-
nyargatás által be lehet hatolni. A hit 
hatalmába vetett fanatikus hit. Ez a 
hindu vonás jelenik meg az újkori 
karizmatikus mozgalmak kegyessé-
gében. Túlfűtött, rajongó, szertelenül 
csapongó vallásosság. Nagy lendület 
működteti, de az iránya bizonytalan. 
A karizmatikusok teológiájában is a 
folytonos cseppfolyósság következté-
ben minden határvonal elmosódik. 
Valószínűleg nem is tudják, hogy ez 
a jellegzetes vonás honnan szivárgott 
be hitükbe.
A brahmanok kiváltságos helyzetben 
vannak, szertartásaikkal megerősít-
hetik az égtájakat is, megronthatnak 
akit akarnak, áldozatukkal kézben 
tartják még az isteneket is. Az ál-
dozati rituálé legapróbb részének is 
félelmetes következménye van. Az ál-
dozati rituáléval és imával mindenféle 
csodás dolgot el lehet érni. A termé-
szet törvényei fölé lehet emelkedni. 
Világfájdalom, bágyadtság, passzi-
vitás, szemlélődés, állandó erotikus 
légkör, sőt naturálisan durva szexu-
alitás is jellemzi a hindu vallást. A 
filozofikus vagy teozófikus világér-
telmezést megkísérlő művekben az 
etika feltűnő hiánya, az abszurditás 
kedvelése, a mese és valóság határ-
vonalának hiánya. Nem nehéz kita-
lálni, ha mindezek a jellemvonások 

megjelennek bármilyen visszafogott 
formában is a keresztyének tanításá-
ban, vagy elméleti alap nélkül mint 
kegyességi áramlat, ennek már nem 
lesz túl sok köze a keresztyénség 
valóságos alapjaihoz, ahhoz amit a 
Názáreti Jézus tanított. Valamikor a 
keresztyének Indiába mentek, hogy  
lelki sötétségben élő embereknek 
Isten felszabadító igéjét hirdessék. 
Ma a hindu tanok és életérzés főleg 
az európaiak számára az eszméktől 
megcsömörlött és a gazdagság üres-
ségéből kiábrándultak számára jelent 
nagy vonzerőt.
Ezek az ázsiai vallási elemek ezen a 
csatornán is terjednek Európa felé. 
Tudatában sincsenek keresztyének, 
hogy bizonyos vallási elemek honnan 
származnak. A zsidó-keresztyén ta-
nítás és kegyesség évezredes hagyo-
mányai helyett az újdonságra mindig 
fogékony ifjúság kitárja a kapukat a 
pogányság előtt. Ami nincs Istentől, 
azt nem érdemes „megkeresztelni”. 
Ami akarata ellen van, azt meg nem 
is lehet. A mindig valami újnak a ke-
resése belefut a régi pogányságba. 
Mivel nem kész arra, hogy megvizs-
gálja egy-egy hatás honnan  is ered, 
az érdekest újnak véli. Kellő tájéko-
zódás nélkül ezt megteheti. Nem kell 
tudóssá válni ahhoz, hogy ezt elke-
rüljük. Egyszerűen hinni kell a Biblia 
Istenében. Ez elég. 

Hegyi András

Ha Isten egyházában ott vannak a megtévesztők és megtévesztettek, 
a kérdés közvetlenül minket érint, egyenként: „Vajon nem vagyunk–
e mi is tévedésben? Nem vagyunk–e mi is megtévesztve? Vajon nem 
történhet–e meg velünk is, hogy bár rendes hívőknek tűnünk, mégsem 
vagyunk őszinték, mert megcsaljuk magunkat hitvallásunkkal, s 
végül kiderül felőlünk, hogy nem vagyunk azok, akiknek gondoltuk 
magunkat?” Ezért hát állítsuk most magunkat az önvizsgálat tükre 
elé, és amit csak mond az ige, azt vegyük személyesen magunkra. 
Bárcsak alaposan megvizsgálnánk magunkat, hogy igazi e vagy nem 
a tanítványságunk, s ne akarjuk egyetlen nyilvánvalóvá vált igazság 
fényét sem elkerülni: hanem inkább sóvárogva kívánjuk, hogy maga 
az Úr vizsgáljon és próbáljon meg bennünket.

C.H.Spurgeon
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Megmérettél és 
könnyűnek talál-
tattál (Dániel 5,27)

Egy beszélgetésben 
felmerült, hogy úgy 
is lehet évtizedeken 
keresztül keresz-
tyén vallásos életet 

élni, hogy valaki soha nem olvasta a 
Bibliát. Hívőnek látszik, tudhat sok 
igeverset fejből, de soha nem vette 
kézbe Isten igéjét. Nincs a szívében, 
csak az agyában. Ebből fakadóan a 
mindennapi életben sem úgy cselek-
szik az ilyen ember, ahogyan az egy 
átadott életű hívőtől elvárható.
Hallottam olyan lelkészről (igazából 
többről is), aki már több éve lelkész-
ként tevékenykedett, de soha nem 
nyitotta ki a Bibliát. Nagyon „jó” szol-
gálatai voltak, mindenki el volt ra-
gadtatva, hogy milyen sok érdekes 
dolgot mond és micsoda igazságokat 
világít meg. A teológián jegyzetek és 
bibliamagyarázó könyvek segítsé-
gével szerzett diplomát, de fogalma 
sem volt arról, milyen ereje van Isten 
velőig ható szavának (Zsidók 4,12). 
Lelkészi szolgálata alatt is a különböző 
szakkönyvek segítségével készült fel. 
Látszólagos jó eredménnyel. Kívülről 

teljesen ugyanolyan volt, mint bár-
melyik másik lelkész, aki naponta 
több órát foglalkozik a Szentírással. 
Látszólag Isten különösen áldott szol-
gája volt. Hála Istennek, hogy több 
olyan esetről is tudok, amikor az Úr 
szembesítette az ilyen embert azzal, 
hogy milyen életet is él valójában és 
kegyelméből új, átadott élettel aján-
dékozta meg. A MERA szolgálattevői 
között is van olyan, aki azt mondta, 
hogy több évtized lelké-
szi szolgálat UTÁN tért 
meg. Dicsőség Istennek!
Nemrégiben vettem egy 
áramfejlesztőt. Ebből a 
fajtából két gyártmány 
van. Az egyik európai 
gyártású, a másik nem 
európai. Teljesen ugyan-
úgy néz ki a kettő. Tökéletesen azo-
nosak mindenben. Mégis, az egyik 
lényegesen gyengébb teljesítményű, 
mint a másik és a felét sem tudja le-
adni annak a teljesítménynek, ami rá 
van írva. Magyarán: becsapja a kül-
ső szemlélőt.
Hogyan lehet megkülönböztetni a 
kettőt? Nyilván úgy, hogy bekapcsol-
juk. Igen, de ahhoz ki kell csomagolni, 
olajat, benzint beletölteni és rácsat-
lakoztatni valamilyen komolyabb fo-

gyasztót, hogy kiderüljön, hogy mit 
tud valójában.
De van ennél egyszerűbb mód is: meg 
kell emelni. Az amelyik igazi rézzel 
van tekercselve (tehát teljesíti a ráírt 
adatokat) lényegesen nehezebb, mint 
az, amelyikben, valamifajta olcsó öt-
vözet próbálja ellátni a feladatát (re-
ménytelenül és esélytelenül).
Minden igeszólóról kiderül, hogy meny-

nyei szempontból milyen 
súlya van a szavainak, ha 
valamilyen próba éri. De 
ezt sokszor a hallgató-
ság nagy része nem lát-
ja és nem is szerez róla 
tudomást. Azonban van 
lehetőségünk mérlegre 
tenni az elhangzottakat. 

Nem kell megelégednünk 
azzal, ami „úgy néz ki, mintha”. Az 
kevés, nem teljes, nem tölti be a fel-
adatát. Viszont, ha mi a helyünkön 
vagyunk és Isten igéje is a helyén van 
(a kezünkben és a szívünkben), akkor 
megítélhetünk minden szót, amit más 
emberek Isten üzeneteként akarnak 
átadni nekünk.
Az internetet járva sokszor fog el az 
az érzés, hogy a keresztyénség mint-
ha alább adta volna az igei források 
minősége iránti igényét. Állítom, 
hogy a világhálón megtalálható igei 
szolgálatok nagy részének soha nem 
lett volna szabad elhangoznia (rögzí-
tésre és megosztásra kerülnie pedig 
végképp nem). Ezt nem valamilyen 
ultrakonzervatív, szubjektív farize-
usi lelkület mondatja velem, hanem 
Isten Lelke által kapott lelki mérleg. 
Arra buzdítom a Kedves Olvasót, hogy 
tegye mérlegre, amit olvas, vagy hall 
és annak függvényében fogadja el azt 
lelkének építőelemeként. Ez termé-
szetesen igaz a MERA szolgálatai-
ra is. Szívesen fogadjuk, sőt várjuk 
azokat az észrevételeket, visszajel-
zéseket, amelyek segítenek nekünk 
abban, hogy olvasóink, hallgatóink 
javára lehessünk, Isten dicsőségére!

ifj. Nemeshegyi Zoltán

A tavaly tavaszi karan-
ténidőszak közepe táján 

hívta fel a figyelmemet az egyik ro-
konom a MERA honlapjára, azon 
belül is a videóüzenetekre. Rádióm 
már régen nem volt, ez az egysze-
rű internetes elérhetőség meg nem 
jutott eszembe. Akkor meghallgat-
tam az aktuális üzenetet, és azóta 
folyamatosan, mindig várom a kö-
vetkezőt. Szombat este általában 
ezzel kezdődik a „vasárnapom”. 
Szívesen hallgatom újra a régebbi 
felvételeket is, és a honlap egyéb tar-
talmaira is „rákaptam”. Az ÉLŐ IGE 
mindig megszólít, az imádságokra 
teljes szívvel áment tudok monda-

ni. Igazi lelki táplálék számomra. A 
világ aktuális híreire való igei rea-
gálásért különösen hálás vagyok!
Nagyon kedves meglepetés volt 
számomra az adventi naptár! Jó 
volt kicsit gyerekként várni a kö-
vetkező „ablak” megnyitását. Ez 
az ajándék örömtelibbé tette az 
ünnepi készülődésemet, miköz-
ben segített jó irányban tartani. 
Kívánom, Isten adja továbbra is 
Lelke vezetését, sok erőt és kitartást 
ehhez az áldott szolgálathoz Nektek 
és munkatársaitoknak!
Szeretettel és köszönettel: 

K. E. Anikó, Békés
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„Az Úrnak jobbkeze felmagasztaltatott; az Úrnak jobbkeze 
hatalmasan cselekedett! (...) hirdetem az Úrnak csele-
kedeteit!” (Zsolt 118,16;17b)
Évek óta tartom a kapcsolatot egy asszonnyal, aki az el-
múlt években veszítette el a férjét, utána meg a 43 éves 
fiát. Sokat volt súlyos depresszióval kórházban, igen ne-
hezen gyógyult. A napokban ismét beszélgettünk, és el-
panaszolta, hogy a menye súlyos depressziós, és sokat 
cigarettázik és az italt sem veti meg. Otthon a 12 éves fia 
„hordja a kalapot”, aki kijelentette, hogy ő bizony nem 
jár iskolába, ennek megfelelően már hónapok óta kerül-
te is azt. Beszélgetésünk közben mondtam, hogy ezen a 
súlyos problémán csak az Úr Jézus Krisztus tud segíte-
ni. Mire ő: erre semmi esély sajnos. Letéve a hallgatót, 
imában kértem –sőt testvérek bevonásával kértük – az 
Urat, hogy segítsen ezen a családon. Ez a beszélgetés két 
napja zajlott.
Ma csörög a telefon, hát Éva volt – nevezzük így az asz-
szonyt –, és meghatódva, csodálkozva, ámulva mondta, 
hogy tegnap felhívta a menye, hogy némi külső behatásra 
belátta, hogy ez így nem mehet tovább, és az elmúlt héten 
megkeményítette magát, és nagy utcai jelenetek közben 
elcipelte a fiát az iskolába. Ott a kapuban átvette tőle egy 
szociális munkás, és ő vitte tovább. Aznap a gyerek sír-
va jött haza, de másnap kevesebb harccal újra el-
vitte. Harmadnap már önként ment, és pár 
nap múlva (jó eszű gyermek), behozva a 
hónapos lemaradást, már ötöst is ho-
zott. Éva értetlenül, csodálkozva, de 
boldogan fogadta és közölte velem a 
hírt, és csodaként titulálta. Mert az 
is! Isten irgalmas lehajló szeretete, 
hogy megkeressen, megmentsen egy 
asszonyt, aki a fájdalmába burkolóz-
va már évek óta emberileg megközelít-
hetetlenül, bezárkózva tengette az életét. 
Sok-sok telefonbeszélgetés során több ízben is 
elmondta, hogy hiszi ő, illetve hinni akarja azt, amiről, 
Akiről beszélünk, de jó lenne, hogy az Isten jelekkel tá-
massza alá az Ő valóságát.
Kérdeztem tőle, hogy számára nem volt-e elég jel, hogy 
mikor a legmélyebben volt, az Úr Jézus indított, hogy vi-
gyem Évának az Ő vigasztalását?
Személyesen soha nem láttuk, nem ismertük egymást, 
de az évek során közel kerültünk egymáshoz, és egy-egy 
beszélgetés után kicsit megvigasztalódva élte tovább nap-
jait. A menyével történt beszélgetés egészen felvillanyozta 
őt. Az Úr Jézus Krisztus pedig csodák sorozatával foly-
tatta a bemutatkozását.
Az előző beszélgetésben szó került egy családi Bibliáról, 
amit Éva kézbe vett, és a férje bejegyzéseivel is találko-
zott, ahol a családi eseményeket bejegyezte. Talált még 
egy Bibliát is, amiből véletlenül az elhunyt fiának egy 
gyerekkori levele esett ki. Folytatva a „csoda-sorozatot” 

elmondta, hogy az unokáinak hókiflit sütött ajándékba. 
Ez önmagában említésre méltó sem lenne, de tekintve, 
hogy a férje a konyhában halt meg, azóta ő ott nem sütött.
Az eseménysorozat koronája az, hogy vasárnap templom-
ba készül, és ezt rendszerré akarja tenni. Könyörgünk az 
Úrnak, hogy ne álljon meg itt, hanem lassan, vagy gyor-
sabban eljusson a teljes megtérésig.
Köszönöm az Úrnak, hogy amit Ő elkezdett egy ember 
életében, azt be is fejezi az Ő napjáig, hogy az áldást ki-
terjeszti a család minden tagjára. Ámen.
Az elmúlt napokban az én életemben is néhány említésre 
méltó dolog történt, azokról is beszámolok. Indított az 
Úr, hogy az idősek között a Krisztussal való személyes 
kapcsolattartás kapcsán beszélgessünk a saját halálunk-
ra való készülésünkről a Zsidókhoz írt levél 2:14-15 ige 
kapcsán. „Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő 
is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála 
által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, 
vagyis az ördögöt; és megszabadítsa azokat, akik a ha-
láltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak.” 
Megbeszéltük, hogy nem rettegve, hanem kérve az ér-
tünk, helyettünk életét áldozó Úr Jézus Krisztust, hogy 
adjon bűnlátást, készséget a bocsánatkérésre, mert „hű 
és igaz Ő”, hogy minden bevallott bűnt megbocsát”. (1Ján 

1,9) Tegyünk úrrá az életünkön, mint az örökélet 
Fejedelmét kérve, hogy bűnös lényünktől 

megtisztítva, teljes szabadítással meg-
ajándékozva vigyen be minket egyen-

egyenként az Ő Mennyei Atyjának 
országába, hogy ahol Ő van, mi is 
ott legyünk. Megkaptam a bátorsá-
got, és mindkét otthonban kedvező 
volt a fogadtatás. A héten szerdától 

evangélizáció kezdődött. Mindjárt az 
első napon az igehirdetés megkezdése 

előtt a templomban elestem, mert nem vet-
tem észre egy lépcsőt. Jobb oldalamra estem, egy 

pad élében nagyon megütöttem a csontritkulásos felső 
karomat, melyből kijutott a bordáimnak is. Már akkor 
hálát adtam az Úrnak, hogy segítséggel feltápászkodhat-
tam, és nem zavartam meg az evangélizációt, törés nélkül 
megúsztam, és az éjszakát is enyhébb fájdalommal éltem 
át. Igen felbőszítettem az ellenséget, mert egy bűnömért is 
bocsánatot kellett kérnem. Örömmel tapasztaltam, hogy 
életemben Jézus Krisztus az Úr, és a kísértő csak annyit 
tehet, amire az Úrtól engedélyt kap. Hát ennyit kapott. 
Én pedig az Ő hatalmát dicsőíthetem, hogy csak annyit 
engedett meg, amit elviselhetek és kísértéssel együtt a 
kimenekedést is megadta. Sokat épülök az adásaitokból, 
sokat telefonon meg is hallgathatok.
„Áldjad én lelkem az Uraz, és egész bensőm az Ő szent 
nevét! Áldjad én lelkem az Urat és el ne feledd, mennyi 
jót tett veled!” (Zsolt 103,1-2)

K.-né Csilla
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„Mert nem a féle-
lemnek lelkét adta 
nekünk Isten…” (2 
Tim 1,7)

Ez az örök igazság 
zakatol a fejemben 
napok óta, míg egyik 
hír követi a másikat 

a különböző nyelven hallgatott in-
ternetes híradásokban. Lehet, hogy 
nem is olyan nagy előny, ha az em-
ber több nyelven beszél, hiszen így a 
félelemkeltő híreket még részleteseb-
ben ismerhetem meg? Mindenesetre 
megráznám a világot, hogy ez nem egy 
újabb Holywood-i tucat-film, melyben 
szitává lövik egymást a szereplők, és 
nem is egy katonai videójáték, amit a 
gyerekek játszanak iskolába menet a 
buszon a mobiltelefonjukon.
Háború van a „kerítésünkön túl” és 
azon töprengek, hogy vajon a nagy-
szüleim, akik a világháborúk idején a 
húszas éveikben éltek, hogy mentek át 
rajta? Mert abból a nemzedékből még 
mindig élnek, és bár traumáikat nem 
nevesítették, hiszen azt sem tudták, 
hogy traumatizálódtak, mégis éltek 
tovább és tették azt, ami rájuk bízatott. 
Isten igéje a szívükbe volt írva, hit-
ték, hogy Vele a szörnyűségekkel is 
szembe lehet nézni, tudták, hogy szá-
míthatnak egymásra, mert ott voltak 
egymásnak. Rokon a rokon mellett, 
szomszéd a szomszéddal, testvér a 
testvérnek.
Isten igéjét ismételgetem én is, mert az 
megnyugtat és békességet ad, ahogy 
ígérte Jézus. Nem úgy, ahogy a világ 
adja… a világ ugyan milyen fajta bé-
kességet ad ma? Azt is üzeni a Biblián 
keresztül, hogy nem a félelemnek a 
lelkét kaptuk, hanem az erő, a szere-
tet és a józanság lelkét. Minden ben-
ne van ezekben a szavakban: az erő, 
ami vertikális kapcsolatunkban adatik 
az Úrtól, a szeretet, ami horizontális 
kapcsolatainkban áramlik köztem és 
közted, és a józanság, amire rá kell ta-

lálnunk, hiszen Ő adja nekünk, min-
den élethelyzetben.
Egy másik ige is cikázik a fejemben, 
amikor azt hallom, hogy „állítólag” 
ezt monda az egyik fél a harcszín-
térről, de állítólag a másik fél mást 
mondott. Ugyan kinél és hol van az 
igazság? Pilátus is ezt kérdezte, és mit 
mondott Jézus? „Én vagyok az út, az 
igazság és az élet.” (János ev. 14,6) 
Egyszerű és világos, nincs benne sem-
mi csúsztatás, vagy félreérthető szó. 
Ha tegnap mondta volna, akkor ma 
is igaz lenne, ha ma mondaná, akkor 
holnap is megállná a helyét, mert Ő 
„tegnap ma és mindörökké ugyanaz” 
- ezt is Ő mondta magáról és tapasz-
talom, hogy igaza van a XXI. század-
ban is. Hihetünk Neki, ahogy figyelem 
a híradásokat, s csak Neki hihetünk. 
Emberi gyarlóságunk az, hogy em-
bereknek is hiszünk, mert még úgy 
neveltek, hogy a kimondott szó az ér 
valamit. De egyre inkább azt látjuk, 
hogy amit fél órája mondtak az most 
már semmit nem ér, mert hazudtak 
nekünk, egymásnak, maguknak… 
És itt egy újabb ige villant be a fejem-
be, amikor döbbenve hallgatom a hí-
reket a világból, a szomszédságból… 
Komolyan, hát tényleg mindenki ha-
zudik, taktikázik és csúsztat? Mi ez, 
miért van ez, kinek jó ez? S mint égből 
a villámcsapás úgy jött a felismerés, 
hogy hát világunkban uralkodik a ha-
zugság… Az ige a János evangéliuma 
8. fejezetében ezt írja: „Az ördög az 
atyátok, és atyátok kedvére igyekez-
tek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, 
nem tartott ki az igazságban, mert 
nincs benne igazság. Amikor hazu-
dik, magából meríti, mert hazug, és 
a hazugság atyja.” (43-44 vers)
A hazugság atyja irányít egyre inkább 
mindent. Összeállt a kép, mint a puzz-
le-játék a darabjaiból. Ez persze nem 
teszi könnyebbé a mindennapokat és 
az események tovább gyűrűznek, s mi 
„csak” térdeinket koptathatjuk, mert 
ez az egy feladtunk van, amire Fentről 

kaptunk elhívást. Könyörögjünk! 
Testvérért, barátért, ellenségért és 
hatalmasságokért. 
Nehéz? Hogyne lenne az. De Jézus 
megmutatta, hogy hogyan kell ten-
ni, hogyan kell imádkozni, és miként 
kell viszonyulni: testvérhez, baráthoz, 
ellenséghez és a hatalmasságokhoz.
Majd a csodálatos 3 év szolgálat után 
– melyről az evangéliumok részle-
tesen szólnak – a Fájdalmak férfia 
végigment a Kálvárián, hogy a földi 
útja végén a bűneinket – a testvére-
mét, a barátomét, az ellenségemét 
és az enyémet is – a keresztfára sze-
geztesse, hogy ÖRÖK életünk legyen.

Cerina-Elek Éva 

Ébredj, ébredj, szedd össze erődet, ó, ÚRnak karja! Ébredj, mint hajdanában, az ősrégi nemzedékek idején! Hiszen te vágtad 
ketté Rahabot, te döfted le a tengeri szörnyet! Te szárítottad ki a tengert, a nagy mélység vizeit, te készítettél utat a tenger 

medrén át, hogy átkelhessenek a megváltottak! (Ézs 51,9–10)

IMA BÉKESSÉGÉRT 

Uram, ki látod e világnak 
Nehéz és véres harcait, 
Könyörgöm Hozzád, esdve kérlek, 
Fogd le a küzdők karjait.

Szívüket, mely – mint kígyófészek – 
Gyilkos méreggel van tele: 
Járja keresztül szent jóságod 
Irgalmas, végtelen kegye.

Ott hol rombolva dúl és tombol 
És gyújt és pusztít a halál, 
Fojtsd el a lángok vad csóváit, 
Mielőtt küszöbünkre száll.

A háború kegyetlen rémét, 
Mely sötét színben ünnepel, 
Földünk megcsúfolt asztalától 
Napod sugára űzze el.

Nyisd meg, ó, nyisd eged határát, 
Teljesítsd szívünk vágyait: 
Bocsásd le, kérlek, ó, bocsásd le 
A béke szent galambjait.

Piován Győző

https://keresztyenversek.wordpress.com/2009/12/07/ima-bekessegert/
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Hosszú hallgatás után megpróbálok életjelt adni magam-
ról. Jelenleg a Csákvári Református Idősek Otthonában 
élek szívelégtelenség miatt már 4 hónapja.  
Hálásan emlékezem a MERÁ-val való kb. 60 éves ismeret-
ségre. Sok-sok áldott estét töltöttünk együtt a családdal a 
MERA hallgatása közben. Sajnos már sok drága szolgáló 
testvér nevét elfelejtettem. Volt egy kedves tanárnő, aki 
a női műsort vezette. Volt Soproni János, Pecznyik Pál, 
Draskóczi László és egy testvér, aki álnéven szolgált és 
még sokan mások.  
Tavaly szeptember közepéig otthon voltam, és sokat hall-
gattam a Kulcsár testvér rövid, de igen ébresztő szolgála-
tait, amelyeket hálásan köszönök. Hálásan megköszönöm 
a kedves Anikó és a jelenleg szolgáló testvérek szolgálatait. 
Életem vége felé látom, hogy egyre szebb, egyre jobb az Úr 
Jézus követése. Mindenkit biztatok, hogy már most igen 
jó az Úr Jézus követése. Ezután következik az Úr Jézussal 
való csodálatos élet.  Isten kegyelméből február 5-én az 
étteremben köszöntöttek a 90. születésnapom alkalmá-
ból, és ott röviden bemutatkoztam az alábbi sorokkal:
Nevem F. József, 1932. febr. 5-én születtem Zámolyon. 
Hálát adok a kegyelmes Istennek, hogy megérhettem ezt 
a napot, és hogy ilyen kedves emberekkel ünnepelhetek. 
Én nem tettem ezért semmit, hogy ezt a napot megérjem. 
Csak annyi volt, hogy este mindig lefeküdtem, és reggel 
felkeltem, és most ideértem erre a szülinapra.
De azért történt az életemben egy nagy dolog. 1949 má-
jusában egy 3 napos konferencián vettem részt Alcsúton. 
A konferencia végén felhívás hangzott el a megtérésre, 
Krisztus követésére. Sokad magammal én is jelentkez-
tem, és bűnbánattal leborultam a Krisztus keresztjénél, 
és kegyelmet, bűnbocsánatot, nyugalmat kaptam. 
Krisztus követésével igyekeztem leélni az életemet. 
Segédmunkásként dolgozva 5 gyermeket neveltünk föl a 
10 éve elhunyt párommal. Ő 17 évig nem vállalt munkát, 

mert a gyermekeket nevelte. Ez jó befektetés volt, mert 
a gyerekek otthon voltak, nem bandáztak, jól tanultak. 
Így 5 szép és jó család van, 12 unokával, egy dédunoká-
val. 5 unoka már végzett az egyetemen, főiskolán. Boldog 
nagypapa vagyok.  
Az Úr Jézus Krisztus hív mindenkit, és vár az ő csodála-
tos országába! Mert tudjuk, hogy lesz mennyország, de 
lesz pokol is. „Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a 
kereszt alatt...” – mondja egy kedves énekünk.  
Szeretettel küldöm Vándor Gyula énekét:  

Ha visszanézek a megtett útra, 
mit jártam eddig beléfogódzva,  
A szívem hálás, magasztal Téged. 
Köszönök mindent, Jézus, Tenéked.  

Ha visszanézek a fájdalomra, 
csodára, szépre s vidám napokra. 
A szívem hálás, magasztal Téged. 
Köszönök mindent, Jézus, Tenéked.  

Ha visszanézek, könny gyűl szemembe, 
sok hűtlenségem jut az eszembe.  
A szívem hálás, magasztal Téged. 
Köszönök mindent, Jézus, Tenéked.  

Ha visszanézek, jövőm is látom, 
hogy vár a célnál égi barátom.  
A szívem hálás, magasztal Téged.
Köszönök mindent, Jézus, Tenéked.  

Isten gazdag áldását, megtartó kegyelmét kívánom éle-
tükre és szolgálatukra!

F. József (Csákvár)

Nansen Fritjof az északi sarköv merész 
kutatója, sarkutazása közben csóna-
kon, néhány társával egy különösen 
veszedelmes útra indult. Kísérői kö-
zött nemcsak norvégok voltak, hanem 
két lappföldi is, akik otthonosan mo-
zogtak a hó és jég világában, miután 
hazájuk az északi sark volt. Ez a két 
egyszerű rénszarvas pásztor hívő ke-
resztyén volt, az egyik 45, a másik 25 
éves. Legdrágább kincsük a lapp nyelvre 
lefordított Újtestamentum volt, amit 
naponként olvastak. A legnagyobb ve-
szélyek között, viharban is, állandóan 
figyeltek arra, hogy ez a számukra leg-
kedvesebb könyv el ne vesszen.
Történt egyszer, hogy a csónak, mely 
az utasokat vitte egy jégtáblán meg-
feneklett és többet sem irányítani, 

sem helyéből kimozdítani nem lehe-
tett. Nemsokára teljesen odafagyott 
és féltek, hogy a jégtábla a csónakot 
magával viszi a szabad tengerre, ami 
biztos halált jelentett volna. Arra pedig 
nem volt remény, hogy az úszó jégszi-
getet a szél a partra sodorja. Nansen 
és merész kísérője, Sverdrup kapitány 
elhagyták a csónakot. Aggodalom 
töltötte el a szívüket, hogy a követ-
kező óra vajon a halált vagy a szaba-
dulást hozza-e meg számukra. Ekkor 
Nansen észrevette, hogy a lappföldiek 
nincsenek sehol. Hosszas keresgélés 
után látta, hogy az elhagyott csónak 
felett vitorla volt kifeszítve, és ami-
kor annak egyik sarkát felemelte, ott 
látta őket, amint áhítattal olvasták az 
Újtestamentumot és szorult helyzetü-

ket Isten előtt feltárva megmentésért 
könyörögtek. Nansent - bár nem volt 
hívő keresztyén - mélyen meghatotta 
az, amit látott és csendben eltávozott.
Nemsokára hatalmas szélvész tá-
madt, mely a jégtáblát könnyen a 
nyílt tengerre sodorhatta volna. De 
éppen akkor, amikor a legreményte-
lenebb volt a helyzet - így beszélte el 
Sverdrup kapitány - és úgy tetszett, 
hogy jégtáblánkat a legerősebb hul-
lámtorlódások közé sodorja, egyszerre 
megváltoztatta irányát és bámulatos 
gyorsasággal a partra vitte.
Az volt a benyomásunk, mintha egy 
láthatatlan kéz irányította volna.
Megmenekültünk!
Ahogy kedves énekünkben énekeljük: 
„de a hívő előtt az Úr megfejti Önmagát.”
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„Semmi rossz hírtől nem fél, szíve 
erős, az Úrban bizakodó. Rendületlen 
az ő szíve; nem fél...” olvassuk a 112. 
zsoltárban (7-8. v.).
A napokban többször összeszorult a szí-
vem a rossz hírek hallatán. Döbbenten 
beszélgettünk a családban az aktuá-
lis, félelmet keltő események kapcsán. 
Szinte éreztem, hogy rám telepszik, 
majdhogynem lebénít a félelem. Ekkor 
fiam megszólalt és azt kérdezte: em-
lékszem-e hányszor elhangzott a csa-
ládban: semmi rossz hírtől nem fél, 
szíve erős, az Úrban bizakodó…? Igen, 
hála Istennek emlékszem, hogyne 
emlékeznék. Áldott emlékű apósom 
nem egyszer idézte feleségének, ked-
ves anyósomnak, ha valamiért aggó-
dott, „jaj, hogy is lesz?” – Hát nem 
tudod, meg van írva: semmi rossz 
hírtől nem fél…?!
Férjem is nem egyszer eszembe jut-
tatta, ha nehezebb helyzetben, kórhá-
zakat járva megtorpantam, netalán 
félni kezdtem. Sok-sok minden fel-
villant előttem ez emlékezés kapcsán. 
Most gyakrabban imádkoztam így: 
Uram, most gyenge a szívem, kérlek 
erősítsd, hisz Benned akarok, Benned 
szeretnék bízni...sőt, Benned bízom.
Pillanatok alatt átsuhant fejemen a 32 
éve történt eseménysorozat. 1989 ka-
rácsonyát írtuk. Karácsony első napja 

reggelén elmentünk az imaházba egy 
néhányan, és egy rövid, de forró ima 
után indultunk is haza. Közel laktunk 
imaházunkhoz, de a rövid 6-7 perces 
utunkon már láttunk fegyvereseket, 
ahogy a tömbház sarkánál lesben áll-
tak. Félve osontunk haza. Behúzódtunk 
a védettebb szobába, az 
ablak elé belülről  
egy régi ajtót ál-
lítottunk, gon-
dolva, hogy 
többet véd. 
Január 4-ig 
ki sem jár-
tunk a ház-
ból. Már 
karácsony 
előtt  elkez-
dődött estefelé 
a fegyverropo-
gás, mintha az ajtón 
vagy ablakon pattantak 
volna a golyók. Reggel 8 után hall-
gattak el. Ez zajlott majd két héten 
keresztül.
Közelünkben volt egy katonai alaku-
lat (laktanya), heves harcok dúltak a 
kormányzatot képviselő katonaság és 
a diktatúra ellen lázadó felkelők-for-
radalmárok között. A rádiót is félve, 
csak csendesen hallgattuk. A fenyőfa 
a kis fészerben maradt díszítetlenül.

A kalácshoz valót sikerült megvásá-
rolni (akkor az is nagy dolog volt), de 
már nem sütöttem meg. A nagy edé-
nyeinket megtöltöttük vízzel, min-
den eshetőségre gondolva, valamint 
a figyelmeztetésekre figyelve, hogy 
megmérgezhetik a város ivóvizét biz-
tosító víztározót. Még ennivalót sem 

kívántunk azokban a napokban. 
Gyermekeink az asztal alá be-

húzódva csendesen játszottak. 
„Ha olyanok nem lesztek mint 
a kis gyermek...” (Mt 18,3) 
– emlékeztünk az Úr Jézus 
szavaira. Megértették, hogy 
ez a karácsony más, mint a 
többi, de gyermeki szívvel, 

nyugodtan játszadoztak, béké-
sen aludtak. Őket nem zavarta 

a sok ilyen-olyan hír. Félelem, bi-
zonytalanság volt még a levegőben 

is, de mégis reménykedtünk.
Megtörtént az, amit alig hittünk, ösz-
szeomlott a kommunizmus. 
Az akkor hihetetlennek tűnő változá-
soknál is nagyobb, lényegbe vágóbb 
hír az, amit Pál apostol így fogalmaz 
meg: „Ámde Krisztus feltámadt a ha-
lottak közül...”! (1Kor 15,20) Minden 
félelmünket, szorongásunkat felülírja 
az, hogy Jézus ÉL!

Özv. Vékás Zoltánné

„Aki szeret minket és megváltott 
bennünket a mi bűneinkből az Ő 
vére által.”(Jel 1,5)
Jézus szeretete, Jézus váltsága, Jézus 
vére, - erről beszél az Ige. János 
apostol a Lélek erejével látja ben-
ne a csodálatos összefüggést. Jézus 
szeretetéből bontakozik ki az ember 
megváltása. Szeretetének pecsétje 
kiontott vére.
Olyan sok mindent tudunk elmon-
dani Isten szeretetéről. Felsoroljuk 
földi ajándékait, testi szabadítása-
it, gyógyításait. De, amikor a Biblia 
lapjain a Szent Lélek szól Isten sze-
retetéről, akkor csak egyetlen egyről 
beszél, a leges legnagyobbról: Jézus 
Krisztus váltsághaláláról. (Jn 3,16; I 
Jn 4,40; Ef 5,2; Gal 2,20) Isten sze-

retetét túláradó teljességében, kiku-
tathatatlan mélységében csak Jézus 
Krisztus golgotai halálában ismerhe-
tem meg. Amíg ez nem tapasztalati 
valóság számomra, addig semmit, de 
semmit nem ismerek Isten szerete-
téből, Jézus Krisztus szeretetéből. 
Addig sejtelmem sincs róla.
De hogyan vezet az Út ahhoz a szere-
tethez? Egyszerű az Ige felelete: a bű-
neimen át. Másként semmi módon és 
semmiképpen. „Ha meg nem moslak 
téged, semmi közöd sincs énhozzám.” 
(Jn 13,5) – mondta az Úr Péternek és 
mondja mindannyiunknak. Amíg a 
bűnbánat oda nem roskaszt a kereszt 
alá, amíg vére meg nem mosott, addig 
semmi közöm nincs Őhozzá, addig 
nem lehet valóság Jézus váltsága. De 

ha a bűnöm szent vallomásban oda 
kerül Jézus Krisztus kiontott vére 
alá, akkor a bűnbocsánat földöntú-
li erejében és tökéletes valóságában 
eláraszt Jézus Krisztus kegyelme, 
Jézus Krisztus szeretete. Boldogan 
vallhatom személyesen az enyémnek: 
Szeret engem és megváltott engem az 
én bűneimből az Ő vére által.
Nagypéntek drága ünnepén Jézus 
Krisztus szeretete árad felénk a 
Golgota keresztjéről és keresi azt a 
lelket, amelyiket vérén megválthat. 
Vajon engedsz ennek a szeretetnek? 
Odaadod – e magadat, bűneidet, egész 
lényedet Őneki, hogy adhasson neked 
cserébe új életet az Ő szeretetében?!

néhai dr. B. J.  
(Dunai Aranka közlése)
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Utóbb hallott (interneten) lelkipostában Anikó mondta, 
hogy milyen öröm igazi levelet kapni, így arra indított az 
Úr, hogy szokásomtól eltérően ne e-mailt írjak.
A kezdetek óta hallgatom a MERA adásait, nagyon sok 
áldást kaptam ezen keresztül, nagyon jó tanításokat, áldja 
meg az Úr ezért a testvéreket. Különösen szeretem az in-
terjúkat, hogy egyes emberek életében hogyan működött 
Isten vezetése és kegyelme. Nagyon sokszor „lájkolnám” 
a műsort, de hát ez nem olyan.
Szomorúságom, hogy a családom nem tért meg, ahogy az 
ige mondja: Az embernek egész házanépe az ellensége. 
Férjem úgy halt meg kórházban, hogy nem tett bizony-
ságot, holott évtizedekig imádkoztam a megtéréséért. 
Hacsak az utolsó éjjel és délelőtt nem, de akkor már al-
tatásban volt lélegeztetőgépen (ez még a covid előtt volt). 
De Istennél van az ismeret, és az örökkévalóságban majd 
én is megtudom.
Így nyugdíj felé közeledve, egy évvel ezelőtt támadt egy 
gondolatom. Martin Luther King után szabadon: „van 
egy álmom”. Igen, nyugdíjas – remélhetőleg lesz néhány 
jó – éveimre szeretnék végre egy házat, ami az Úré, és 
ahol én is ellakhatok. A jelenlegi házat pedig itt hagyom 
családtagjaimra. És nem is gondoltam, de eltelt egy év, 
és van házam, egyszobás egyszerű ház, amelyre kell köl-
teni, vízbekötés, fürdőszoba, fűtés korszerűsítés. Amíg 
nem tudok nyugdíjba menni, a munkahelyem miatt itt 
kell laknom, de hálás vagyok Istennek, hogy így alakítja 
életemet. A házat az interneten találtam. Egy kedves idős 
házaspár árulta. A bácsi szeret kertészkedni, megbeszél-
tük, hogy amíg nem tudok odaköltözni továbbra is műveli 
a kertet, ami nagyon szépen gondozott, sok gyümölcsfa, 
szőlő és málna van benne. Kérdeztem, hogy-hogy még 
nem kelt el ez a ház, hiszen jó helyen van, de nem volt 
drága és lakható. De komoly érdeklődő nem volt. Talán 
Isten valóban nekem szánta és tartogatta. Sajnos az eladó 
néni ősszel covidos lett, post-covid betegséggel nagyon 
gyenge, sokat kell orvosi vizsgálatokra járnia, minden 
nap imádkozom érte, testi gyógyulásáért, és hogy meg-
találja Jézus Krisztust, mint megváltóját. Antenna újsá-
got is küldtem neki.   
Azon a településen nem ismertem senkit. De, amikor ke-
resztyén testvéreknek említettem, az első reakció az volt: 
ott is vannak testvérgyülekezeti tagok. Kaptam telefon-
számokat. Egyikük megígérte, hogy a ház felújításában 
segítségemre lesz, ismer szakembereket. Egy másik test-
vérnővel telefonon beszéltem, alig várom, hogy személye-
sen is találkozhassunk. Milyen csodálatos az Úr vezetése!
 Van még több ilyen is, de messzire vezetne mindezt leírni. 
Így utólag visszatekintve látom Isten összehangolt mun-
káját, ahogy alakítja a körülményeket. Még csak annyit 
erről, hogy aznap amikor a férfitestvérrel találkoztam, aki 
segítségét ígérte, olyan kedvességgel találkoztam, ame-
lyet már évek óta nem tapasztaltam. Másnap az jutott 

eszembe: Mint a száraz szivacsnak a víz, mint a szom-
jas földnek az eső, úgy esett a lelkemnek az a kedvesség. 
Isten áldja meg érte, és Istennek legyen hála és dicsőség, 
aki elkészíti az Ő ajándékait a gyermekeinek. Aki szere-
tett minket, és megajándékozott Jézus Krisztusban örök 
élettel és üdvösséggel.
Bizony, több mint 30 éve hallgatom a MERA-t, és ti test-
vérek készítitek a műsorokat. Az idő eljárt fölöttünk, a 
földi sátorházunk is romlik, de a belső házunk folyama-
tosan épül. Amint a jeruzsálemi templom építésénél kész 
köveket használtak, hogy kalapács és más szerszám za-
ja ne hallatszék, úgy formál minket is Isten keze ebben 
a földi életben, hogy pontosan beilleszkedjünk Krisztus 
testébe, ahova szánt minket az Úr.
Igen, sok csodát átéltem már Vele, de a legnagyobbra 
még várni kell: családom tagjainak megtérésére. Ebben 
is legyen segítségemre az Úr, akinél mindennek meg van 
a rendelt ideje. Aki arra biztat, hogy az imádságban ki-
tartóak legyünk.
Megköszönöm, hogy elmondhattam ezeket, jó kiönteni 
a szívemet a testvéreknek.
Isten áldja munkájukat a továbbiakban is. 
Szeretettel: 

B. Sándorné

HA ÉJSZAKA VESZ KÖRÜL... 

Ha éjszaka vesz körül és sötétség, 
s nem látsz utat a pusztaságon át, 
Valaki ott van veled és vezérel 
hűségesen, átszegezett kezével. 
Ne félj, csak higgy! Neki gondja van rád!

Bízhatsz benne! Mért csüggednél, remegnél? 
Engedj néki, ha próbál, tisztogat! 
Ismer! Elmondhatsz mindent. Érti, hallja. 
Ha elfáradtál, hordoz erős karja. 
Ne félj, csak higgy, és vesd rá gondodat!

Veled az Úr a szenvedés tüzében. 
S ahogy az ötvös perceket figyel, 
hű tekintete őrködik feletted: 
drága aranya tűzben el nem veszhet. 
Ne félj, csak higgy! Idején kiemel.

Dora Rappard
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MINDIG CSAK ADNI 
Az öreg kút csendesen adja 
Vizét… így telik minden napja.

Áldott élet ez! – fontolgatom. 
Csak adni, adni minden napon!

Ilyen kúttá kellene lennem! 
Csak adni teljes életemben!

Csak adni? Terhet is jelenthet. 
Jó kút, nem érzed ezt a terhet?

Belenézek… tükre rám ragyog: 
„Hiszen a forrás nem én vagyok,

Árad belém! Csak továbbadom 
Tisztán, vidáman és szabadon.”

Hadd éljek ilyen kút életet! 
Osszak áldást és szeretetet!

Nem az enyém. Krisztustól kapom 
Egyszerűen továbbadhatom.

Túrmezei Erzsébet 

Szokatlanul csendes a váró a szakren-
delők előtt. Pedig vannak betegek, de 
valahogy mindenki csendben, türel-
mesen várakozik. Ebben a csendben 
egy görbebot ritmusos kopogása jelzi, 
hogy érkezik egy újabb beteg a lép-
csőház felől. Egy alacsony néni fekete 
ruhában jön a váróterem székeihez, 
hogy letegye csomagjait, és helyet 
foglaljon, előkeresse a beutalót vagy 
a szükséges papírokat. 
Ezt látva mély érzelmek jelennek 
meg bennem. Alig öt hónap-
ja ment el anyukám ebből 
az életből, aki hasonló testi 
adottságokkal rendelkezett. 
Élete utolsó éveiben több-
ször kísértem, vittem 
el szakrendelések-
re, kórházi vizs-
gálatokra. Látva 
ezt a nénit, aki 
egyedül érkezett, 
hálát adtam, hogy 
volt lehetőségem 
segíteni, amíg erre 
szükség volt, ugyanakkor elszorult a 
szívem, hogy miért kell ennek az idős 
asszonynak egyedül intéznie dolga-
it. Nem ismerem a családi hátterét, 
így nem akarok véleményt mondani. 
Mindenesetre elgondolkodtatott ez a 
család jelentőségéről. 
Minap egy grafikát láttam, amint két 
gyerek vitázik a fiatal anyát rángatva 
két irányba. Mindketten azt mond-
ják, hogy „enyém, enyém”. Egy másik 
kép pedig egy idős anyát ábrázol, akit 
felnőtt gyermekei tolnak el, és azt is-
mételgetik, hogy „tiéd, tiéd”. Milyen 
komoly tükör a mai állapotokra. Pedig 
nem kell ennek így lenni. 
Nemcsak a karikatúra jött elém, ha-
nem egy bibliai idézet is: „Ha pedig 
valamely özvegyasszonynak gyer-
mekei vagy unokái vannak, tanul-
ják meg, hogy első sorban a maguk 
háza iránt legyenek istenfélők, és 
adják meg szüleiknek a viszont tar-
tozást; mert ez szép és kedves dolog 
Isten előtt.” (1Tim 5,4, Károli ford.)
Viszonylag fiatal voltam, amikor fel-
figyeltem erre az igére. Akkor még 
semmi jele nem volt annak, hogy bár-

milyen segítséget kell majd adnom a 
szüleimnek, de az a fogalmazás, hogy 
ez egy viszonzó tartozás lesz, mélyen 
megérintett. Mindazt, amit gyermek-
koromban kaptam, viszonozhatom 
majd, amikor az értem áldozatot vál-
laló, sok lemondás mellett gondosko-
dó szüleimet segíthetem.
Minderre sor is került. Apukámat 10 
évig gondoztuk testvéremmel, segít-
ve édesanyánknak, aki a teher nagy 
részét vitte. A hetente szükséges für-

detés, a két naponta aktuális bo-
rotválás, az éjszakai „balesetek” 
utáni ágy áthúzás sok időrá-

fordítást jelentett. 
Emellett a segítség 
a házi munkában 
további kihívást 
adott az időbe-
osztás szervezé-
sében. Hazudnék, 

ha azt mondanám, 
hogy mindig öröm-
mel és hatalmas lel-

kesedéssel mentem 
segíteni. Viszont a negatív érzelmeket 
mindig a fentebb idézett ige segített 
helyre tenni. Kérdések születtek ben-
nem. Meddig kaptál gondoskodást, 
segítséget szüleidtől? Hányszor volt 
olyan, hogy félretették érted az ép-
pen személyes igényüket kiszolgáló 
foglalatosságot? Természetesen nem 
tudtam erre pontos választ adni, de a 
szembesítés elég volt, hogy kimond-
jam: megyek tartozást rendezni. 
Azt mondja a Biblia, hogy Isten aján-
déka a gyermek. Ebből kiindulva azt 
is mondhatjuk, hogy Isten ajándéka a 
szülő. Igaz, hogy mi, gyermekek érke-
zünk hozzájuk, mégsem csak a gyer-
mek ajándék, hanem az apa és az anya 
is. Ők hűségesen betöltik küldetésü-
ket és ellátják kötelességüket amíg mi 
gyerekként erre rászorulunk. Lehet a 
kölcsönös hűség kifejeződése az, hogy 
amikor megfordul a helyzet, akkor mi 
állunk melléjük, hogy támogassuk 
őket? Mindenképpen. Tudom, a mai 
életvitel, munkahelyi kötelezettségek 
nem mindenkinek engedik meg, hogy 
teljes időráfordítással nyújtsanak 
gondoskodást. Mégis hadd tegyem 

fel a kérdést. Nincs legalább negyed 
óra naponta felhívni a szüleidet, ha 
már nem együtt élsz velük, netán ők 
már idősek otthonában lakva mások 
gondoskodása révén kapják meg a 
szükséges segítséget? Ezzel a csekély 
időráfordítással kifejezhetjük szere-
tetünket, ragaszkodásunkat feléjük. 
Írom ezeket úgy, hogy sajnos, amikor 
fennállt az ilyen helyzet, én sem ra-
gadtam meg a lehetőséget. Sajnálom, 
de nem tudom visszahozni. Hiába jut 
eszembe – néha érthetetlenül –, „fel-
hívom mamát”, rögtön utána bevillan, 
már nem tehetem. Elment. Kívánom, 
hogy addig értékeljük az ajándék-szü-
lőket, míg ebből ők is érezhetik sze-
retetünket, odaadásunkat. 
Hadd vigyem tovább a gondolatokat 
más kapcsolati irányba. Nemcsak a 
szülő ajándék, hanem a házastárs is. 
Hiszem, hogy nemcsak Ádámnak szólt 
az isteni terv, miszerint a Teremtő sze-
rez neki hozzá illő segítőtársat. Igaz 
minden házasság előtt álló fiatalra. 
Isten tudja, hosszútávon milyen fe-
leségre, férjre van szükségünk. A há-

(folytatás a 16. oldalon)

https://keresztyenversek.wordpress.com/2011/04/08/mindig-csak-adni/
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Nagy szeretettel köszöntöm a drága testvéreket 
a Filippi levél 4. rész 4. vers és az Ézsaiás könyve 39. 
rész 9-10. versével, kívánom az Úr áldását egész életük-
re és munkájukra. 
Igen későre adtam magam rá az írásra, mindig készül-
tem, de mindig elmaradt. Ennek legfőbb oka az öregség 
és betegség. Megkaptam az Antenna újságot, aminek 
nagyon megörülök minden alkalommal. Örömmel ol-
vassuk minden egyes sorát a drága bátorító, erősítő bi-
zonyságtételeknek. A szomszédoknak is oda adom és 
ők is örömmel olvassák. Szeretném, ha az Úr hozzájuk 
is szólna a sok bizonyságtételen keresztül. 
Nagyon fontos, hogy az örömüzenet minden szívhez 
eljusson ebben a zűrzavaros időben, amiben most va-
gyunk. Mi is igyekszünk bizonyságot tenni a mi drága 
Megváltónkról a körülöttünk élőknek. 
Sokszor megéreztük az Úr szeretetét, megbocsátó ke-
gyelmét és ezt el kell mondjuk az embereknek, és az 
életünk is kell bizonyítson, hogy mi az Úr gyermekei 
vagyunk. Szeretnénk, hogy az igehirdetések nyomán 
sokaknak megnyílnának lelki szemeik, füleik és a szí-
vük, hogy befogadnák az Úr Jézust a szívükbe, mint 
Megváltójukat.
Ezért van nagy szükség a MERA rádió adásaira, hiszen 
ezen keresztül eljuthat az evangélium minden néphez 

a világon. Ezért mindig imádkozunk a MERÁ-nál szol-
gáló munkatársakért, hogy áldja meg az Úr értelemmel 
és felülről jövő bölcsességgel és rendelje ki a szükséges 
anyagi dolgokat is, hogy lehessen folytatni ezt a munkát, 
ami nem hiábavaló az Úrban.  Kívánunk a drága testvé-
rek részére sok lelki és testi erőt, jó egészséggel egyben 
a nemes munka folytatására. Sok szeretettel Erdélyből:

F. András és családja

*  *  *

Nagy kegyelem, hogy miden este folyhat az „Élő víz” a 
MERÁN keresztül az otthonunkba. Nagy szükségünk 
van naponta a bátorításra a jelen helyzetben. Itt most 
elég kilátástalan a helyzet. Az Ige viszont azt mondja: 
„Semmit ne félj azoktól, amiket szenvednek kell.” (Jel 
2,10) „Az Úrnak kedveltje bátorságban lakozik Ő mel-
lette, fedezi őt minden időben.” (5 Mózes 33,12)
Csakis az Úrban bízunk, hogy bármi következik, az a 
javunkra lesz. Isten áldja és őrizze meg a testvéreket, 
hogy továbbra is hallhassuk az élő Igét és olvashassuk 
az Antennát. Mert bátorít és reményt ad az utunk kö-
vetkező szakasza megtételéhez.
Maradok szeretettel és várom a következő adást, mert 
az Úr hűsége végtelen. Áldást, békességet és jó egész-
séget kívánok a MERA minden tagjának az életére és 
szeretteik életére.

P. Ferencné, Nagydobrony, Ungvári járás

zastárssal egy ajándékot veszünk el 
Istentől. Hányszor átéltem már ezt. 
Nem ideákat akarok bemutatni, in-
kább a valós állapotok alapján tanul-
ságokat érzékeltetni. Két hónappal 
ezelőtt ünnepeltük a házasságunk 25 
éves évfordulóját. Jó volt visszatekin-
teni, beszélgetni a két fiúnkkal együtt 
az ünnepi vacsorán, mi mindent kap-
tunk egymástól. Történt mindez úgy, 
hogy épp azelőtt éltünk meg sok nehéz 
hetet. Nehézségek adódtak, amiben 
kiderült, még 25 év után sem ismer-
jük egymást, sőt még magunkat sem. 
Rengeteg önismereti fejlődést segítő 
viták, beszélgetések, imádkozások 
voltak mögöttünk, melyekben köny-
nyes szemmel fogtuk egymás kezét, és 
utána öleltük meg egymást. Hiszem, 
hogy azért tehettük ezt, mert nem csu-
pán kétoldalú kapcsolat áll fenn kö-
zöttünk, hanem egy hármas kötelék 
tart össze minket. „Jobban boldogul 
kettő, mint egy: fáradozásuknak szép 
eredménye van. Mert ha elesnek, az 
egyik ember fölemeli a társát. De jaj 
az egyedülállónak, mert ha elesik, 
nem emeli föl senki. Éppígy, ha ketten 
fekszenek egymás mellett, megmeleg-

szenek; de aki egyedül van, hogyan 
melegedhetne meg? Ha az egyiket 
megtámadják, ketten állnak ellent. A 
hármas fonál nem szakad el egyha-
mar.” (Préd 4,9-12) Olykor, amikor volt 
osztálytársakról, évfolyamtársakról 
hallottuk a hírt, hogy elváltak hálá-
val és találgatással keveredő érzése-
ket megfogalmazva mondtuk ki: „Ki 
tudja, mi hogy lennénk, ha nem hin-
nénk!” De hiszünk, így átéljük, hogy az 
a bizonyos hármas kötél nem szakad 
könnyen. Erős szakítópróbának van 
kitéve ez a kötél, de az Úr jelenléte, a 
hit ajándéka olyan, mintha drótkötél 
lenne a kenderkötél közé fonva. Lehet, 
hogy az emberi kapcsolatok erőforrá-
sai kimerülnek, de az Istentől érkező 
források kimeríthetetlenek. Ezt érez-
zük, ezt tapasztaljuk. 
Mindebben az a csodálatos, hogy a 
próbák között és után nem azt éljük 
meg, hogy fogunkat összeszorítva, 
erőnket összeszedve folytatjuk az éle-
tet, hanem azt, hogy közelebb kerül-
tünk egymáshoz. Közelebb vagyunk 
testileg, lelkileg egyaránt. Többet tu-
dunk magunkról és egymásról, ami 
nem jelent kiszolgáltatottságot, mert 
a bizalom és a szeretet ad védelmet 

ebben az állapotban. Igen, segítőtársai 
vagyunk egymásnak. A feleségem se-
gít. Nemcsak a munkában, a szolgála-
tokban, hanem abban is, hogy jobban 
ismerjem magamat, mélyebb képeket 
kapjak a másik nem működéséről, 
érzésvilágáról. Ez pedig közvetetten 
más kapcsolatok megélésére is kihat.
Hűségesek vagyunk? Azt mondhatjuk 
alázattal, Isten iránti hálával, hogy 
igen. De mi is van emögött? Valami 
különleges képesség, valami megma-
gyarázhatatlan jellemző, amivel ren-
delkezünk? Én egy egyszerű kifejezést 
találtam a hűség leírására. „Csak azért 
is!” Legyen bármi, ami elszakítani, 
szembefordítani, távolítani akar a tár-
samtól, arra ezt felelem. Persze nem 
emberi tényezőket mozgósítva csupán, 
hanem Isten megmagyarázhatatlan 
segítségét igénybe véve. Ugyanakkor 
felidézve, hogy az ellenség ajándékot 
akar elvenni tőlem, egy Istentől nyert 
ajándéktól akar megfosztani. El akarja 
hitetni, hogy már nem értékes, nem 
hasznos. Dehogynem! Egyre értéke-
sebb és egyre hasznosabb. 

Takács Zoltán (Békéscsaba)

(folytatás a 15. oldalról)
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Esettanulmány a Lukács Evangéliuma 
5, 17-26-ban írottak alapján.
Hittanári munkám utolsó éveiben 
történt. Gyülekezetünk lelkipásztora 
arra kért, hogy ha tudok, próbáljak 
meg segíteni a körzethez tartozó két 
iskolában a hittanórák átvállalásá-
ban. Isten kegyelméből mindennapi 
munkám mellett, önkéntesként, év-
tizedek óta szolgáltam a gyülekezet-
ben a gyermekek között. Hittant is 
oktattam, ezért úgy gondoltam, hogy 
ha az órarendemmel nem ütköznek a 
foglalkozások, akkor el tudom látni a 
feladatot. Abban maradtunk, hogy az 
Úr elé viszem a kérést és ha ő meg-
erősít, elvállalom. 
- Hány fős csoportokról lenne szó? - 
kérdeztem kifele menet.
- Kis csoportok, nyolc- tíz fővel.- hang-
zott a válasz.
Egy- két nap gondolkodási időt kér-
tem, de közben már azon morfon-
díroztam,  hogy ez a legideálisabb 
csoportszám.  Ezt a négy órát nyu-
godtan elvállalhatom. Végül is mi ez 
ahhoz képest, hogy abban az évben 
90 fős évfolyamon tanítottam. Máig 
restellem ezt az öntelt magabiztossá-
got, amiért Isten később keményen 
figyelmeztetett.
A következő héten igent mondtam és 
már meg is tartottam az első órákat. 
Döbbenten tapasztaltam, hogy a fe-
gyelmezés nem  könnyű. A gyerekek 
ugyanis rajongva szerették elődömet, 
a fiatal, csupa-szív tiszteletest, akihez 
foggal -körömmel ragaszkodtak. Most 
pedig be kellett érniük egy számukra 
nagymama korú, fáradt öreg hölggyel. 
A következő órák keserű tapasztala-
taiból  már éreztem, hogy nem a gye-
rekekkel, hanem velem van a baj. Az 
én magabiztos hozzáállásom nem tet-
szett Istennek, ezért nem adott áldást 
munkámra. Megszégyenülve vallot-
tam meg bűnömet az Úr előtt, kérve 
szabadítását. Attól kezdve egészen 
más lelkülettel készültem az óráimra.
 Küzdelmes hetek múltán az Úr betör-
te a kis kamaszok szívét. A következő 
tanévben már barátaikat is elhozták. 
A tanári kar is felfigyelt a változásra 
és kíváncsiak lettek, hogy mi történ-

het ezeken az órákon?  Egy alkalom-
mal, az egyik tanár, „ha megengeded 
hátul csendben megebédelek” ürügy-
gyel beült a hittan órára. Óra végén 
kibukott  belőle az igazság.
- Bocsáss meg, de kíváncsi voltam mi 
folyik itt, mert lassan az összes prob-
lémás gyerekünk beiratkozik hittanra.
- Bármikor szeretettel várunk, gyere 
csak nyugodtan. – válaszoltam.
A következő héten új fiú érkezett az 
édesanyjával. 
Gyönyörű vi-
rágot is hozott, 
ezzel sejtet-
ve, hogy nem 
lesz hálátlan, 
ha megenge-
dem, hogy a 
fia év közben 
csatlakozzon 
a csoporthoz. 
Tájékoztattam, 
hogy ez nem rajtam múlik és ne hoz-
zon több virágot nekem, mert nem 
fogadom el. 
- Négy jó barátja is ide jár és az ő öt-
letük volt, hogy az én Lacikámat is 
elhozzuk. – magyarázkodott zavar-
tan az aszony.
- Remélem, engedélyezi az iskola ve-
zetése is, hogy közénk járjon a fiad 
- igyekeztem oldani a feszültséget, 
- de ha már a négy barátot említet-
ted, felhívom a figyelmedet, hogy a 
Szentírásban is van egy ilyen történet, 
ahol négyen vittek valakit Jézus elé. 
Ezek a barátok olyan eltökéltek voltak 
abban, hogy barátjuknak Jézusra van 
szüksége, hogy amikor látták, hogy a 
nagy tömeg miatt az ajtón nem tudnak 
bejutni, még a tetőt is megbontották, 
hogy céljukat elérjék. És milyen nagy 
áldás lett belőle! 
- Igen? – Az asszonynak tágra nyílt 
a szeme a megdöbbenéstől. És tes-
sék mondani, hol olvasható ez a tör-
ténet, mert egy kis áldás nekünk is 
jól jönne?! 
Miközben beszélt, én már felírtam 
egy kis papírra: Lukács evangéliuma 
5. fejezet.  Kezébe nyomtam a választ. 
Az engedélyt megkaptuk. Az igazga-
tó a búcsúzásnál annyit tett hozzá, 

hogy „na erre kíváncsi leszek, majd 
kérlek időről-időre számolj be a fej-
leményekről”.
Az első közös óra után már tökélete-
sen tisztába voltam, hogy miért kap-
tam azt az előleg virágot. A második 
alkalommal a barátok, mind a négyen 
bűntudattól lehajtott fejjel ülték végig 
az órát, mert pártfogoltjuk olyan mi-
nősíthetetlenül viselkedett, hogy ők 
szégyellték magukat helyette. 

A folytatás sem volt sokkal 
jobb. Ezek az órák is túl-
élési kísérletek voltak 45 
percben. Laci túlmozgá-
sos viselkedése, folyama-
tos beszólásai, dobálózás 
a ceruzákkal, eljuttattak a 
felismerésre: ez a gyerek 
súlyos viselkedési zavar-
ral küzd. Nem értettem, 
miért nem figyelmeztet-

tek előre a kollégák. 
Eleinte nehezteltem az anyára, de aztán 
lecsendesített a Lélek. Bűnbánattal az 
Úr elé tártam a szívemet és megoldá-
sért esedeztem. Mennyei Édesatyám! 
Olyan jó, hogy előtted nyitott könyv 
az életem. Tudod, hogy ha lehetne, 
megfutamodnék ebből a kilátásta-
lan helyzetből. Idősnek érzem ma-
gam egy ilyen kihíváshoz. Szent Fiad, 
Jézus nevében kérlek, bocsáss meg 
azért, amit elhibáztam, amivel Téged 
megbántottalak. Bocsáss meg, hogy 
elhamarkodottan döntöttem. Tudom, 
hogy nincs szükséged az én magabiz-
tosságomra, hanem engedelmes, Rád 
figyelő, odaszánt szívet kérsz tőlem. 
Kérlek, Te adj megoldást. Könyörögve 
kérlek a gyermekekért, különösen a 
négy megszeppent barátért, akik nem 
véletlenül „ bontották meg a tetőt”, 
hogy eléd hozhassák ezt a kisfiút. 
Szabadításodra várunk Uram! ÁMEN. 
A következő héten az igazgatótól vég-
re megtudtam, hogy a tanítványom 
autista. Próbaidőre vette fel az iskola. 
Laci kivételes szellemi képességekkel 
rendelkezik. – mondta  az igazgató. 
Az édesanya csonka családban neveli 
gyermekét. Emberileg nagyon nehéz 
helyzetben vannak. Minden tőlünk 

(folytatás a 18. oldalon)
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szemétkupac maradt alatta a földön, 
de mi mégis boldogok voltunk, mert 
az órát mással nem zavarta. Óra után 
a csoport leányai  segítettek a romel-
takarításban. Kúszva-mászva szede-
gettük a papír zsebkendő forgácsokat 
s amikor már csak magunk voltunk, 
kitört belőlünk a felszabadult kacagás. 
Hálás volt a szívünk Isten szabadítá-
sáért. Teljes egyetértés volt közöttünk 
abban, amit a Lukács Evangéliumában 
így olvashatunk:
BIZONY CSODADOLGOKAT LÁT-
TUNK MA! (Lukács 5,26)

Ima tanítványaimért

Eléd teszem le minden tanítványom,
hűséged óvja meg kereső léptüket.
Kísérd, vezesd őket által e világon,
hogy megláthassák dicsőségedet!

A beteget gyógyítsd, a gyengét erősítsd!
Ne hagyd, hogy hitükben meginogjanak!
Igéd világát Te fejtsd meg előttük s
hol hibáztam, irgalmazz nekem bű-
neim miatt.

Szalóczyné Móray Inke

„Jeruzsálem hegyekkel van körülvéve, de az Úr átöleli népét.”
Szeretettel köszöntök minden kedves testvért. Megkaptam a 
Hírlevelet, ahogy elolvastam a bizonyságtételeket – többek közt 
Kulcsár Tibor csodálatos átélését – és halaszthatatlannak tartom e 

néhány sor megírását.
Már régen is indíttattam a Misszió felé írásban is kifejezni hálámat. Néhány 
héttel ezelőtt hallottam Tibor testvér szolgálatában csodával átélt bizony-
ságát, most a leírt cikket olvasva mégjobban hatott rám. Az Isten imád-
ságot meghallgató végtelen szeretete és hatalma ahogyan kiáraszotta a 
feltámadás gyógyító erejét az őbenne bízók felett. Nagy kihívás volt ez a 
győzelemért, mint amikor a stúdióban beomlás volt.
Drága férjem, aki egy éve távozott el közülünk, 2021. április 25-én – ő sze-
mélyesen ismerte és szerette Tibor testvért és szolgálatait, feleségével közös 
munkájukat az Úrért, a többieket is, akik szintén sokrétű gazdag szolgá-
lattal készítették a riportokat, a gyerekek alkalmait, a cigánymissziót, fel-
sorolhatatlan gazdag munkát. Nagyon örültünk, amikor hallhattuk vagy 
nézhettük élő adásban.
Férjem elköltözése utáni napokban hallottam dr. Gerzsenyi László elköltö-
zését, ez elég friss és váratlan eset volt az én gyászomban, hiszen a rádióadá-
sokon keresztül mindketten közelállónak éreztük. Férjem a nyugdíjazása 
után az Ó-utcai iratmisszióban rendszeresen segédkezett. Onnan volt is-
meretsége, sok működő misszióval tartotta a testvéri szálakat. 
Isten kegyelméből hét gyermekünk van, családjaikkal az Urat követve 
élnek, így házunkban nagy a jövés-menés, így még ha el is marad a le-
vélírás, de a naponkénti ima a MERÁ-ért nem. Kérem Istent, áldja meg 
további munkájukat, újítsa meg napról napra Tibor testvér erejét. Őrizze 
meg szeretteivel együtt minden veszedelemtől az Úr Jézus vére oltalmá-
ba rejtve a 91. zsoltár szerint.
Testvéri szeretettel: 

J. K-né, Mária

*  *  *

Köszönöm a hírlevelet, amely mindig építő szokott lenni számomra. A 
többiért Istené a dicsőség és hálaadás, hogy az Ő kegyelmében ezeket 
megtehettem.
Köszönöm a MERA újság karácsonyi kiadását. Nagyon jó volt olvasni a 
testvérek írását, amelyek erősítenek, felüdítenek minden alkalommal. 
Amikor van lehetőségem, akkor továbbadom más testvéreimnek olva-
sásra, hiszen ilyen jellegű újság, amely tele van bizonyságtétellel és Isten 
iránti hálaadással, nagyon kevés van. Még a Vetés és aratás újságról tu-
dok ezen kívül, amit szintén olvasok, ha megjelenik egy-egy száma. Isten 
áldja meg a MERA minden szolgálatát és a testvéreket, akik ezt végzik. 
Szeretettel: 

Sz.-né Marika

telhetőt meg kell tennünk, hogy ne 
kelljen kisegítő iskolába küldeni. Tőled 
is ezt várom. Beszélj az orvosával – 
azzal átnyújtott egy névjegykártyát. 
- Hátha téged is hasznos tanácsok-
kal lát el. Nagyon kérlek, ne add fel! 
Már a kilincsen volt a kezem, ami-
kor felragyogott nekem az Ige, amivel 
megnyugtattam az igazgatót: Nem va-
gyunk a meghátrálás emberei” Zsidók 
10,39. Istennek hála, hogy akkor ezt 
már komolyan gondoltam. Imaharc, 
böjt, utánjárással teltek a napok. Lelki 
testvéreimmel, szakemberrel is kon-
zultáltam. 
Az első tanács az volt, hogy mielőbb 
osszam meg a gyerekekkel a terhe-
ket. Avassam be őket a terápia titka-
iba, hogy semmin se csodálkozzanak. 
Mondjam el nekik, mennyire örülök, 
hogy olyan elszántan az Úr Jézus elé 
hozták társukat. Köszönjem meg, hogy 
áldozatot is vállaltak, ugyanis nem 
lehetett könnyű nekik sem naponta 
elviselni ezt a viselkedést. Végül java-
solták, dicsérjem meg a csapatmun-
kát, amivel legyőzték az akadályokat. 
Isten elkészítette az alkalmat a be-
szélgetésre, mert Laci a következő 
órán hiányzott. Az óra végén kértem 
a gyerekeket, hogy ők is rendszeresen 
imádkozzanak társukért. 
A pszichiáter tanácsára minden óra 
előtt üres A4-es lapokat tettem min-
denki elé az asztalra és egy-egy pa-
pír zsebkendőt is. Azzal indokoltam 
tettemet, hogy óra közben, ha fon-
tosnak tartják, felírhassák gondola-
taikat. Laci már az első öt percben 
munkához látott. Őrületes tempóban 
firkálni kezdett. Teljesen betelt a pa-
pír mindkét oldala irka-firkával, de 
eközben egyetlen egyszer se beszélt 
bele az órába. Sőt, a végén fegyel-
mezetten jelentkezett és értelmesen 
szólt hozzá az órán hallott történet-
hez. Mindannyian boldogok voltunk 
a siker láttán. 
Később az is előfordult, hogy nem 
nyúlt a papírhoz, de begyűjtött maga 
elé a papír zsebkendőkből. Csendben 
figyelt az órán, de  láttam, hogy az 
asztal alatt, titokban csinál vala-
mit, mert mozog a felső teste. Nem 
szóltam rá. A mellette ülő mindent 
láthatott. Titoktartást ígértek a meg-
beszélésünkkor, így kibírta szó nélkül. 
Laci, miközben feszülten figyelte a 
történetet, ici-pici darabokra tépte a 
papír zsebkendőt az asztal jótékony 
takarásában. 
Ettől az órától kezdve mindig hatalmas 

(folytatás a 17. oldalról)
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Nem tudom, Olvasóim, hogy vannak 
vele, de én azt tapasztalom, hogy va-
lahogy kikopóban van társadalmunk-
ból a tanmese fogalma. Természetesen 
vannak mesék. Mesekönyvek is szép 
számmal vannak, mégpedig egyik-
másik valóban nagyon 
színvonalas, gyönyörű 
képekkel, kifogásta-
lan nyomdatechniká-
val, s még olyanok is 
vannak, melyeknek a 
tartalma is építő, no 
nem mindegyiknek, 
s akkor még nem be-
széltem arról a renge-
teg mesefilmről.
Nem is erre gondol-
tam, amikor a tanme-
sék eltűnéséről elmélkedtem, hanem 
arra, hogy valahogy kevésbé értjük 
ezt a nyelvet, mert ez is egy nyelv. Az 
Úr Jézus is sokszor használta ezt a 
tanítási formát, mégpedig úgy, hogy 
egy-egy életből merített történeten 
keresztül világított rá valami nagyon 
fontos igazságra. A hallgatói értették 
ezeket a képes beszédeket, s mivel na-
gyon szemléletes volt, rögzült is, s a 
tanulságok is bevésődtek.
Manapság viszont kezdünk elszakadni 
a való élettől, s így az Úr által hasz-
nált képek sokszor nem jelentenek 
semmit, mert azt se tudjuk, hogy mit 
is takarnak valójában. Még akkor is 
gond van, ha a tanmesében, vagy pél-
dázatban használt konkrét szituáció 
ismert a számunkra, mert azt látom, 
hogy ritkán jutunk túl magán az adott 
történeten, s így nem válik olyan üze-
netté, mely hatással lenne a minden-
napjainkra. Azaz az egész megmarad 
egy elmesélt történet szintjén.
Itt van például a négyféle talajtípus-

sal jellemezhető igehallgatókról szó-
ló példázat. 
A legtöbb ember, ha templomba járó, 
gyakorló keresztény, akkor el tudja 
mondani a négyféle talajtípust, s azt 
is, hogy az a kívánatos, ha a szívünk 

jó föld, s így sokszoros ter-
mést hoz az igemag. 
Így van, mindez vitathatat-
lan igazság, de mit jelent 
ez a példázat a gyakorlat-
ban, mégpedig a saját éle-
temre nézve.
Itt van először is az út-
fél. Az ilyen típusú embe-
rekről azt tanítja Urunk, 
hogy ők azok, akik bár hall-
ják az igét, de nem értik, 
s az ellenség ezért gyor-

san elragadja a magvakat a szívük-
ből. Ezékiel prófétának így jellemzi a 
Mindenható Isten az ilyen típusú embe-
reket: „Emberfia! 
Engedetlen nép 
között laksz, akik-
nek van szemük, 
hogy lássanak, 
mégsem látnak, 
van fülük, hogy 
halljanak, még-
sem hallanak; 
mert engedetlen nép ez.” (Ez 12,2) 
A jellemzésen túl, az ok is benne van 
ebben a rövid mondatban, mégpedig 
az engedetlenség. Nem a tudás, nem 
az értelem hiánya, hiszen Isten or-
szágának igazságait, még egy gyer-
mek is képes megérteni, hanem az 
engedetlenség. Mert hiába szól Isten 
figyelmeztetése, egyszer, kétszer, akár 
százszor is, ha nem ébred a szívünk-
ben engedelmesség, akkor úgy járunk, 
mint sok parkban a pázsit, amit ki-
taposnak a sietős lábak. Mert lehet, 

hogy két méterrel arrébb lenne jár-
da, de mivel van egy rövidebb út is, 
mondjuk a buszmegállóig, ezért ott 
közlekednek a rohanó emberek, s a 
fűnek esélye sincs. 
Így van ez az életünkben is. A soroza-
tosan hangzó isteni szó, ha csak kopog 
a szívünk egyre keményebb talaján, 
akkor nem élet fakad a nyomán, ha-
nem egyre nagyobb lesz a sivárság. 
Nagy kegyelem, ha Isten megenged 
az életünkben olyan eseményeket, 
melyek ezt a megkeményedett állapo-
tot feltörik, s újra alkalmassá válik a 
szívünk az Ige befogadására.
Életem során több ilyen megkemé-
nyedett emberrel találkoztam, s olya-
nokkal is, akik Isten kegyelméből 
sokszor nagyon nagy vargabetű után 
visszatértek a Mennyei Atyához. Nagy 
kegyelem, de el kell mondani, hogy 
nincs rá ígéret, ugyanis csak a ma a 

miénk.
A sziklás talajon is 
sokat gondolkod-
tam, mert ahogy 
a társadalmi fo-
lyamatokat látom, 
egyre inkább aktu-
álissá válhat az az 
élethelyzet, mely-
ben világossá válik, 

hogy sziklás talaj-e a szívem, vagy sem. 
Üldözésről és nyomorúságról beszélt 
Urunk a példázatban, amik hatására 
sokan eltántorodnak az Úrtól, még-
pedig azért mert nem rendelkeznek 
mélyreható gyökerekkel. Félek, hogy 
sok ilyen felszínes hittel rendelke-
ző keresztény van mostanság. Nem 
rossz emberek ők, még lelkesedni is 
nagyon tudnak, talán még jobban is, 
mint mások, csak éppen az alapozás-
nál valami elmaradt. 
Az Úr Jézus egy másik példázata ju-
tott ezzel kapcsolatban eszembe, a 
homokra és a kősziklára épített ház 
példázata. Mindkettő házépítő épít-
kezett, csak az egyiknél kimaradt va-
lami, mégpedig a mélyre ásás, és az 
alapozás, s így amikor ömlött az eső, 
és jöttek az élet viharai, akkor minden 
összedőlt. Nagy figyelmeztetés, mert 

Térdelünk unokámmal a frissen kialaakított 
„magaságyás” mellett. Neki így is majdnem nyakig 
ér, hiszen még csak három éves. Egymás után tesszük 
a helyére a palántákat, s közben beszélgetünk nagy 
komolyan. Ám, hogy a lényeget is értse, az utolsó pa-
lánta után még mondok annyit: „No, mi megtettük, 
mit lehet, mostmár teremni fog, ha az Úr megáldja”…

Rám néz nagy komolyan: Imádkoztunk, szerintem meg fogja áldani!

Gyerekszáj

(folytatás a 20. oldalon)
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ha nem a kősziklára, nem az Úrra 
építjük az életünket, akkor nagy baj-
ban lehetünk, hiszen viharok 
mindig is voltak és lesznek 
is, néha kisebb, máskor na-
gyobb, a kérdés az, hogy ezek 
között megállunk-e, vagy ösz-
szeroppanunk. Ha csak a ma-
gunk erejében bízunk, akkor 
könnyen csalódhatunk, kü-
lönösen, ha a hitünkért kell 
elszenvednünk a megpróbál-
tatásokat. Olyan egyszerűnek 
tűnhet ugyanis a megoldás: 
csak egy kicsit lazítani kell, meg beol-
vadni a környezetbe, de nagyon nagy 
lehet az ára, az örök élet.
Akinél pedig a tövisek közé hullott 
a mag, - folytatta Urunk a tanítást-, 
azok olyan keresztények, akik hallják 
az igét, de e világ gondja és a gazdag-
ság csábítása megfojtja az igét, és nem 
hoz termést.
„A világ gondja és a gazdagság csábí-
tása.” Óh, hány és hány keresztény, de 
még keresztény közösség vagy egyház 
is belement ebbe az utcába! Kötetnyi 
teológiai irodalom foglalkozik a gaz-
dagság kérdésével, mint Isten jelenlété-
nek és áldásának biztos fokmérőjével. 
Természetesen nem szeretném azt 
állítani, hogy egy hívő embernek kol-
dusszegénynek kellene lennie, s ha 
bármiféle anyagi javakkal rendelke-
zik, akkor bizonyára eltért a helyes 
útról. De nem mindegy, hogy mi van 

az életem középpontjában, Isten vagy 
a gazdagodás. Ha minden erőmet, 
minden gondolatomat a pénzszerzés 
és az anyagi előmenetel uralja, akkor 

félő, hogy kevés hely marad, talán 
majdhogynem, semmi Isten számára. 
„Senki nem szolgálhat két Úrnak”, szól 
a figyelmeztetés, mert vagy az 
egyiket szereti, s a másikat 
megveti, vagy viszont. Nem 
szolgálhattok Istennek és a 
Mammonnak. 
S mi van a jó földdel, ami ugye 
terem, az egyik százannyit, a 
másik hatvanannyit, a har-
madik harmincannyit? Ha 
ilyen kívánatos állapotban 
van az életem, akkor szépen 
hátradőlhetek és hálát ad-
hatok Istennek, hogy nem 
vagyok olyan, mint a többiek? Nem. 
A kert ugyanis állandó karbantar-
tást igényel. Sokszor gondolkodtam 
már azon, kiskertünkben dolgozgat-
va, hogy honnan kerül az ágyásokba 
törött üvegcserép, szúrós csempeda-

rab, vagy éppen egy-egy folyami ka-
vics. Állandóan szedegetem ugyanis, 
és szerintem a családból senki nem 
hord ilyen kincseket haza. A különfé-
le gyomokról nem is beszélve! A ha-
szonnövények még alig-alig bújnak ki 
a földből, amikor a különféle gazok 
vidáman terpeszkednek, s ha nem 
vennénk a fáradságot és a kiskapát, 
akkor rövid időn belül átvennék az 
uralmat, s mindent megfolytatnának. 
Így van ez az életünkben is. A gyü-
mölcstermés életében szüntelenül 
munkálkodnunk kell. Szedegetnünk 
a köveket, gyomlálnunk a feltörek-
vő kívánságokat, feltörni az esetle-
ges ugarokat, táplálkozni az igéből, 
inni az élő vízből. Ez állandó mun-

ka, de megéri, ugyanis a növekedést 
Isten adja, mint ahogy minden más 
is Tőle származik, s a végeredmény 
a győzelmes, gyümölcstermő élet is 
Őt dicsőíti. Legyen így!

Kulcsár Anikó

(folytatás a 19. oldalról)

Falusi kutyák. Kicsik, nagyok. 
Fehérek, feketék, tarkák. Ugatósak. 
Hűségesen végzik a feladatukat: őri-
zik a gazdájukat és igyekeznek távol 
tartani az érkezőket. Látogatásaim 
során szinte minden háznál szembe 
találkoztam velük. 
A legtöbb már akkor felvette a har-
ci pózt, amikor megpillantott a ka-
pu előtt. De az is megtörtént, hogy 
óvatosan bemerészkedtem az udvar 
közepéig, fellélegezve, hogy sehol egy 
kutya. Aztán egyre erősebb ugatás-
ra lettem figyelmes. Feltűnt az eb, a 
hajam égnek állt, szemtől - szemben 
egy vaduló kutyával a saját udvarán. 
Mit csináljak? Fél lépésenként hátrál-
tam. Hátra, hátra, kifelé minél előbb. 

Előfordult, hogy békésen beszélget-
tem a kapuban a háziasszonnyal. 
Mondta, nem bánt a kutya. A tacs-
kó nyugodtan, csendben ballagott 
felénk. A hátam mögé került. 
- Ááá!! A jobb bokám! Ááá!! A bal bo-
kám! - S ahogy jött szótlanul, nyu-
godtan elballagott.
Nem a meghátrálás emberei va-
gyunk. De van, amikor meg kell 
hátrálnunk, menekülnünk kell ah-
hoz, hogy ne legyünk a meghátrálás 
emberei. Hátra, de előre haladnunk 
a keskeny úton. Az ördög, mint or-
dító oroszlán támad. Durva bűnök, 
gonosz gondolatok, bűnökre csábító 
emberek, amelyekre nemet kell mon-
danunk ahhoz, hogy a keskeny úton 

ELŐRE haladhassunk. De az édes-
kedves kísértések, kívánatos barát-
ságos kívánságok is veszedelmesek 
ám! Hátra! Gyorsan hátra menekül-
ni! Csak így lépkedhetünk ELŐRE, 
Jézus nyomába lépve….
 Sokszor olvasom Hudson Taylor: 
Kis Zarándok vándorútja c. könyvet, 
amely erről szól. És az alábbi ének is:

„Mondj nemet a rosszra,
Jézus arra int!
Amit mások tesznek
Nem kell tenned mind.
Mondj nemet, mondj nemet,
Jézusod segít neked!”

P. Mária, Lovasberény 
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Egy különös emberre emlékezünk, aki a MERA munká-
jának úgy vált szerves részévé, hogy nem élt itt közöt-
tünk. Ám az Angol TWR kuratóriumának elnökeként 
nem csupán rajta tartotta a szemét a MERA munkáján, 
hanem minden tőle telhetőt megtett azért, hogy támo-
gassa munkánkat és kiálljon a MERA szolgálata mellett. 
Sir Harvey Thomas különös ember volt. 
Munkássága messze túl mutat az átlago-
son. Hosszú éveken keresztül a Billy 
Graham evangélizációs társasággal 
dolgozott együtt – többek között 
a 89-es nagy evangélizáció elő-
készítésén és véghezvitelén - és 
a missziót mindig szívügyének 
tekintette. De munkájára még a 
Brit kormány is felfigyelt és igényt 
tartott. A híres Vas Lady mellett 
dolgozott, aki nyugdíjba vonu-
lásakor a Commander of British 
Empire kitüntető címmel ajándé-
kozta meg, ami igen-igen magas ki-
tüntetésnek számít Nagy-Britanniában.
2022 márciuásban az a hír érkezett, hogy 
Harvey Thomas hazament Megváltójához. Mivel is em-
lékezhetnénk rá jobban, mint bizonyságtétele közrea-
dásával, amelyben életének egy megrázó időszakáról 
beszélt a MERA mikrofonja előtt.

Nem könnyű!!!

Tizennégy éven át dolgoztam együtt Margaret Thatcher-
rel, mint a médiáért és a kommunikációért felelős igazga-
tó. Felelős voltam a választási kampányok előkészítéséért, 
dolgoztam a beszédein, előkészítettem a sajtótájékozta-
tóit, a TV eseményeket, s általában ki kellett dolgoznom 
a kommunikációs stratégiáját. 
A munkám során egyszer robbantásos merényletet kö-
vettek el ellenem Brightonban, 1984-ben. A testem áttört 
a tetőn, visszazuhant három emeletet, és 10 tonna tör-
melék hullott rám, képződött egy légrés, és ott rekedtem 
két és fél órára. 
Az az ember, aki a robbantást végrehajtotta, egy kedves, 
magasan képzett, nagyra értékelendő ember volt, aki – 
mivel nem volt hite és ebből következően nem volt, ami 
morálisan visszatartsa őt az ilyenféle tettektől – arra a 
következtetésre jutott, hogy ez az egyetlen útja, hogy né-

pe kivívhassa függetlenségét a Brit uralommal szemben. 
1984-ben ugyanis az Ír Köztársasági Hadsereg gerillahar-
cot folytatott a brit kormány ellen. Ez egy nagyon csúnya 
háború volt. Ennek a része volt a brighton-i hotel elleni 
bombatámadás, amelyben Mrs. Thatcher a miniszter-
elnök, minden a kormányban lévő miniszter – többek 
között én is – tartózkodott. Azt az embert, aki ezt tette 
Patrick Magee-nek hívják. Később elkapták, és nyolcszo-

ros életfogytig tartó börtönre ítélték. 
A robbantáskor keresztény voltam, és megkérdez-

ték tőlem a televízióban, hogy mit gondolok arról 
az emberről, aki a bombát odatette. Azt válaszol-
tam, hogyha talán egy kicsit aktívabbak lennénk 
a keresztény hitünk megosztásában, nem lenne 
annyi terrorista. De nem tettem semmit ezért. 
Először 14 évvel később, amikor Louisvilleben 
(Kentucky, USA) voltam, és a „megbékélés most, 
megbékélés, ami működik a mi világunkban” té-

mával foglalkoztam, észre kellett vennem, hogy 
képmutató vagyok. Beszéltem a megbékélésről, de 

nem tettem meg, ami szükséges volt ebben az esetben, 
hogy megbocsássak. Úgyhogy imádkoztam ezért, mert 

a Biblia azt mondja: meg kell azoknak bocsánatok, akik 
ellenetek vétkeznek. Jézus mondta ezeket a szavakat. És 
akkor írtam ennek az embernek, hogy elmondjam, hogy 
mint keresztény, megbocsátottam. És ő visszaírt egy 
nagyon megható levelet. Azt írta – és itt úgy gondolom, 
hogy visszaérünk a világi típusú megbékéléshez – hogy 
„normális esetben mielőtt megbékélsz, többször leülsz, 
tárgyalsz, beszélgetsz és barátok leszünk. De hogy csak 
a hited miatt?!” 
A világi eljárás valóban az, hogy megbeszéléseknek, ta-
lálkozásoknak, előkészítő összejöveteleknek kellene len-
niük, minden olyan dolognak, ami a politikában zajlik, 
mert nincs semmi a középpontban. Egy keresztény világ-
ban, ha valóban akarjuk a megbékélést, tegyük azonnal! 
Nekem 14 évbe került, amire felismertem, hogy ez az, 
amit Jézus mondott, hogy ezek az Ő szavai a Bibliában: 
„Ha nem bocsátotok meg, akkor a ti Mennyei Atyátok 
sem bocsát meg nektek.” 
Patrick Magee 1999-ben az un. Nagypénteki Egyezmény 
alapján kiszabadult a börtönből. Volt egy barátunk, aki 
meghívta őt magához, és meghívott engem is, hogy jöjjek 
el a barátunk házába Dublinba, Írországba, és ott beszél-
gettünk. Patrick megkérdezte, miért mondtam azt, hogy 
megbocsátok? Amire én azt mondtam: „Mivel felismer-

tem, hogy a hitem szerint ezt kell ten-
nem”. Mire ő: „Nekünk most ki kell 
értékelnünk és át kell beszélgetnünk 
ezt a helyzetet? ” Mire én: „Nem, ez 
el van intézve. Ez ugyan olyan, mint 
a döntés, hogy Krisztusra bízod az 
életed. Ez állandó, nem kell mindig 
újra jönni és elmondani másodszor-

Gondolatok
A gonoszságok mind válaszok az elkövetőn előbb elkövetett gonoszságra. Ez 
a Sátán lánca, amit csak Jézus képes a földön elszakítani, vagy te magad, 
ha elkéred tőle az Ő erejét. A lánc végighúzódik a generációkon, amíg azt 
egy megtért ember a Szent Szellem erejével meg nem szakítja, töri. 

 Szondy Zsuzsanna, Mende
(folytatás a 22. oldalon)
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ra is”. Ez az, ami az én esetemben teljesen világossá vált. 
Tudtam, mit kell tennem, megbocsátottam neki, és ettől 
a pillanattól kezdve ez egy újrakezdéssé vált. Ha egyszer 
megbocsátottál, a bosszúállás nem kerül többé a kép-
be. Ez az értelme a megbocsátásnak, hogyha az valóban 
szívből történt. Nem állítom, hogy ez könnyű, vagy hogy 
bárki meg tudja ezt tenni. Mivel mondtam, hogy nekem 
is 14 évbe telt, és nem voltam olyan súlyosan megsé-
rülve. Nem tudom, mennyivel nehezebb lehet azoknak 
az embereknek, akik sokkal-sokkal többet szenvedtek. 
De megértettem, hogy ez a terület semmivel sem keve-
sebb, mint minden más, ami meg van írva a Bibliában. 
Saját magunknak kell megtérnünk, a saját életünket kell 
Krisztusnak adnunk, csak a saját nevünkben tudunk 
megbocsátani. 
Körülbelül három évvel azután, hogy Pat-tel barátok let-
tünk, kaptam egy telefonhívást az egyik londoni újságtól: 
- „Hallottunk egy szóbeszédet, hogy megbocsátott és 
barátja lett a brightoni robbantónak, Pat 
Magee-nek. 
- „Igen, ez igaz”. 
- „Mikor történt?” 
- „Három évvel ezelőtt”. 
Az újságíró megkérdezte: 
- „miért nem tudtunk mi erről?” 
- „Mert ez nem a önök dolga”. 
Megkérdezték, hogy titok-e? 
Mondtam: „nem, csak valami 
személyes”. Akkor belekerült az 
újságokba. 
Még a telefonhívás délutánján felvettem 
a kapcsolatot annak az öt embernek a 
családjával, akik meghaltak, számos 
emberrel, aki nagyon súlyosan megsé-
rült, és Mrs. Thatcher-rel, és küldtem 
nekik egy másolatot az eredeti levelem-
ről, amit Pat Magee-nek küldtem, ami-
ben az áll, hogy azért írok neki, hogy 
mint keresztény megbocsátok, de csak 
a saját nevemben beszélhetek. Nincs 
jogom arra, hogy bárki más nevében 
beszéljek. Amikor megkapták a levelet, 
majdnem mindegyikük azt mondta: 
„mi nem tudunk megbocsátani, nem 
értünk egyet. De úgy gondoljuk, hogy 
az helyes, hogy Harveynak azt kellett 
tennie, amit hisz, hogy helyes”.
Az első alkalommal, amikor Pat meg-
látogatott minket, a feleségem azt 
mondta, hogy kicsit ideges, mert egy 
terroristával fog találkozni. A fiata-
labbik lányom Lany majdnem teljesen 
mögém állt: „Istenem, egy terroristá-
val fogok találkozni.” És akkor hirte-
len felismerték, hogy de hiszen ez egy 
személy, nem pedig egy felelőtlen gyil-
kos. Számára ez egy háború volt – ak-
kor is, ha úgy gondolom, hogy rosszul 
tette. Nem hitte, hogy van másik út. 
Amikor a családom személyesen ta-
lálkozott vele, megkedvelte. Ő azt 

mondta: „el sem hiszem, hogy itt vagyok, itt ülök és reg-
gelizek a családoddal, akiknek a férjét és az édasapjukat 
megpróbáltam megölni. És akkor a fiatalabb lányom azt 
mondta – ő két évvel a bombatámadás után született, s 
kb. 7 éves lehetett ekkor – hogy „tudod Pat, hogyha ne-
ked sikerül megölni az édesapámat, akkor én nem len-
nék itt?” És Pat könnyezett. 
De újra mondom, ez személyes volt. A kereszténység csak 
személyes lehet. Ez az, ahogyan az emberek Krisztushoz 
jönnek. Mindig egyenként. Talán rádión keresztül, de 
mindig egy ember az, aki meghozza a saját döntését. Ez 
a helyzet a megbocsátással és a megbékéléssel is. Ha va-
lódi, akkor nem borzasztó nehéz. De néha nagyon nehéz. 
Ha az emberek azt kérdezik tőlem, hogy ugyanúgy érez-
nék-e, ha a feleségem is velem lett volna, és megölték 
volna? - nem tudom. Szeretném azt mondani: „igen, 
természetesen, hiszen ez az, amit a Biblia tanít”, de nem 
mondanék igazat. Nem tudom. Csak a saját személyes 
tapasztalatomat tudom elmondani. És ez nekem hosz-
szú időbe került. 
Amit mindannyian tudunk tenni, az az, hogy megkérdez-
zük Istent, mit kell tennünk, mit tehetünk. Pál azt írja az 
egyik levelében, hogy amennyire rajtunk áll, éljünk min-
denkivel békességben. De elég bölcs volt ahhoz, hogy azt 

mondja: „amennyiben rajtatok áll” (amennyire lehet-
séges). Az emberi természet, az emberi természet és 
mi mindannyian bűnösök vagyunk. Úgy gondolom, 
ez egy jó tanács, hogy amennyiben rajtunk áll, éljünk 

egymással békességben.
És ha ez a történet segít egy-két másik embernek is ab-
ban, hogy megtegyék ugyanezt, akkor halleluja! 

Köszönjük, hogy gondolnak ránk és imádkoznak értünk! Jól 
esik kedves érdeklődésük. Érezzük az imádságnak az áldott 
hatását.
Nagy az összefogás itt Kárpátalján is a menekültekért. Az óvo-

dák, iskolák áttértek online oktatásra mivel legtöbb oktatási intézmény 
menekültszállóvá alakult át. Jelenleg a Péterfalvai Református Líceum is 
(ahol korábban érettségiztem) átalakult menekülteket ellátó központtá.
Egy ukrán lelkipásztor nagyban hozzájárul a menekültek között végzett 
munkához. Lelki beszélgetéseket folytat és Isten üzenetét közvetíti feléjük 
bíztatva őket Isten igéje által. Nagyon hálásak vagyunk az ő szolgála-
táért. Imádkozunk és továbbra is segítünk az ide menekülöknek. Ukrán 
nyelvű istentiszteleteket és gyerekfoglalkozásokat is sikerül szervezni 
a számukra. Imádkozunk azért, is hogy érintse meg őket Isten igéje és 
adjon megtéréseket közöttük.
Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy Magyarország egy emberként 
összefogva segít mindenben amiben és ahogy tud. Számunkra hatal-
mas megerősítés, hogy a bajban sem vagyunk egyedül és számíthatunk 
az anyaországi testvéreinkre. 
A helyzet egyre nehezebb, az árak megemelkedtek, üzemanyagot is kor-
látolt mennyiségben lehet csak vásárolni. Mindennek ellenére nagyon 
hálásak vagyunk Istennek, hogy mindeddig megőrizte Kárpátalját a 
harci cselekményektől. A légvédelmi szirénák ugyan egyre többször 
megszólalnak, de többnyire békésen fejeződnek. Imádkozunk és kérjük 
az Urat, hogy minél előbb hozza el a békét.
Isten áldja szolgálatukat, családjukat, életüket a MERA-ban dolgozó 
kedves testvéreknek! Szeretettel és köszönettel: 

S. Márta, Akli, Kárpátalja

(folytatás a 21. oldalról)
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„Nem vagyunk a meghátrálás em-
berei” (Zsid 10,39)

Nagyon nehéz időket élünk. Krisztus 
megmondta: „e világon nyomorúságo-
tok lészen, de (itt a lényeg) bízzatok, 
én legyőztem a világot!” (Jn 16,33) 
Ezekről a nehézségeikben is győze-
delmesen cselekvő mai hithősökről 
szeretnék írni. Sokan vannak, ám nem 
hivalkodóan teszik a nyomorúsága-
ik között is azt, amiért ők a hit mai 
csendes hősei. Ők azok a hétköznapi 
hűségesek, akiknek eszébe sem jut 
meghátrálni, olyan szorosan követik 
Jézusunkat. Erejükön felül teszik meg 
naponta plusz mérföldjeiket másokért, 
miközben sziklányi teher van vállai-
kon. Van mit tanulnunk tőlük állha-
tatosságban. Hogyan leszünk kedves 
illat Istenünk számára erőnkön felüli 
folyamatos, szolgáló élettel, sokakat 
emelve, miközben a magunk terhe is 
ott van. De élhetjük igazán: másokat 
felüdítve mi is felüdülünk. 

Egy ötvenes évei elején járó hívő test-
vér, Szilárd tizenéve súlyos autóbal-
esetet szenvedett. Annyira lebénult, 
hogy csak két ujját bírta mozgatni, 

mára már azt sem. Háton fekszik, 
kórházak sorát ismeri, etetik, itatják, 
ellátják – úgy ahogy. Nem mellesleg: 
Isten választott edényéről van szó, 
lelkészként dolgozott sokáig, majd 
váltott másra. A váltás nem jelen-
tett elvilágiasodást, beszélt az élete 
mindenütt. A baleset súlyossága bár-
kit annyira megviselne, főleg, hogy 
mozdulatlanul kell feküdnie hosz-
szan, kiszolgáltatottan, sok-sok testi 
fájdalommal, hogy hamar feladnák. 
De nem Ő! A baleset feleséget, test-
véreket, gyerekeket eltávolított tőle. 
Sőt idős szülei is a nemtörődés, szív-
telenség szavaival szomorították vé-
gig. Amiért mégis, mindezek között 
is ő hős, Krisztus katonája, az most 
következik. Mivel csa-
ládjából senki sem törő-
dött vele, egy középkorú 
asszony időnként rá-
nézett, a kórházba vitt 
némi ennivalót, ezt-azt, 
rokkant-nyugdíját fel-
vette, költött is rá va-
lamit. Vidékről Szilárd 
pesti lakásába költözött. 
Egy teljesen a világnak 
élő, poharazgató, a tö-
rődés látszata mögött 
Isten nélkül cselekvő 
negyedbarát. 
A kórházakban min-
dig a legsúlyosabbak 
közé tették. Sok jajga-
tó, reménytelen, halál-
ba induló beteg mellé állt. Azt sem 
akárki viseli el, ha mellette évekig 
sorra halnak meg az emberek. Csak 
Krisztusban, Krisztussal lehetséges 
ez, mélyen belegyökerezve. Szilárd 
mindenütt, mindig evangélizált. Isten 
jóságáról beszélt, a szeretet mindent 
elsöprő erejéről. Van bűnbocsánat! 
Jézus a szabadítód! Sokan mentek 
át a halál küszöbén e bátorító szavak 
nyomán, egyenesen Jézus karjaiba. 
Azokra is odafigyelt, akiket itthagyott 
végleg valakijük. Ezek lelkigondozása 
folyton-folyt telefon által. Szilárd a 
mellén lévő telefon gombjait nyom-
kodva szólta Isten vigasztaló, drága 
igéit, mindet a szíve közepéből, so-
kakban így tartva a lelket. Neki volt 
türelme e fájó szíveket meghallgatni, 
és hosszan, ölelő, nyugodt szavakkal, 
nagy szeretettel reményre ölelni a ke-
sergőket. Hogy közben kisebesedett 

a háta, a lábai is, a vírus is kínozza, 
vénáit szétszurkálták, többször elma-
radt a tisztán tartása, volt is, nem is 
ennivaló, ki látogatta? – többnyire 
ISTEN. Több, mint tíz év ilyen hely-
zet között mára Jób-szerű állapotba 
került. Még rosszabb, mert már egy 
ujja sem mozog. Teljesen béna. Fiai, 
testvérei külföldön; él-e, hal-e, mind-
egy. Idős szülei, akik nem aktívak 
ugyan, de aktívan szívtelenek, szinte 
kitagadták. Már a lakás sem az övé, a 
család elintézte, hogy a nevükre ke-
rüljön, hisz Szilárd már inkább holt, 
mint eleven… Valójában ki itt az iga-
zán ÉLŐ? A telefont már nem tudja ke-
zelni, ha hívja egy régebbi vagy újabb 
gondozottja. Egy idős, beteg bácsika 

segít ebben is az öreg-
otthonból, és így megy 
tovább a lelkigondozás. 
Ölelget Isten szereteté-
vel kínok között is, pe-
dig belül őrülten sajog 
a test, a lélek. 

S itt egy másik nagy 
élet-üzenet: Áront, az 
iskolaigazgatót hamis 
vádak alapján (ellopta 
az iskola pénzét?) tíz 
év börtönre ítélték. A 
széf kombinációját még 
egyvalaki ismerte, de 
őt gyanún felül kellett 
látni. Áron szülei mély 

bánatba estek az igaz-
ságtalanság miatt. Tíz év odalesz fi-
úk életéből! Ebbe az édesapa bele is 
betegedett. A lelki fájdalom rákot ge-
nerált, de Áron így biztatott bentről: 
Isten most sem hagy el, édesapám! 
Meg fogsz gyógyulni! És lássunk cso-
dát: a börtönévek nem teltek hiába. 
A mély Istenhit kivirágzott a rácsok 
mögött is. Bibliájából sokszor felol-
vasott hangosan, erő és reménység 
lett társai számára. De leginkább az 
élete prédikált. Jó szóval, együttérző 
kézszorítással. Csomagjait rendre 
szétosztotta. A Reménység Istenének 
ölelő karja lett áldás a nyomorúság-
ban. E két élet ÜZENET: Isten gyer-
mekei, nem hátrálhatunk meg, bármi 
érjen! Úgy legyen!
Utóirat: A rabtársak imái elérték Jézus 
szívét, Áron édesapja lábadozik.
Szeretettel: 

A. Júlia

TALÁN BÁNAT SOK JUTOTT… 

Talán bánat sok jutott ki néked, 
vérzik tán sok sebből a szíved, 
hidd el, van minden sebedre 
balzsam, 
hogyha hittel Jézushoz viszed.

Gondolj rá, hogy minden földi 
próba 
annak hordja ékes bélyegét, 
Aki minden szenvedést kipróbált, 
odahagyva égi lakhelyét,

Egy kereszt sem oly nehéz, mint az 
volt, 
melyet Jézus érted hordozott, 
melyre Őt gonosz kezek szegezték, 
e kereszt üdvösséget hozott.

Bízd hát magad Rá, Ő nem hagy el, 
akármi támad, gondot visel. 
Eltörli bűnöd és megbocsát, 
a mennyben ád majd koronát

angolból ford.: Somogyi Géza
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Szeretettel köszöntöm kedves Olvasóimat. Különös ven-
dégünk volt a MERA stúdiójában, Maria Prean-nal be-
szélgettem, aki eredetileg Ausztriában, Innsbruckban 
született, de a szíve Ungandában van, ahol mindenki 
csak „Maria Mamának” szólítja. Először természetesen 
a gyerekkorról, a családról kérdeztem, hiszen egy kicsit 
meghatározza a gyerekkor azt, hogy az ember milyen 
felnőtté válik.

Maria: 1939-ben születtem Inns-
bruckban. A szüleim igazság szerint 
azért házasodtak össze, mert már úton 
voltam. Ez nem volt éppen túl jó kezdet: 
először is a II. világháború akkor kez-
dődött, plusz még egy ilyen házasság. 
Szüleim nagyon hűséges, de boldog-
talan házasságban éltek. Édesanyám 
csak azért ment hozzá édesapámhoz, 
mert nem akarta, hogy a gyermeke 
apa nélkül nőjön fel. Ezért én mindig 
is úgy éreztem, hogyha én nem lennék, 
akkor a szüleim sokkal boldogabbak 
lennének. Olyannyira rám terhelődött 
ez, hogy amint megtanultam írni, el-
kezdtem édesanyámnak köszönőleve-
leket írni, hogy nem elvetetett, hanem 
esélyt adott arra, hogy éljek. 
Ez egészen 28 éves koromig így volt. Amikor is éppen egy 
újabb köszönőlevelet akartam írni, hogy nem az abor-
tuszt választotta, hanem megtartott, amikor egy hangot 
hallottam: „Te nem azért vagy ezen a világon, mert egy 
hiba történt, egy tévedés, hanem azért, mert én akarta-
lak”. 
Akkor, 28 éve-
sen kezdtem el 
úgy látni ma-
gamat, mint 
akinek az éle-
te egy ajándék, 
nem pedig egy 
tévedés. Még 
valamit szeret-
nék hozzáfűzni: 
édesanyám az ő édesanyját elvesztette 7 
éves korában, és neki akkor már volt három kistestvére, 
és ebben a korban kellett úgymond átvenni az édesanya 
szerepét és a felelősséget. Amikor én hét éves lettem, on-
nantól kezdve én voltam a felelős a kistestvéreimért. Ha 
ők nem jól viselkedtek, én kaptam érte büntetést. Én na-
gyon-nagyon sokat dolgoztam azért, hogy úgymond fele-
lőséggel neveljem a kistestvéreimet, mert tudtam, hogy 
úgyis azt várják tőlem, hogy én legyek az anyjuk. Ezért 
nagyon hamar kialakult bennem az is, hogy ha bárhol 
- akár az utcán - síró gyereket láttam, arról nekem gon-
doskodnom kellene, haza kéne vinni. 

Meggyőződésem, hogy az anyaméhtől kezdve Isten en-
gem anyának alkotott, ez az elhívásom. Már tanítónő 
koromban rám ragadt egy becenév: „Mami tanárnő”. 
Persze csak tanítás után használták a diákjaim, de az 
előbb elmondottak voltak a hátterében annak, ami mi-
att engem mindenki „anyának” hívott. Most Ugandában 
én lettem a „Maria Mami”, van egy még jobb becenevem, 
a „Mami Afrika”. 

Anikó: Ez a lelkület motivált abban, 
hogy gyerekekkel foglalkozz nevelő-
szülőként, vagy hogy elhagyott gye-
rekeket fogadj örökbe?
Maria: Nem, nem ez volt az oka. 
Világéletemben tíz gyereket szeret-
tem volna, ez volt a nagy álmom, hogy 
tíz saját gyermekem legyen. És most 
nagyon őszinte leszek: 19 éves korom-
ban erőszak áldozata lettem, ami azt 
is tudatosította bennem, hogy én soha 
nem leszek feleség, mert ebben az álla-
potomban egyetlen férfinak sem fogok 
kelleni, és senki  nem fog tudni szeret-
ni. Viszont arról nem szerettem volna 
lemondani, hogy anya legyek, és ezért 
döntöttem úgy, hogy nevelőszülő leszek 
az SOS Gyermekfalvakban.

Anikó: Jó döntés volt?
Maria: Igen és nem. Tudod, amikor valamit a saját erőnk-
ből akarunk tenni, amikor valamit csak önmagunknak 
csinálunk, önmagunknak akarunk bizonyítani, akkor 

Isten hagyja, hogy egyedül vándoroljuk az utun-
kat. És én nagyon-nagyon akartam anya lenni, 
nem akartam ezt az álmomat föladni. 
Az az igazság, hogy jól is csináltam. Az a hír ter-
jedt el rólam egész Ausztriában, hogy én vagyok a 
legjobb anya ezekben az SOS Gyermekfalvakban. 
Kaptam is gyerekeket, sokat: kilencet. Három 
eközül bébi volt, és nagyon sokat dolgoztam ér-
tük. Nagyon jó ember voltam. Akartam jó ember 
lenni. Római katolikus neveltetésben részesül-
tem, és én Istennek is be akartam bizonyítani 

azt, hogy milyen jó ember vagyok. 
Ha ma visszagondolok, biztos vagyok benne, hogy a 
Mindenható az égben mosolygott rajtam, és azt gondolta: 
engednem kell, hogy átmenjen azokon a dolgokon, ami-
ken most át fog menni azért, hogy egy nap hasznos le-
gyen nekem. Egy extrém „burn-out”-ot (kiégést) szedtem 
össze a gyerekek mellett. Nem akartam orvoshoz menni, 
nem akartam bevallani, hogy nem megy, de a minden-
ható Isten hagyta, hogy nagyon-nagyon mélyre kerüljek. 
Mint mondtam, római katolikus neveltetést kaptam. 1946-
ban, hét éves koromban egy olyan pap tanított bennünket 
gyerekeket, aki rettenetesen beteg volt. Olyan lába volt, 
mint egy elefántnak, viszont ismerte Jézus Krisztust. Ő 

„Meggyőződésem, hogy az anyaméh-
től kezdve Isten engem anyának al-
kotott, ez az elhívásom.”
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volt az, aki arra tanított bennünket, hogy Isten, Jézus 
nem egy épületben lakozik, hanem a szívünkben. Úgy 
gondolom, hogy a katolikusoknál nem mindenki számá-
ra egyértelmű tanítás az, hogy Jézus Krisztusnak a szí-
vünkben kell lakni, de én ezt tőle tanultam. 
Függetlenül ettől, én megmaradtam vallásosnak. És mint 
vallásos ember, úgy gondoltam, hogy nekem dolgoznom 
kell, le kell tennem valamit az asztalra, nekem áldoza-
tokat kell hoznom, hogy a mindenható Isten elfogadjon. 
Bizonyítanom kell ne-
ki, hogy érek 
valamit, hogy 
szeressen. 
Ha belegon-
dolsz, az 
emberek leg-
többször az 
alapján érté-
kelnek, hogy 
mid van, mi-
re vagy képes, kihez tartozol. Nekem el 
kellett jutnom arra ebben a teljesen kiégett állapotban, 
hogy nem az határoz meg, hogy mit teljesítek, és nem 
azt várja a mindenható Isten, hogy én valamit lerakjak 
az asztalra, mert Jézus Krisztus már réges-rég kifizette 
értem az árat.

Anikó: Hogy jutottál erre a felismerésre, hogy Jézus 
kifizette az árat? Mi volt az a döntő mozzanat, ami a 
vallásosságból élő hitre vezetett?
Maria: Azt hiszem, egy ponttal visszább kell mennem. 
Tíz éves koromban jutottam arra a felismerésre, hogy 
minden szülőnek van egy álma a gyereke jövőjét illetően. 
És mennyivel inkább igaz, hogy Istennek is van egy ránk 
vonatkozó „álma”. Én akkor kezdtem el azért imádkoz-
ni, hogy Isten valósítsa meg az Ő álmát az 
én életemben, hogy tegyen velem, amit 
akar, ahogy akar, bármit, de ne engedjen 
meghalni azelőtt, hogy az ő álma meg-
valósult az életemben. Ha akarja, akkor 
csökkentsen le nullára, de engedje meg 
azt, hogy azzá legyek, akit ő akar látni. 
Azért is imádkoztam, hogy áldás lehes-
sek ennek a világnak, s eközben tudjon 
Isten nekem olyan örömöt adni, amit ez 
a világ nem adhat meg. 
Ezt a kívánságomat Isten meg is hallgatta, és meg is adta. 
Nagyon korán, hét évesen átadtam a szívemet Jézusnak, 
és el is kezdtem Bibliát olvasni, amit a családom abszolút 
nem értett. Azt hitték, hogy a Jehova Tanúi közé kerültem, 
vagy bárhová, mert miért olvasnám másként a Bibliát? 
Mint említettem, római katolikus neveltetést kaptam, és 
nem volt igazán szokás, hogy Bibliát olvasunk. 
Szerettem erdőkben sétálni, mert úgy éreztem, hogy ott 
tudok igazán beszélni Istennel. Szerettem a patak parto-
kat és egyszer találtam egy olyan patakot, amiben nagy 
kövek voltak, ahol ugyan nagyon zúgott a patak, viszont a 
köveken keresztül fel tudtam mászni a legmagasabb szik-
lára a gitárommal együtt. Énekeltem, dicsértem Istent, 

és mindeközben feltettem a kérdést: „Egyáltalán, tudsz 
róla, hogy itt vagyok? Érdekel téged, hogy én itt mit csi-
nálok, velem mi van?” 
És ekkor határozott késztetést éreztem, mintha egy han-
got hallanék, hogy olvasd el Ézsaiást 60-at. „Kelj fel, 
tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az 
Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű 
homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, di-

csősége meglátszik rajtad. Világosságodhoz né-
pek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. 
Emeld föl tekintetedet, és nézz körül! Mindnyájan 
összegyűltek, és hozzád jönnek, fiaid messziről 
jönnek, leányaidat ölben hozzák. Ha majd látod, 
örömre derülsz, repesve tágul a szíved. Özönlik 
hozzád a tengerek kincse, a népek gazdagsága 
hozzád kerül.” (Ézs 60,1-5) 
Ami igazán megfogott ebben a részben, az a 4. vers: 
„Emeld föl tekintetedet, és nézz körül! Mindnyájan 
összegyűltek, és hozzád jönnek, fiaid messziről 

jönnek, leányaidat ölben hozzák”. Amikor ezt el-
olvastam, fölemeltem a tekintetemet, körülnéztem, és 
mondtam: „Igen, Istenem, tényleg? Senkit nem látok, egy 
árva lélek nincs ezen a környéken.” Amikor ezt hangosan 
ki is mondtam, eszembe jutott, hogy nem lehetséges az, 
hogy esetleg ez egy prófécia? Én szépen bejelöltem ezt a 
bibliaverset, és a Bibliámban odaírtam az évszámot em-
lékeztetőnek: 1986 volt. 
De tulajdonképpen a kérdésed az volt, hogy hogyan is 
történt az, hogy a vallásosságból élő hitre jutottam? Erre 
az a válaszom, hogy lépésről lépésre, de a nagy kiégés-
nek döntő szerepe volt benne. Olyan állapotba kerültem 
– nem viccelek –, hogy a szememet nem voltam képes 
kinyitni. Egyszerűen csak feküdtem a kanapén. Ebben 
az állapotomban felsóhajtottam: „Istenem, ez most az 
életem vége, hogy itt fekszek, mint egy rossz zöldség, 

és már semmit nem tu-
dok csinálni?” Akkor 
határozottan hallot-
tam: „Nem, nem ez 
az életed vége, de 
innentől kezdve te-
gyél mindent az én 
nevemben.” 

Úgy voltam vele, hogy 
fogalmam sincs, hogy 

kell ezt csinálni, de akkor 
most Jézus nevében kinyitom a szememet. Próbáltam, 
és sikerült. Akkor „Jézus nevében meg kell, hogy moz-
dítsam a kezemet”, és az elején csak az ujjaimat tudtam 
megmozdítani, a karom még mindig kb. 100 kilót nyo-
mott, de utána azt is sikerült. Három héten keresztül 
voltam ebben az állapotban. Ténylegesen nem tudtam 
semmit csinálni, hacsak nem Jézus nevében. 
Ez volt az az időszak is, amikor megtanultam azt, hogy 
ő az, aki mozgat bennünket. Az, ami a Galata 2:20-ban 
van írva, mit is jelent az, hogy „Krisztussal együtt ke-
resztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem 
Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most test-
ben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett 

„Minden szülőnek van egy álma a 
gyereke jövőjét illetően. És mennyi-
vel inkább igaz, hogy Istennek is van 
egy ránk vonatkozó ‚álma’.”

„Krisztus él bennünk, s amit az ő 
Lelke által megad nekünk, azt tud-
juk elvégezni.”
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engem, és önmagát adta értem.” 
Ez volt az az időszak is, amikor meg kellett, hogy értsem 
azt, hogy én önmagamtól csak egy – bocsánat a kifeje-
zésért – lúzer vagyok, egy csődtömeg. Ez az, amit saját 
erőmből össze tudtam hozni, amit az önmagam bizonyí-
tásával el tudtam érni. Én nem tudok elérni semmit a 
saját erőmből, nekem Jézus Krisztusra van szükségem! 
A mai napig nagyon sok ember azt gondolja, hogy ha 
valami nagyot teljesítenek, és leraknak az asztalra, azt 
Isten meg tudja áldani, és látni fogják az emberek, s azt 
mondják majd: „hűha!” De ez egy nagyon nagy tévedés; 
Krisztus él bennünk, s amit megad nekünk az ő Lelke 
által, azt tudjuk elvégezni, hogy az emberek azt lássák, 
hogy az ő Lelke ereje és munkája mire képes.

Anikó: Hogyan folytatódott ezután az életed?
Maria: Ezután a három hetes időszak után újra tudtam 
végezni a feladataimat. De a szívemben az volt, hogy 
„Jézus nevében”, és utána kíváncsi voltam, hogy mi Isten 
terve az életemben. 
Még a burn-out előtt elkezdtem dolgozni egy irodában, és 
mivel három hét után már annyira jól voltam, hogy úgy 
gondoltam, hogy vissza tudok menni – a főnököm nagyon 
örült –, utána ott dolgoztam három évig. Közben minden-
féle továbbképzést csináltam, és az egyik iskola profesz-
szora felhívott telefonon, hogy neked nem egy irodában 
van a helyed, hanem az emberek között. Megkértek, hogy 
menjek vissza hozzájuk, és vegyek át tanítási feladatokat. 
Azt is el kell mondanom, hogy Isten akaratának megisme-
résében rettenetesen nehézfejű voltam. Az elején tényleg 
úgy gondoltam, hogy nekem kell csinálnom a dolgokat, és 
akartam is csinálni. Egy hosszú folyamat volt, mire meg-
tanultam – először is – várni. Várni arra, hogy Isten meg-
mutassa, hogy mit kell tenni, és elfogadni azt, hogy Isten 
szeret engem, és nem azt várja, hogy először tegyek vala-
mit, és majd sze-
retni fog. Szeret 
és ha türelmesen 
várok, meg fog-
ja mutatni, hogy 
mi az, amit vi-
szont szeretne, 
hogy tegyek az 
ő szolgálatában.

Anikó: Hogyan 
mutatta meg?
Maria: Minden nap mutatja, hogy mit gondolt, és min-
den nap építjük az alapot a következő napra az engedel-
mességünkön keresztül. Tudod, 84 éves vagyok, de még 
mindig csak 33-nak érzem magamat, mert Isten még 
mindig nap mint nap formál engem. Kb. 20 évvel ezelőtt 
egy határozott késztetést éreztem arra, hogy megírjam 
az élettörténetemet. Meg is írtam németül és angolul, és 
a címe az, hogy Isten nem játszik szerepet az én életem-
ben - ő a rendező.
Tudod, én már évek óra azt hirdetem mindenhol, hogy 
Istennek van egy álma az életünkkel, de ahhoz, hogy ez 
az álom megvalósuljon, szükség van egy kis irányításra 

és karakterformálásra. Ebben a folyamatban kétféle se-
bességfokozat létezik: lassú és nagyon lassú. 

Anikó: Most úgy beszélgetünk veled, mint aki Ugandában 
egy hatalmas missziót kezdett, vagy – azt hiszem ez a 
helyesebb kifejezés – az Úr kezdett rajta keresztül.
Maria: Én semmit nem kezdtem el, Isten kezdte el. 
Amerikában voltam 60 évesen egy ébredési konferenci-
án, és itt felkiáltottam: „Istenem, tényleg azt szeretnéd, 
hogy nyugdíjba vonuljak?” És határozottan hallottam a 
választ: „Nem, nem azt akarom, hogy nyugdíjba vonulj, 
hanem hogy újra lángra lobbanj.” 
Tudtam, hogy most valami új következik. 
Addigra nekem elég nagy munka volt a hátam mögött 
Európában, Amerikában és Ázsiában. Nagyon sok kon-
ferenciát tartottunk olyan témákban, mint az „Igazság, 
ami szabaddá tesz”; „A szeretet, ami gyógyít” stb. Tehát 
addigra már elég sok területen tevékenykedtem. Közben 
férjhez is mentem, és egy nagyon kedves férjem lett, aki 
támogatott a munkában, amit végeztem.
Eredetileg – megmondom őszintén – nem akartam pré-
dikálni. Mindig azt mondtam, hogy én nő vagyok, rá-
adásul - még mielőtt férjhez mentem - egyedülálló, és 
ezt nem csinálhatom. És akkor hallottam a hangot: „Ne 
izgulj, beszéltem én már szamáron keresztül is”. Ekkor 
azt mondtam, hogy nem is vagyok teológus. Erre azt 
mondta az Úr Jézus: „Én sem voltam soha”. Azt a taná-
csot kaptam, hogy prédikáljak történetekben. Meséld el 
a történetedet, az életedet! 
A férjem nagyon bátorított. Mögöttem állt, amíg prédi-
káltam, és a keze a vállamon volt. Mindig azt mondta: 
„Tudod, szívesebben hallgatok meg egy felkent nőt, mint 
egy nem felkent férfit”. 

Hat év után meghalt a férjem. Már úgy háza-
sodtunk össze, hogy rákja volt, amiről nem tud-
tunk, és hat év után hazament. Ez volt az egyik 
legrosszabb tapasztalata az életemnek. Végre 
megtapasztaltam milyen az, amikor valakivel 
egységben dolgozunk, szeretetben, és így vége 
szakadt. Mindenképpen meg szerettem volna 
halni vele együtt. 15 évvel idősebb volt nálam, 
és mindig azt mondta: „Maria, Istennek még 

annyi terve van veled! Velem már befejezte, én 
már kész vagyok. Nézz föl egyszerűen Jézusra, és ő fog 
adni neked erős asszonyokat és férfiakat, és tovább fo-
god csinálni.” 
Istennek még nagyon nagy tervei vannak… Őszintén szólva, 
fütyülni tudtam volna a jó tervekre. Meg akartam halni. 
Ha egyszer találkozok majd előre ment férjemel az örök-
kévalóságban, feltehetőleg az első kérdés, amit fel fog ten-
ni, hogy „Na, igazam volt?” És akkor csak annyit tudok 
válaszolni, hogy „Igen, mint mindig.” Nagyon jó csapa-
tom van most is Afrikában, több, mint ezer munkatárs-
sal. És nem a főnöke hanem az „anyja” vagyok az összes 
munkatársamnak. 

(Folytatás a következő számban)

„Krisztus él bennünk, s amit az ő 
Lelke által megad nekünk, azt tud-
juk elvégezni.”
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Nekem is vannak barátaim. Nincsenek 
sokan. Közösségi médiában nevetsé-
gesen kevésnek bizonyulnának. Sőt 
nem is biztos, hogy azokon a felüle-
teken követnek vagy én követem őket. 
Enélkül is tudom, hogy bármikor szá-
míthatok rájuk. Érdeklődnek felőlem, 
fontos vagyok nekik, még akkor is, 
ha az ország má-
sik végében la-
kunk. Szeretnek, 
és én is szeretem 
őket. Talán visz-
sza tudnám még 
pörgetni az ese-
ményeket, hogy 
hogyan is alakult 
ki közöttünk ez 
a szoros, benső-
séges kapcsolat, 
de lényegtelen, mert nem ezen van a 
hangsúly. Hanem a folyamatosságon.
Az utóbbi időben forog bennem egy jé-
zusi kijelentés: „ti barátaim vagytok…” 
(János 15,14a)  Csak így röviden, bár 
igaz, hogy egy nagyon fontos beszéd 
közepette hangzott el, és lényeges az 
előtte és utána megfogalmazott gon-
dolatok is, de az üzenetből ez a kije-
lentés belém akadt, mint egy horog.
Azt mondja rólam is Jézus, hogy 
a barátja vagyok. Mondanom 
sem kell talán, nagyon örülök en-
nek. Megtiszteltetés! De a sokadig 
örömködés után, azért felteszem ma-
gamban a kérdést: Hogyan lehetséges 
ez? Nem lehet, hogy ismerőst akart 
mondani? Vagy követőt, akiből több 
millió is van? Hogyan mondhatja a 
Teremtő a teremtményének, hogy a 
barátja? Lehetséges lenne? Mit értsek 
ezen a kijelentésen, hogy a barátja?
Ennek értelmezésében segített a szö-
vegkörnyezet, amiben elhangzott ez 
a kincset érő kijelentés.
„Ti az én barátaim vagytok, ha megte-
szitek, amit én nektek parancsolok. Már 
nem mondlak titeket szolgáknak, mert a 

szolga nem tudja, mit tesz az ő ura, ha-
nem barátaimnak mondottalak titeket, 
mert mindent, amit az Atyától hallot-
tam, értéstekre adtam.” (János 15,14-15.)
Ezek alapján kezd tisztulni a kép. Barátja 
vagyok, mert a barátokra jellemző, hogy 
ismerik egymásnak még a gondolata-
it is. Azt, hogy Jézus Krisztus tudja, 

hogy mi van a szívemben, 
az magától értetődő. De 
Krisztus lehetővé tette 
azt, hogy én is tudhatom, 
hogy mit gondol Isten. 
Megjelenítette Isten szí-
vét. Megértettem, hogy 
kibeszélhetetlen módon 
szeret. Ennek ellenére 
ellenségévé lettem a lá-
zadásommal, amikor ma-
gamat helyeztem életem 

középpontjába. Amikor azt gondolom, 
hogy körülöttem forog a világ. Amikor 
a legfontosabb személy önmagam va-
gyok. Amikor azt keresem, ami nekem 
jó, és nem figyelek másokra. Egy szó-
val kifejezem, hogy ellenséges vagyok 
Istennel szemben. 
A Mindenható mégis meg akar mente-
ni, és nem azt akarja, hogy elvesszek, 
hanem, hogy örök életem legyen! Ezért 
elküldte Krisztust, aki megjelenítette 
Isten szívét. És kiderült, hogy értem a 
halált is vállalta. Valóságosan meghalt… 
értem és helyettem. „Hiszen senkiben 
sincs nagyobb szeretete annál, mint ha 
valaki életét adja barátaiért.” 
Tehát barátja vagyok, mert ismerem 
Isten szívének gondolatát. Barátja va-
gyok, mert helyettem vállalta a halált. 
Barátja vagyok, mert keress engem, 
megszólít. Sok bizonyítékot adott 
Krisztus arra, hogy barátjának tart. 
De vajon barátja vagyok-e én Jézusnak?
Erre nézve is kaptam útmutatást az igé-
ből. Azt mondta, hogy barátja vagyok, 
ha azt teszem, amit parancsol nekem. 
A mai nyugati ember lázad, ha csak 
meghallja azt, hogy kell vagy parancs. 

Milyen barátságról beszélünk, ha az 
egyik fél parancsol? Azt hiszem nem 
mindegy ki adja a parancsot, hogyan 
adja, és mit jelent a parancs?
Ha Krisztus mond valamit, akkor olyan 
valaki parancsol, aki nagyon-nagyon 
szeret, és nem csak szavakban. Úgy 
mondja, hogy ha haragszik még az is 
értem van. A parancs pedig az, hogy 
szeressük egymást úgy, ahogyan ő 
szeret. Ezek ismeretében a parancs 
már nem is önkényességről szól, ha-
nem az én érdekemben adott vezetés-
ről. Hasonlóan, ahogyan én utasítom 
a kisgyermekeimet a saját védelmük 
és az egészséges fejlődésük érdekében 
azért, hogy elkerüljék a bajt. Szeretettel 
és féltéssel vagyok irányukban.
„Ti az én barátaim vagytok.” Nagyszerű 
lehetőség ez! Krisztus így tekint rám, 
csak én hasonlóan legyek felé. Keressem 
a társaságát, akarjam minél jobban 
megismerni, cselekedjem az akaratát, 
ha kényelmetlen is, dicsekedjek vele, 
mindezt azért, mert én is viszont sze-
retem, és nagyon ragaszkodom hozzá.

Horváth Zsolt,  
Hajdúböszörmény

A Sátán mindig kész azt a hálót bevetni, mely leginkább megfelel a 
halaknak, és azt a tőrt kitenni, mellyel legbiztosabban megfoghatja a 
madarakat. Nem gondolom, hogy te, ki régóta hívő vagy, kísértve leszel 
egy részeg ember által. Nem, az ördög nyilván egy hízelgő képmutató 
által fog kísérteni téged. Nem gondolom, hogy ellenséged fog eljönni, 
hogy rád támadjon, s rágalmazzon téged; hanem inkább barátod fog-
ja ezt megtenni.

C.H.Spurgeon

MERT HOSSZÚ AZ ÚT 
Könnyes, bánatos, bús szemem, 
Uram, ma Hozzád emelem. 
Te vagy egyedüli remény. 
Veled az élet sem kemény, 
az élet, amely lázadó, 
akárcsak ez a földgolyó, 
akárcsak az emberi szív, 
amely eléggé sose hív
igédhez, s gyarló ügyeit 
fölé helyezi, s hogy a hit 
mindennél a legfontosabb, 
arra sokszor semmit sem ad…
…Uram, látod a szívemet, 
megérted könnyes szememet. 
Tisztíts, tisztíts! A salakok 
hulljanak le! Az alakod 
bevésődjön szívem falán; 
s a hosszú, kínos Golgotán 
ne állítson meg a tövis, 
semmilyen kő, mégha tör is:
mert hosszú, de szent az az út, 
amíg a lélek Hozzád jut. 

Kárász Izabella
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Nyolcadikos koromban tanultunk az ember származásá-
ról. Képpel is sokszor találkoztunk. A tanítónk a könyv 
szerint magyarázott. Egyik bátor fiú merte közbevetni, 
hogy nem a majomtól származunk, nem igaz! Erre én is 
felálltam és ezt mondtam: „Nem hiszem el, hogy a tanító 
úr is ezt hiszi! Tudom, hogy minden vasárnap ott orgo-
nált a templomban. Most azért nem megy, mert nem sza-
bad!” Azt felelte: „Gyerekek, erről többet nem beszélünk!” 
Nálunk konfirmáció után már nem mentünk hittanra. Én 
szerettem volna menni, új hívő lelkészünk tartotta (lehet 
később ez is megszűnt, az a világ volt), a beiratkozáshoz 
szülői kérelem kellett. Ők nem voltak otthon. Megírtam 
másféle írással a papírt és mentem Nagyanyámhoz, írja 
alá a szüleim helyett, s mentem is és elfogadták. Még ma 
is többször eszembe jut egy-egy dolog, de az is, hogy ezt 
is a tanár úr mondta! 
Mikor férjhez mentem, idegen nép közé kerültem. Már 
valahány embert ismertem, s úgy láttam, lehetne már 
csendes-délutánt tartani. Egy ismert, szeretett testvér 
szolgálatára számítottam. Később - a pár ember után - 
szoba, konyha tele lett, s gyerekeknek is külön alkalom 
lett. A szolgálók is szaporodtak az évek alatt, s csendeshét 
jellegű alkalmat is szerveztünk kétszer évente az egy-
háznál, s az imahéten is jöttek vendégeink. Sok hívoga-

tás, beszélgetés következett és lettek testvérek is. Hála 
legyen érte Istennek. 
Csak az utolsó időkben tudtam meg (de csak én), hogy va-
lakikhez rendőrség ment ilyen alkalommal, hogy ezt nem 
lehet. A házigazda mondta el, így tudtam meg. Közben 
kaptam papírt, hogy Magyarországon is vallásszabadság 
van, erre lehet hivatkozni. Itt nem bántott senki, csak 
kritikák értek, de ennyi kijár…
Isten megbízásából tettem, amit tettem. Isten biztatott. 
Minden alkalom előtt ugyanazt az igét küldte valaki. 
Máskor az utolsó pillanatokban jött üzenet valahonnét. De 
kézzel fogható  volt, hogy Isten a felelős megbízó, vigyázó. 
A munka ment tovább, míg testileg bírtam. Vezérigém: 
„Azért szerelmes Atyámfiai erősen álljatok, mozdítha-
tatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, 
tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.” 
(1 Kor 15,58)
A sátán mindent megtesz, hogy az Úr Jézus munkáját 
szétrombolja. Mindig háborúban vagyok, vagyunk! Ma 
is ez dúl. De Jézus Krisztusé a végső diadal. Belé kapasz-
kodjunk. Isten áldja meg további szolgálatukat. Köszönöm 
a könyveket, újságokat.
Tisztelettel: 

P. Istvánné, Lovasberény

Isten kegyelméből már évek óta részt vehetek a MERA 
Bibliaórán. Most egy kicsit bepillanthatnak a kedves 
olvasók a MERA munkájának és munkásainak „ku-
lissza titkai” mögé.
 Ez a szolgáló csoport olyan testvérekből áll, akik hétről-
hétre vállalják időt-fáradságot 
nem kímélve, hogy hangozzék 
a tiszta Ige üzenete különböző 
megközelítésben, egyéni látá-
suk szerint a rádió hullámain 
keresztül. Ők komolyan vették 
a küldetést, hogy minél több 
ember kapjon lehetőséget az 
Ige meghallására és megérté-
sére. Feladatuknak tekintik, 
hogy utat készítsenek a lelki 
pusztaságban annak, Aki azért 
jött, hogy megváltson bűneinkből és helyreállítsa az 
Istennel való kapcsolatunkat. 
Így ráébredhetünk arra, mi hiányzik lelkünknek. Egy 
éhező tudja, hogy ételre van szüksége, a szomjazó víz-
re vágyik, a lelkünk Jézus Krisztusra. Mikor Krisztus 
belép életünkbe, magányunkba bűneink bocsánatát 
nyerjük. Helyreállítja Istennel való kapcsolatunkat, 

megszünteti félelmeinket, aggodalmunkat, szeretetével 
vesz körül. Így egymásra is más szemmel tudunk nézni.
Természetesen az Ige hirdetése és az elhangzottakról 
való beszélgetés után következik az egyénenkénti ima, 
amit nagyon fontosnak tartok. Sok hála és kérés van 

a szívünkben a MERA szol-
gálatával kapcsolatban, amit 
a kedves hallgató már nem 
hall, de hiszem, hogy Önök is 
ezt teszik. Ezen kívül sok-sok 
egyéni és az aktuális helyze-
tekből adódó problémáért is 
imádkozunk. Tudjuk, hogy 
az imának nagy hatalma van.
Az a vágyunk, hogy gazdagon 
teremjük meg az igazság gyü-
mölcseit Jézus Krisztus által 

Isten dicsőségére és magasztalására.
Hisszük a költő szavaival:
„Ő áldást küld a sötét éjszakára,
Testvérszívünket egy csokorba fonja, 
S az Ige magvát ezerszer megáldja.”
Testvéri szeretettel: 

Gyöngyösi Jánosné
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Ha a kísértéssel kapcsolatban nem 
tudnánk, hogy a sátánnal van dol-
gunk akár naivak is lehetnénk ezzel 
kapcsolatban. De ha megfeledkezünk 
a sátánnak engedők örök sorsáról, az 
tragédiához vezet. Ha engedünk, - és 
nem avatkozik be a kegyelem - kis idő 
múlva elveszítjük az életkedvünket, 
meggyengülünk hitünkben, csúnya 
botrányokba keveredhetünk, alig 
bírunk kikecmeregni engedékeny-
ségünk következményeiből. A sátán 
pontosan ezt akarja. De vannak egy-
általán ilyen kellemes kísértéseink? 
Sokkal több, mint gondolnánk. Csak 
szembe kell nézni velük. Íme egy ke-
vés - ízelítőnek:
Dicsérnek, és ez jólesik. – Észre se 
vesszük, hogy mikor vált át bennünk 
elbizakodottsággá, amikor már má-
soknál jobbnak érezzük magunkat. 
Az igaz és tiszta szerelem Isten aján-
déka. A személytelen szex - ahogy 
ma mondják a tesztoszteron dolga. 
Megjelennek fejünkben a közösülés 
képei, - ma tele van velük a média - 
és kellemesen elringatnak. A szerelem 
illúzióját nyújtják. Pedig megalapoz-
zák a hűtlenségünket akkor, amikor a 
házasságunk még létre se jött. 
A haspártinak az étkezés. Mindenki 
megéhezik. Mindenki élvezi egy jó ebéd 
ízeit. Ők azonban függő viszonyban 
vannak vele. Csábítja ínyüket a zama-
tok sokfélesége. Nem képesek ellenáll-
ni: esznek és esznek. Ha kell, ha nem. 
Aki szeret rosszat mondani másokról, 
vadássza erre az alkalmat. Lesi az em-
berek gyengéit, és lecsap a legapróbb 
hibára is. Felnagyítja, és az első al-

kalommal beszámol róluk valakinek.
A megtörtént dolgaink kiszínezése, 
tódítása. Ténylegesen történt vala-
mi, de ezt úgy tudjuk előadni, hogy 
hősiesnek tekintsenek az emberek. 
Szeretjük, ha csodálnak.
Önmagunk felmentése a kötelessé-
geink teljesítése alól. A sátán ravasz 
mentségeket sugdos a fülünkbe. „Ez 
megengedheted magadnak”; „Ezt Isten 
is elnézi”; „Ő nem érdemli meg” stb.
A dühünk tulajdonképpen jogos. Az 
idegrendszerünk károsodna, ha visz-
szafojtanánk. 
Szorongatott helyzetben egy szükség-
hazugság, amivel kivághatjuk magun-
kat. Aztán 
ezt hosszú 
magyaráz-
kodás kö-
veti. Akkor 
is, ha senki 
se kéri szá-
mon.
A pletykás-
nak visz-
ket a 
nyel ve, hogy 
tovább ad-
jon megtörtént, vagy annak vélt dolgo-
kat. Akkor szűnik benne a feszültség, 
ha továbbadhatja sokszor szent kön-
tösbe bújtatva: „csak azért mondom, 
hogy imádkozzunk érte”.
A lustának minden erőfeszítés nehéz. 
Mindig megtalálja indokát, hogy mi-
ért nem vállal bárminemű feladatot.
A rendetlen másokat kényszerít ar-
ra, hogy folytonosan rendet rakjanak 
utána. Úgy érzi, hogy ő csak „nagy-

vonalú”.
A felületes körülbelül tanul meg vala-
mit, végez el egy feladatot. Hamar „el-
fárad” és hamar túlteszi magát azon, 
hogy mi lesz, ha számon kérik? Majd 
lesz valahogy...
Az ábrándozás kellemes, mert az áb-
rándozó menekül a valóság elől. Itt 
érhető tetten, hogy a jó meg a rossz 
milyen közel van egymáshoz. Ihlet 
nélkül, fantázia nélkül, ötletek nél-
kül nincs alkotás, nincs művészet, 
még értelmes pihenés sincs. De az 
ábrándozó nem vállalja a fáradsá-
got, álomképekbe menekül, ott éli ki 

magát.
A fanatizmus 
hasonló az 
igazságos ge-
rincességéhez, 
de a tartalma és 
a célja torz. A 
fanatikus gon-
dolkodása min-
dig ugyanazt az 
irányt követi, és 
hatalmas erő 
társul hozzá. 

Kényszerszerűvé válik, ezért az adott 
személy szenvedélyévé válik.
A bosszúálló sose felejt. Őt minden-
ki bántja, és minden sérelmes neki. 
Olykor szemből támad, máskor rafi-
nált módon késleltetve, de addig nem 
nyugszik, míg nem törlesztett. Bosszút 
áll a felé megnyilvánuló jóságért is. 
Ráadásul neki mindig igaza van.
Akinek hatalma van - bármilyen kicsi 
legyen is az -, legtöbbször él is vele. 
Érezteti, hogy ő van fölül és a má-
sik csupán alárendeltje. De folyton 
védekeznie is kell, mert sok hízelgő, 
hataloméhes veszi körül. Így aztán 
előbb-utóbb kegyetlenné válik.
A kicsinyes igazolva érzi magát, ha 
akadékoskodását a „rendszerető” jel-
zővel jutalmazzák. Keresni fogja az 
újabb alkalmat, hogy kötözködhessen.
Az alkoholista nagyon ritkán ismeri 
fel és ismeri el állapotát. Mindig ta-
lál alkalmat vagy indokot arra, hogy 
igyon. Az absztinencia neki szenve-

(folytatás a 30. oldalon)

„Hogyan tértél meg?” – kérdezték egy szakaszvezetőtől, miután haza-
tért a frontról. Ezt a választ adta: „Volt egy gyalogos a csapatban, aki 
Máltán tért meg, mielőtt Egyiptomba mentünk. Szörnyű perceket sze-
reztünk ennek a keresztyén katonának. Egy éjszaka nagyon fáradtan 
és átázottan tért vissza az őrségből a laktanyába. Mielőtt lefeküdt vol-
na, letérdelt imádkozni. Fejéhez vágtam a csizmáimat, de ő csak tovább 
imádkozott. Másnap reggel ott találtam a csizmáimat gyönyörűen ki-
tisztítva az ágyam mellett. Ezzel válaszolt arra, amit tettem. Ez telje-
sen összetörte a szívemet, és még aznap megtértem.”
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dés. Csak akkor érzi magát akcióké-
pesnek, ha ivott.
A szórakozás rabjai minden alkalmat 
megragadnak, és mindent megen-
gednek maguknak, hogy megszaba-
duljanak unalmuktól. Olyan nekik 
a szórakozás, mint másnak a narkó. 
Jótékonykodhatunk úgy, hogy észre se 
vesszük, hogy ezt csak azért tesszük, 
mert szimpatikussá akarjuk tenni 
magunkat. Fontoskodunk vele. Azt se 
észleljük, hogy jótékonykodásunkkal 
csak lába alatt vagyunk valakinek. 
Terheket vállalunk, de nem vagyunk 
tudatában, hogy csak azért tesszük, 
mert így jogosnak látszik a folytonos 
panaszkodásunk.
Aki sajnáltatni szereti magát, már 
azt is mártír sorsnak érzi, ha senki 
se bántja, de nem az ő elképzelése 
szerint alakulnak a dolgok. Keresni 
fogja a panaszkodás lehetőségeit, és 
ha nincsenek, majd csinál. 
Amikor végre elszánjuk magunkat 
önfegyelemre, önzetlenségre, áldo-
zatvállalásra, Krisztus-követésre, és 
nehézségekbe ütközünk, azonnal föl-
mentjük magunkat. Azt is érdemnek 
látjuk, hogy egyáltalán megpróbáltuk. 
A bűnök (meg persze az erények is) 
gondolatainkban születnek. Ezért 
kellene fokozottabban vigyázni a szí-
vünkre, mert onnan indul minden 
élet. Veszélyesebbek ezek a kísértések, 
mint a sátán durva támadásai, mert 
nem érezzük veszélyesnek. Amikor 
valakik nekünk rontanak, kényszerí-
tenek valamire, hátrányt szenvedünk, 
lenéznek, mindenféle gonoszsággal vá-
dolnak, azt egyértelműen kísértésnek 
látjuk. De a szexmániás a kéjelgő ér-
zéseit, a hiú, amikor dicsérik, amikor 
a falánkot traktálják, az alkoholistát 

itallal kínálják nem érzi kísértés-
nek, hanem nagyon is kellemesnek. 
Természetesen hívőkre gondolok. Mert 
a kísértés elsősorban minket ér. A ré-
giek azt mondták, hogy a világ fiait 
azért nem kísérti a sátán, mert azok 
már a markában vannak. 
A kísértés azonban egy kapu az ör-
dögnek. Rajtunk áll, hogy kinyitjuk 
ezt, vagy nem. Ha kinyitjuk, - mivel 
kellemes dolgokról van szó – elzsongí-
tanak, mi pedig elalszunk. Megszűnik 
az éberség védelme. Aztán beindul 
a kicsi dolgok növekedése, az egyre 
jobban törvénye. Az alkoholistának 
egyre több ital kell. A dühös egyre 
kisebb ügyek miatt is dühös lesz. A 
hiúnak végül minden gondolata ön-
maga körül forog. A baj az, hogy ezt 
nem érzékeli. Igaz 
itt az Úr Jézus sza-
va: „szemük van, de 
nem látnak…” (Mt 
13:13-16). 
Arra alig gondo-
lunk, hogy: 
A kis dolgainknak, 
sőt gondolataink-
nak is hatása van 
a környezetünkre. 
Önmagunknak megadott engedménye-
ink befolyásolják azokat, akik felnéz-
nek ránk. Elsősorban gyermekeink. 
Megrendül az önmagunkba vetett bi-
zalmunk. Nem hiszünk mindaddig, 
amíg harcolni nem kezdünk, vagy 
bűnbánatot nem tartunk. Különös, 
hogy a bennünk lakozó bűn elleni harc 
állítja helyre ezt a bizalmat.
Komolyabban kellene vennünk, hogy 
az ördög ott ólálkodik körülöttünk, és 
„jóbarátként” felment Isten összes pa-
rancsolata alól. Megnyugtat, ha vétke-
zünk, nehogy bűnbánatot tartsunk és 

megtisztuljunk. Előre befogja a sze-
münket, hogy ne lássunk lelki módon. 
Elkerülhetetlennek, szükségszerűnek, 
csekélységnek tüntet föl számunkra 
minden bűnt. Ha föltámadna a lelki-
ismeretünk, rámutat a többiekre: ők 
se különbek. Szentenciákat idéz, ez-
zel eléri, hogy legyintsünk az egész-
re. Pedig a kísértések idején olykor 
csak egy kicsivel tovább kellene ki-
tartani Krisztus mellett, és látnánk 
nem csak ennek az értelmét, hanem 
az eredményét is: a tiszta és nyugodt 
lelkiismeretünket. A sátán ezt akar-
ja semmissé tenni bennünk. Hogy 
elveszejtsen.
Hogy kellemes-e a pokol, azt nem 
tudom. Nem gondolom, hogy az 
lenne. De az ördög azon igyekszik, 

hogy ez pillanat-
nyilag ne számít-
son. Nyugodjunk 
meg, - hogy ilyen 
az élet. Ha végképp 
kétségbeesnénk, 
akkor pedig elkez-
di az Istent vádolni. 
Vagy tagadni. Vagy 
csak a törvényébe 
belekötni. A kegyel-

met megalázónak álltja, amit büszke 
ember nem fogad el. 
Nagyon kellene érteni önmagunkhoz 
meg egymáshoz. Hogy magunkat le-
győzzük, a másikat a gyenge pontján 
ne ingereljünk. Itt minden keserve-
sen megtanult önfegyelemnek értéke 
van. Ha elbukunk, sürgősen keressük 
meg a kegyelem királyi székét, hogy 
alkalmas időben segítséget kapjunk. 
De a Szentlélek vigyázóvá tesz az 
alattomosan jelentkező kísértések-
kel szemben is.

Hegyi András

Aki maga körül
Aki maga körül forog,  
előbb–utóbb csak tántorog.  
Önzésének nagy az ára:  
beleszédül – önmagába. 

Füle Lajos

(folytatás a 29. oldalról)

A pletykás és az együttérző barát közti különbség hason-
lít a hentes és a sebész közti különbséghez. Mindkettő 
húst vág, de más célból.

* * *
John Wesley egyszer prédikációt tartott, amelynek há-
rom fontos pontja volt: 
(1) „Szerezd meg mindazt, amit tudsz.” Erre az egyik 
pénzsóvár hallgatója felkiáltott: „Ámen!” 
(2) „Tartsd meg mindazt, amit tudsz.” A férfi ismét így 
szólt: „Ámen.” 

(3) „Add oda mindazt, amit tudsz.” Ekkor az önző gaz-
dag így szólt: „Milyen kár így tönkretenni  egy jól in-
duló prédikációt!”

* * *
Az az őr, aki nem riasztja a lakosságot tűzvész esetén, 
súlyosan vétkes kötelességének elhanyagolása miatt. Az 
az orvos, aki azt mondja, hogy nincs bajunk, miközben 
halálos betegség van bennünk, hamis barátunk. Az a 
lelkipásztor, aki nem szól prédikációiban a pokolról, 
sem nem hűséges, sem nem szeretetre méltó.

Dr Gerzsenyi László gyűjtése
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Sokszor hallottam, 
sőt idéztem is már 
Corrie ten Boom 
megrázó történetét, 
aki azzal a náci tiszt-
tel találkozott egy ige-
hirdetés után, aki a 
koncentrációs tábor-
ban sok szenvedést 
okozott neki és test-

vérének is. Óriási belső vívódás után 
tudta csak kimondani a megbocsátás 
szavát, s kezet fogni azzal az emberrel. 
Nem gondoltam volna, hogy ezekben 
a napokban ilyen aktuális lesz megint 
ez a kérdés, hiszen most is értelmetlen 
pusztítás vesz minket körül, s okozunk 
olyan mély sebeket egymásnak, me-
lyeket csak Isten képes begyógyítani.
Nem értem ezt a mostani helyzetet 
se, mint ahogy nem értettem már 
diákként se, se a nácizmust, se a ho-
lokausztot. Pedig tanultam, sőt volt 
olyan „szerencsém”, hogy érettségin 
történelemből a nagy gazdasági világ-
válsággal és a fasizmussal foglalko-
zó kérdést húztam, magyarból pedig 
egy holokauszttal foglalkozó könyv 

elemzését. Tudtam mindkét tételt, be-
csülettel le is vizsgáztam, mégpedig 
jó eredménnyel, de a szívem mélyén 
tiltakoztam a borzalmak ellen.
A délszláv válság idején már felnőtt 
fejjel követtük férjemmel az esemé-
nyeket, s imádkoztunk a békéért, s 
ahol tudtunk, segítettünk is. De – be 
kell ismernem, hogy – igazán akkor 
tudatosult bennem ennek a konfliktus-
nak is a pusztító ereje, amikor horvát 
testvéreket látogattunk meg, no nem 
mint turisták, hanem mint testvérek 
az Úrban. Idegenvezetésükkel akkor 
láttam egyik lerombolt települést a 
másik után, sok évvel a háború vé-
geztével is, mert senki nem mert oda-
menni, hátha akna robbanna.
Elképesztő az emberi gonoszság! Ezt 
láttam ott is, s ma is ezt látom, nézve 
a híreket. Miért vagyunk ilyen gono-
szak? Azt hiszem, hogy igazán nincs 
magyarázat rá, legalább is emberileg, s 
úgy tűnik, legyünk bár mégoly nagyra 
is a technikánkkal meg a tudásunkkal, 
de valójában semmi nem változott az 
évezredek során. Ma is igaz az az ősi 
megállapítás, hogy „gonosz az ember 

szíve ifjúságától fogva” (1Móz 8,21), s 
ha Isten nem könyörül rajtunk, s nem 
ad egy új szívet számunkra, akkor 
úgy is marad. De ma még hangzik a 
kegyelmi üzenet: „Kérjetek és adatik, 
keressetek és találtok, zörgessetek és 
megnyittatik nektek!” (Mt 7,7)
S ezt az új szívet azért kaphatjuk, mert 
Jézus Krisztus, otthagyva a menny di-
csőségét, idejött erre a bűnös földre, 
pedig tudta kik közé jön, Ő pontosan 
ismerte gonosz szívünket, s még azt is 
vállalta, hogy helyettünk szenvedi el 
bűneink büntetését. Érthetetlen. Újra 
és újra rám terhelődik ez a kérdés: mi-
ért vállalta, hiszen tudta, hogy milye-
nek vagyunk?! Nincs rá magyarázat, 
hacsak az nem, amit a híres János 
3,16-ként ismerünk: „Mert úgy sze-
rette Isten a világot, hogy egyszülött 
Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.”
Ebből a kegyelemből és szeretetből él-
hetünk és meríthetünk erőt újra és újra 
akkor is, ha minden inogni látszik körü-
löttünk, hiszen „Jézus Krisztus tegnap, 
ma és mindörökké ugyanaz.” (Zsid 13,8)

Kulcsár Anikó

JÖVEL, MEGVÁLTÓ! 
Ólmos, nehéz köd, a föld és az ég 
Alaktalan bús szürkeségbe foly; 
Fejünk fölött még egy csillag sem ég, 
Egy bíztató sugárka sincs sehol. 
E földi faj, fényes nyarát leélvén, 
A sír felé tart, mert megvénhedett… 
Ragyogj le reánk, te áldott, éltető fény, 
Megváltó égi szeretet. 

A mindenség ezer csodáiból 
Hiába int felénk az Alkotó, 
Tagadja őt a gőgös földi por, 
A percznyi fényében hívalkodó. 
Erős anyagból gyúr bálványt magának, 
Istennek tartja a vak végzetet… 
Oh gyújtsd ki lángját a hit csillagának, 
Megváltó égi szeretet. 

E nemzedék, mely gőgösen tagad 
S túl ez arasznyi léten mit se vár, 
Érezve rög–voltát, röghöz tapad, 
Önző, irigy, lelketlen és sivár. 
A perc övé, mohón üríti kelyhét, 
A salakos, de habzó serleget. 
Emeld, emeld tisztább légkörbe lelkét, 
Megváltó égi szeretet. 

A nemzetek közé üszköt dobott 
A népirtó viszály véres keze, 
Szilaj lánggal félelmetesen lobog 
A felszított fajgyűlölet tüze. 
Vén századunk, mint a vérben hunyó nap, 
Rőt fényt komor viharfelhőkre vet… 
Békítsd ki az őrjöngve tombolókat, 
Megváltó égi szeretet. 

Lábunk előtt kettéhasadt a föld, 
Sötéten ásít a rémes torok, 
Bősz hangzavar sír, átkoz és üvölt, 
Alant a mélység forr és sustorog, 
Kél a vörös rém, a mely minden oltárt, 
Hitet, hazát romlással fenyeget… 
A kénköves pokolnak zárd be torkát, 
Megváltó égi szeretet. 

Óh égi fény, tekints le ránk, tekints! 
Töröld a könnyet, csillapítsd a jajt. 
Váltsd meg a bűntől s átoktól megint 
Az önmagát emésztő földi fajt. 
Ragyogjon fel mindenható világod, 
Mint egykor rég, a szent jászol felett, 
S az ó helyén teremts új, szebb világot, 
Megváltó égi szeretet. 

Vargha Gyula
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Egy különös család történetét osztom 
most meg Önökkel. Az 1938-40-es 
években az egyik nagydobronyi csa-
ládban három gyermek született. Két 
fiú és egy leány. Az első gyermek szü-
letése után észrevették, hogy betegen 
született. A második és 
harmadik gyermekkel 
is hasonló volt a helyzet. 
Bár ők értelmesebbek 
voltak, iskolába nem 
tudtak járni. Közös tu-
lajdonságuk volt, hogy 
hallottak, de beszélni 
egyikük sem tudott. A 
legidősebb Sándor, ő 
volt közülük értelmi-
leg legfogyatékosabb. 
Reggel útnak indult, és 
estig járta a falut anél-
kül, hogy a közlekedésre odafigyelt 
volna. De az Úr olyan csodálatosan 
megőrizte, hogy soha nem érte bale-
set. Ahol ismerős házhoz ért oda fel-
ment, és a kezével a szájához mutatott, 
enni és inni kért. Így élt egész hatva-
nas évei végéig. 
Az édesanyjuk a nővérével együtt ne-
velte a gyermekeket. Édesapjuk korán 
meghalt, egy építkezés során rádőlt 
egy fal és azonnal meghalt. Az édes-
anyjuk és nővére mindketten áldott 
életet éltek, templomba jártak, így 
a gyermekek is mindig ott voltak. A 
legidősebb fiú Sándor, ő mindig ak-
kor jött és ment, amikor akart, de a 
templomban mindig énekelt a maga 
nyelvén, hangján. Volt egy különle-
ges képessége, amit az édesanyja is 
igazolt, hogy ha másnap halott volt 
a faluba, ő már előző nap könyvvel a 
kezében járta a falut, énekelt és min-
den temetésen megjelent. Akkoriban 
nagy lakodalmakat tartottak, sátrak 
voltak a kertekben és udvarokban, de 
ők nem jelentek meg az ilyen esemé-
nyeken, de minden egyházi ünnepen 
és összejöveteleken jelen voltak. 
A második fiú neve József volt, a harma-
dik gyermek pedig Borbála. Ha valaki 
szóba állt velük, a fejük felé mutatva 
jelezték, hogy ők milyen fényes koronát 
fognak majd kapni az Úr Jézustól. Az 
édesanyjuk szeme sosem volt száraz 
a könnytől, de ilyenkor ő is örömmel 
bizonyította nekik, hogy szereti őket 
az Úr Jézus, és biztos, hogy megkapják 
Tőle az arany fényes koronát. Annak 

idején csak egy tollvonásba került vol-
na az édesanyjuknak, hogy lemondjon 
róluk és elviszik állami gondozásba. 
Viszont ő ezt nem tette meg, hanem 
Istenbe vetett erős hittel vállalta a 
rengeteg nehézséget, ami a nevelte-

tésükkel járt. 
Sok segítséget kaptak a 
falubeliektől, főként hí-
vő családoktól. Sokszor 
mondta az anyjuk, hogy 
ezek felnőtten is gyer-
mekek maradnak, és 
mindig az volt az égető 
kérdése, ha én megha-
lok ki fogja őket szeret-
ni? De Isten valójában 
mindig ott volt, mert 
sokunknak mindig 

nagy tanulság volt az anya halála, 
hogy minden aggodalom nélkül béké-
ben tért haza. A temetésen, ahol szin-
te az egész falu részt vett, József és 
Borbála felfelé mutatott, hogy anyjuk 
ott van, és ők is oda mennek. 
Ezután az idős nagynénire maradtak 
a gyermekek, de hála Istennek olyan 

összefogás volt a faluban, hogy utcák-
ra osztódva minden este 3-4 asszony 
éjszakázott velük és vacsorát vittek 
nekik. Aki nem éjszakára ment az 
igyekezett száraz tésztát, kalácsot, 
süteményt sütni. 
Így folyt ez mindaddig, míg a prezs-
bitérium nem kerített egy olyan csa-
ládot, ahol sok gyermek volt. Akadtak 
közöttük olyanok is, akik nősülni sze-
rettek volna. Így történt, hogy az egyik 
fiatal pár odaköltözött hozzájuk és ők 
viselték gondjukat. Mára már csak 
Borbála él, de már ő is idős, nem jár 
sehová. A házat az egyház és a falu kí-
vülről, belülről felújította, ami példa 
értékű munka volt. Elgondolkodtató, 
hogy ha most lenne ilyen szükség, len-
ne-e ilyen összefogás, áldozathozatal 
az emberekben. 
De mi hívő emberek higgyük, hogy 
Isten Isten fog maradni a vég idejé-
ig, és Ő az ő gyermekeit (mint ezt a 
családot) meg tudja tartani a legna-
gyobb nyomorúságok között is. Övé 
legyen a dicsőség mindenért!

R. Józsefné

„Az Úr az én erősségem és pajzsom, Őbenne bízott szívem 
és megsegített. Örvend szívem és énekemmel dicsérem Őt!” 
(Zsoltárok 28,7)
Nem hallgathatom el, mennyire megdöbbentett a hírlevele-

tek! Én nem tudtam, hogy a szeretett Kulcsár testvérünk szinte a halál 
árnyékába került! Nekem az információk csak hírlevél útján jutnak el 
hozzám. Imádságban hordozlak benneteket, de külön ezért a gyógy-
ulásért nem, mert nem tudtam róla! Áldott legyen az Isten, hogy sok 
testvér tudott róla és könyörögtek az Úr előtt a felépüléséért. Áldott le-
gyen az Isten, aki nem veti meg könyörgésünket.
Elgondolkodom: mi hallgatjuk az adásaitokat, (este ¼ 10-10-ig) olvas-
suk a hírlevelet, újságotokat, és mégsem gondoljuk, hogy milyen ne-
hézségek, sok gond, fáradozás van mögötte, hogy hozzánk eljusson!? 
Még intenzívebben kell, hogy imádkozzam értetek és minden Isten 
Szentlelke által munkálkodó misszióért. Bizony sok a munka és kevés 
a hűséges munkás!
Áldott, áldott legyen Isten, hogy adta nekünk az imádság lehetőségét, és 
az Ő gyermekei hittel Jézus nevében mindenkor mehetünk a mi Urunk 
kegyelem trónja elé. Nagy kiváltság ez és nagy kegyelem!
Adja meg nekünk a mi Urunk, hogy sokan mi gyermekei éljünk is ezzel 
a csodálatos lehetőséggel.
Isten igéjével búcsúzom tőletek: „Ha énbennem maradtok és az Én be-
szédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz 
az néktek.” (János 15,7)
Szeretettel egy idős testvéretek Budapestről.

M. Károlyné
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A krisztusi ember életében meghatá-
rozó szerepet tölt be Isten Szentlelke. 
Általa a megváltott emberben megje-
lenik a krisztusi természet, és Isten 
dolgait cselekszi a hús-vér ember. Ez az 
újjáteremtés csodája, a krisztusi em-
ber megjelenése, aki hús-vér ember, 
de benne a szent Isten Lelke jeleníti 
meg Krisztus természetét.

Életközösségben Isten Lelkével
A Szentlélekkel való kapcsolatunk-
ban két kiemelkedő mozzanatot is-
merhetünk fel:
1. A betöltekezés – amikor az evangéli-

um hatására az ember nemcsak bűne-
it ismeri fel, hanem Isten kegyelmét 
is, mely Krisztus kereszthalála által 
bűnbocsánatot és megbékélést hir-
det számára. A bocsánat által meg-
tisztult embert betölti Isten Lelke 
– ami az ő személyes pünkösdje –, 
és így megszületik az új ember, aki 
ezzel lehetőséget kapott arra, hogy 
Isten tetszésére éljen (Kol 1,10). Ez 
a „fiúság állapota”, azaz a krisztusi 
ember megjelenése.

2. A másik fontos tényező a folya-
matos életvitel a Szentlélek uralma 
alatt. A betöltekezés utáni kitelje-
sedés időszaka ez, melyben az új, 
a krisztusi ember egyre nyilvánva-
lóbban éli meg új identitását, mely 
Isten tetszésére teremtetett. Most 
már nem a törvény szabályait ismé-
telgeti, hanem lelkében megszólal 
Isten „hangja és ereje”, aki vezeti, 
vigasztalja, bátorítja, tanáccsal látja 
el, vagy éppen visszatartja méltat-
lan, Istennek nem tetsző lépésektől. 
Mindig a szükségnek megfelelő-
en jár el a hívő ember érdekében.
Ez azért is rendkívüli jelentőségű 
életforma, mert alkalmassá teszi 
Krisztus tanítványát a győzelmes 
életre ebben az Istentől elfordult 

és alapjaiig megromlott világban. 
Be kell látnunk, hogy testi mivoltunk-
ban mi ide születtünk, ebbe a világba. 
Itt nevelkedtünk, itt tanultunk meg 
beszélni, itt gyakoroltuk be már kis-
gyermekkorunk kezdetétől a világias 
viselkedés mindenféle cselekmé-
nyét, és itt alakultak ki azok 
a testies reflexeink is, me-
lyek haragban, gyűlölkö-
désben, bosszúállásban 
és a test indulatainak 
(Gal 5,19) számtalan 
variációjában jelentek 
meg. Ezekben élve tá-
vol voltunk Istentől, 
és az örök életre néz-
ve teljes reménytelen-
ségben voltunk.

Az új teremtés élete
Az új ember – nevezzük krisz-
tusi embernek, – aki Isten gyer-
meke, olyan életre rendeltetett mely 
nem valamiféle statikus állapotban 
időzés. Nem úgy „működik”, hogy 
miután megtörtént az újjászületés, 
csak úgy el van, mint a kirakati bá-
bu, aki ugyan mutatós darab, de nem 
tesz semmit, nem mozdul, nincs kap-
csolata senkivel. A Szentélekkel való 
folyamatos életközösség megelevene-
dést, aktivitást hoz a krisztusi ember 
mindennapi életébe. Benne Krisztus 
él, éli a maga isteni életét, és ezzel a 
testben élő embert felemeli és bevon-
ja az isteni világ titkos, szentséges 
dolgaiba. Közösséget épít fel Isten és 
ember között. És még a külső emberi 
megjelenés is valamiképpen Krisztus 
vonásait teszi felismerhetővé Isten 
gyermekében.
A szentséges krisztusi ember élete 
nem egy lépésben valósul meg. Igaz, 
mennyei jogosultságait már az újjá-
születéskor megkapja, és mint Isten 

gyermeke hatalmas kiváltság része-
se – lásd: Jn 1,12–13: „Akik pedig 
befogadták, azoknak hatalmat adott 
arra, hogy Isten gyermekeivé legye-
nek; mindazoknak, akik hisznek az 
ő nevében, akik nem vérből, sem 

a test, sem a férfi akaratából, 
hanem Istentől születtek”. 

Tehát felhatalmazást ka-
pott arra, hogy magát 

a mindenható Isten 
gyermekének fogad-
ja el – megkapta új 
identitását –, de a 
gyakorlati életében 
még teljesen olyan, 
mint egy adoptált 
gyermek, akinek 

az új státusza ugyan 
rendeződött már, de 

az erkölcsei és viselke-
dési mintázata még a régi 

élete jellegét hordozza.

Fejlődési, növekedési szakaszok
Isten gyermeke – amennyiben lel-
ki egészségben él – folytonosan nö-
vekedik. A benne lakozó Szentlélek 
hatalmas fejlődési íven át vezeti a 
Krisztus teljességével ékeskedő kor 
nagykorúságáig.
Ha a fejlődés lépéseit vizsgáljuk, tu-
lajdonképpen felismerhetjük a lelki 
ember életszakaszaiban a testi fej-
lődés vagy az ahhoz nagyon hasonló 
szakaszok jellegzetességeit.
Itt megtaláljuk a lelki csecsemőkort, 
és annak minden tipikus mozzanatát. 
Péter apostol is említi ezt a fejlődé-
si szakaszt, ami átmeneti állapot, és 
ebből mihamar ki kell nőni. Így bá-
torítja a Krisztus közösségébe belé-
pőket: „mint újszülött csecsemők a 
hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, 
hogy azon növekedjetek az üdvös-
ségre” (1Pt 2,2).
Vizsgálódásunkban megkülönböz-
tethetjük még a lelki gyermek-, majd 
ifjúkort és a felnőttkort, azaz az érett 
férfikort – a lelki nagykorúságot – 
is. Amikor János apostol levelében 
a töretlen lelki fejlődésre bátorítja a 
gyülekezet különféle fejlődésben levő 
tagjait, említést tesz gyermekekről, 
ifjakról és atyákról. „Írtam nektek, 

A sötétségben még egy mécses is csodás segítség. Légy legalább mé-
csessé. 
Az egymás iránt tanúsított engedelmesség a világ szemében gyenge-
ség, de Isten szemében az önmagunk felett aratott győzelem, amitől 
ragyoghat a szemünk. 

Szondy Zsuzsa, Mende



34 2022 / 1

Tavaly nyáron az akkor 11 éves fiamat 
megharapta egy kutya. A szokásos 
útvonalunkon sétáltak az imaházba, 
amikor a kerítésen keresztül egy ku-
tya kidugva a fejét megharapta a jobb 
karját gyermekemnek (nem ingerelte, 
nem dugta be a kezét, az állat minden 
előzmény nélkül támadott). A mély, té-
pett sebet kórházban kellett 
ellátni és többször vissza 
kellett menni ellen-
őrzésre, kötözésre, 
varratszedésre, il-
letve sokáig nem 
sportolhatott a fi-
am. Ez utóbbi, a 
heteken át tartó 
állandó fájdalom 
mellett, külön „bün-
tetés” volt számára, mert 
aktív, sportolni szerető gyer-
mek.
Hála Istennek testileg teljesen meg-
gyógyult, egy néhány centiméteres 
heget leszámítva, aminek ő amúgy kü-
lön örül (menő harci sérülés). Igazából 
még büszke is volt, hogy ő kapta a ha-
rapást, mert előtte két kislány haladt 
(egyikük a 6 éves lányom), akiknek 
ez a harapás pont nyak vagy arcma-
gasságban lett volna...
Azonban együtt sétálva, járva-kel-
ve felfigyeltem, hogy sokszor fordul 
elő, hogy ha úgy érzi a fiam, hogy 
túl közel kerül egy kerítéshez, akkor 
hirtelen ellép onnan. Még olyankor 
is, ha ott nincs is kutya, vagy olyan 
tömör a kerítés, hogy azon még egy 
ujjat sem lehet átdugni. És ez teljesen 
rendben van.
Bátor, határozott, belevaló fiú gyer-
mekem, de tudja, hogy honnan jöhet 
veszély. Teljesen érhető módon, nem 
akarja még egyszer átélni a fájdalmat, 
a szenvedést, az elvesztett időt.
Ugye ez logikus? Ugye ez velünk is 
így van? 
A bűneinkkel is?
A kerítés (Isten igéje, a törvények, 
a megfelelő nevelés, a gyülekezet, 
akármi, ami véd minket, vagy ami 
benntartja a „szörnyet”) jelen van 
életünk minden területén. De az úton 
járunk, nem a kerítésen. Nagyon ve-

szélyes dolog úgy járni, hogy teljesen 
a „kerítésig” akarunk elmenni. Isten 
igéje egy magas, tömör betonfal, de 
az iskolai szokások, esetleg aktuális 
kulturális minták, inkább egy nagy-
osztásközű dróthálónak felelnek meg. 
Van valamilyen határ, de valódi vé-
delmet nem biztosít.

Nem azt kell néznünk, hogy 
meddig mehetünk el, 

hogy hol van a „ke-
rítés”. Mindenféle 

előzmény nélkül, 
idilli, boldog ál-
lapotban is meg-
támadhat minket 
lelkünk ellensége. 

A kerítés a határ 
szélét jelzi és önma-

gában nem fog minket 
megvédeni, ha mi úgy dön-

tünk, hogy átmászunk rajta.
Azt gondolom, hogy ha valakinek 
egyszer már fájdalmat okozott a bűn, 
akkor azt jó messzire elkerüli. De saj-
nos a legtöbb esetben nem így van. 
Vonz, csábít az a rossz (Jakab 1,14-
15). Tudjuk, hogy mi lesz a vége, de 
reméljük, hogy talán most, ebben az 
esetben nem úgy fognak történni a 
dolgok. Kivételesen csak az élvezet 
jut nekünk, a „szörnnyel” nem kell 
találkoznunk. Egész testünk hegek 
borítják. Nem az ártatlanul kapott 
verés miatt, nem a munka miatt, 
hanem a bűn miatt. De majd most! 
Most máshogy lesz! Odasimulunk a 
„kerítéshez”, bedugjuk a kezünk, lá-
bunk, esetleg átmászunk rajta. És 
megtörténik a baj! Ugyanúgy, mint 
eddig mindig. Fájdalom, veszteség, 
nyomorúságos élet és számonkérés 
Isten felé: „Miért engedted meg?!” 
Szeretnék példát venni a fiamról. 
Ösztönösen arrébb húzódni, ha ér-
zem, hogy túl közel vagyok ahhoz a 
határhoz, ami közelében, vagy amin 
túl csak fájdalom, szomorúság és ha-
lál van. Elég harapást kaptam már a 
saját hibáim miatt. Tele van a testem 
hegekkel. Nem kellene megvárni, 
hogy a következő támadás a nyaka-
mat érje...

Ifj. Nemeshegyi Zoltán

gyermekek, mert ismeritek az Atyát. 
Írtam nektek, apák, mert ismeritek azt, 
aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, 
ifjak, mert erősek vagytok, Isten igé-
je megmarad bennetek, és legyőztétek 
a gonoszt.” (1Jn 2,14). Itt nem a testi 
életkor különféle időszakait említi, 
hanem a lelki életszakaszokban levő-
ket szólítja meg, hogy bátorítsa őket 
az ingadozások nélküli helytállásra.
A Szentlélek munkája a krisztusi em-
ber életében a fejlődést és a növekedést 
valósítja meg, annak függvényében, 
mennyire vagyunk készségesek irán-
ta, illetve intelem is, amikor előfordul 
velünk, hogy készségünk hiányával 
megszomorítjuk őt. Ezért apostola 
által figyelmeztet is bennünket „…ne 
szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, 
aki az ő pecsétje rajtatok a megvál-
tás napjára” (Ef 4,30).
Pünkösdtől – a személyes betölte-
kezésünk alkalmától – kezdődően 
Isten Szentlelke folyamatosan végzi 
felépítő munkáját bennünk, „míg el-
jutunk mindnyájan a hitnek és Isten 
Fia megismerésének egységére, a 
felnőttkorra, a Krisztus teljességét 
elérő nagykorúságra, hogy többé ne 
legyünk kiskorúak, akik mindenféle 
tanítás szelében ide-oda hányódnak 
és sodródnak az emberek csalásá-
tól, tévútra csábító ravaszságától; 
hanem az igazsághoz ragaszkodva 
növekedjünk fel szeretetben minde-
nestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus, 
akiből az egész test egybeilleszkedik 
és összekapcsolódik a különféle ízü-
letek segítségével úgy, hogy minden 
egyes tagja erejéhez mérten közösen 
munkálja a test növekedését, hogy 
épüljön szeretetben.” (Ef 4,13–16)
A lelki felnőttkor kiváltsága: már föl-
di, testi életidejében is Atyjával együtt 
dolgozik, és Atyának dicsőségében 
részesedik.

Lukács Tamás

„Jézus építette meg azt a lelki 
templomot, amelyet a Szentlélek 
megtölthet az Ő állandó jelenlé-
tével. Ez a hely, ez a templom, 
amelyik tehát a Szentlélek meg-
telepedésére alkalmas: minden 
egyes emberi lélek, aki elfogadta 
Krisztus haláláért a bűnbocsá-
natot, akinek a vétkeit elfedezte 
Jézus szent vére, tehát a Krisztus 
vére által megtisztított lélek és az 
ilyen lelkeknek a közössége, te-
hát a Krisztusban Megváltójukat 
megtalált hívő lelkek gyülekezete.

Joó Sándor
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„Akiket pedig Isten 
Lelke vezérel, azok 
Isten fiai.” (Róma 
8,14)
A Szentháromság 
fogalma minden 
kezdő hívőnek sok 
fejtörést okoz. Isten 
teremtett világa 

megtapasztalható, az Úr Jézussal 
személyes kapcsolatba kerülünk, ami-
kor megkapjuk a bűnbocsánat, az új 
élet ajándékát, de a Szentlélek mun-
kája, vezetése csak fokozatosan válik 
élet-gyakorlattá. Gyermekeknek kü-
lönösen nehéz ezt érthetővé tenni, de 
jó példának tűnt egy régi egyházatya 
fennmaradt hasonlata: „az Atya olyan, 
mint a Nap, amelyik az égen ragyog. 
A Fiú, mint a napsugár, amelyik el-
ér hozzánk. A Szentlélek, mint a nap 
melege, melyet az arcunkon érzünk.
„ – Mind a három ugyan annak a va-
lóságnak más-más megnyilvánulása. 
Együtt éreztem a tanítványokkal, 
akik teljesen kétségbe estek, amikor 
Mesterük elbúcsúzott tőlük. Én is 
csak később értettem meg, hogy ak-
kor helyhez és időhöz kötötten lehe-
tett csak kapcsolatba lépni Jézussal, 
ezért bíztatta így őket: „Én az igaz-
ságot mondom nektek: jobb nektek, 
ha én elmegyek; mert ha nem me-
gyek el, a Pártfogó nem jön el hoz-
zátok, ha pedig elmegyek, elküldöm 
őt hozzátok.” (Jn 16,7)
Végh Tamás református lelkipásztor 
így ír a Szentlélekről: Istent soha meg 
nem ismernénk, ha Jézus Krisztusban 
„el nem ért” volna hozzánk. S a hoz-
zánk elérő Isten, a Szentlélek által 
lesz bennünk munkálkodó Istenné. 
A Lélek Isten teremtő és újjáteremtő 
ereje. Ahogyan „kezdetben” a rendezet-
lenből rendet alkotott, úgy az emberi 
bűn és engedetlenség által kialakult 
káoszból is tud rendet teremteni, vagy 
helyreállítani azt. A világban is és 
egy-egy ember életében is.
Én is megtapasztalhattam ezt, amikor 
összegubancolt életemet átadhattam 
az Úrnak, kérve a helyreállítást. Ha 
most visszatekintek a konfirmációi 
Igémre, annak teljes megvalósulásá-
ról számolhatok be: „Vezetem majd a 
vakokat olyan úton, amelyet nem is-
mertek, ismeretlen ösvényen viszem 
őket. A sötétséget világossággá vál-

toztatom előttük, a rögös utat simá-
vá.” (Ézs 42,16)
A Szentlélek ad gondolatokat, veze-
tést és megszentelt értelmünkkel, a 
Biblia tanításának ismeretében, az 
Ige rendszeres hallgatásával, olvasá-
sával, testvéri ima-segítséggel bizo-
nyosodhatunk meg arról, mit kíván 
tőlünk a mi Urunk.
Nincsenek kész panelek: Isten szu-
verén, van, amikor a körülményeken 
keresztül vezet, vagy egy betegséggel 
belenyúl az életünkbe, belső készte-
tést ad, imádság közben eszünkbe 
juttat egy igét.
Az Antennában már írtam arról, hogy 
Ceausescu uralma alatt részt vettem 
Biblia és gyógyszer szállítási akciók-
ban. Kívülről tanultuk meg a neveket 
és a címeket, hiszen veszélybe sodor-
hattuk volna az érintetteket. Egyik 
alkalommal egy óriási lakótelepen 
kellett életbevágó üzenetet eljuttatni 
a címzetthez. Nem volt rendes vilá-
gítás se kint, se bent. Ahogy a fenti 
Igében áll, „mint a vakokat” vezetett 
az Úr: tapogatózva haladtunk emelet-
ről emeletre. Legtöbb ajtón hiányzott 
a névtábla is. Ömlött rólam a verejték, 
egy idő múlva 
teljes remény-
telenség fogott 
el és leroskad-
tam a lépcsőre. 
Kértem társa-
mat, hogy együtt 
imádkozzunk! 
Lassan-lassan 
megnyugodtunk, 
beletörődve, hogy 
nem sikerült teljesíteni a feladatun-
kat. Már indultunk lefelé a lépcsőn, 
amikor kinyílt az egyik ajtó és éppen 
az a férfi jelent meg, akit kerestünk!
Persze olyan emlékem is van, amikor 
nem értettem meg, mit tart helyesnek 
az Úr. Marosvásárhelyi barátnőmmel 
elterveztük, hogy elvisszük unokáin-
kat egy igazi falusi nyaralásra. Városi 
gyerekek, ismerkedjenek meg egy ki-
csit egy székely falu életével. A szülők 
is belelkesedtek, az volt a terv, hogy 
elvisznek minket, majd magunkra 
hagynak. Az utazás közeledtével egyre 
nyugtalanabb lettem. – Uram, mutasd 
meg, miért van bennem ez az érzés? 
Hát persze, saját döntésem volt, nem 
kérdeztem meg, hogy az Atya támo-

gatja-e tervünket? Éreztem, hogy le 
kellene mondani az egészet, de nagy 
ellenállásba ütköztem.
 A faluban volt egy bányató, ahol vi-

dáman fürödtek 
a helybeli gyere-
kek, de a mieink 
fertőzést kaptak, 
és magas lázzal, 
hányással kínlód-
tak. Orvos nem 
volt, vizes töröl-
közőkkel próbál-
tuk csillapítani 

a lázukat és egyfolytában könyörög-
tünk szabadításért! Amikor szállítha-
tó állapotba kerültek, visszatértünk 
Marosvásárhelyre, ahol az egyik kis-
lányt még penicillin injekciókkal ke-
zelték tovább. Egy életre megtanultam, 
hogy figyeljek a belső hangra!
Könyörögjünk az Istennek Szent-
lel kének, / Bocsássa ki magas 
mennyből fénylő világát, / Végye el 
mi szívünknek minden homályát, 
/ Hogy érthessük Istenünknek / 
Mindenben akaratját. 
(Ref. énekeskönyv, 372.dicséret 1. 
verse)

Zika Klára

Fohász
Keserű kérdések 
egész özönével 
kínoztam a lelkem; 
Feleletet választ 
egyikre sem leltem 
nélküled, Úr Jézus. 

Kegyelmeddel nyilt meg 
mindegyik miértnek 
titkos művű zára. 
Tebenned találtam 
Életem céljára, 
Tebenned, Úr Jézus. 

Mostmár bármi fájjon 
minek kérdjek? Tudom, 
aranykalászt terem 
fájdalmak vetése. 
Áldott a te kezed 
minden vezetése; 
Csak vezess, Úr Jézus.

Túrmezei Erzsébet
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„A nap ne menjen le a ti haragotok-
kal!” (Efezus 4,26)

Állítom, hogy a legpraktikusabb ta-
lálmány a befőttesüveget légmente-
sen lezáró csavaros fémtető, ami távol 
tartja a betolakodó kártevőket. Amíg 
ez még nem állt rendelkezésünkre, 
addig a szorgalmas háziasszonyok ce-
lofánnal fedték be a sokat ígérő kom-
pótokat, lekvárokat, savanyúságokat. 
A légmentesítést az üvegek nyakára 
szorított befőttes gumik biztosították. 
A kamrában vonzó látványt nyújtott 
a sok színes üveg, ráadásul a celofán 
„tetőablaknak” köszönhetően jól le-
hetett látni, ha romlásnak indult va-
lamelyik befőtt. Gyermekek számára 
izgalmas hely a szorgalmas háziasszony 
éléskamrája. A magasban lógó oldal-
szalonnák és kolbászok mennyei illa-
ta, szinte megkoronázza a 
téli hónapokra eltett 
üveges finomsá-
gok látványát. 
Egy feledhetet-
len gyermekko-
ri emlék miatt, 
a mi kamránk 
mégsem nyerte 
el a tetszésemet. 
Sőt! Nálunk ugyanis 
az volt a szokás, hogy 
aki büntetést érdemelt, azt 
ide zárta be házvezetőnőnk, Zsófi néni, 
aki olykor édesapánknál is szigorúbb 
nevelési elveket vallott. Különösen 
akkor, amikor szüleink nem voltak 
otthon. A kamrában hideg és sötét 
volt. A villanykapcsoló az ajtón kí-
vül, így Zsófi néni arról is gondos-
kodhatott, hogy a bűnöst a sötéttel 
is büntesse. A magasban, a keskeny 
kicsiny bukó ablakon át, alig jött be 
természetes fény, mert a hosszú nya-
kú paradicsomos üvegek útját állták 
a fénynek. Levente bátyám nem félt 
a sötétben. Ő a büntetés alatt azzal 
mulatta az időt, hogy nesztelenül ki-
nyitotta a kamrában tárolt létrát és 
a tetején kényelmesen helyet foglalt. 
Így közvetlen közelről megtapogat-
va számolgatta, hogy még hány üveg 
van kedvenc barackkompótjából. Így 

telt el a büntetőkamrában töltött idő, 
amíg egy napon fény derült arra a gaz-
tettre, amivel a család minden tagja 
Leventét gyanúsította. Az egyik fel-
ső polcon, az üvegek celofánján, kis 
kerek, fúrt lyukak éktelenkedtek és 
a kompót leve erősen megcsappant. 
Mindenki azon igyekezett, hogy meg-
fejtse a rejtélyt. Én is beálltam a ta-
lálgatók sorába és szokásomhoz híven 
meggondolatlanul, hangot is adtam 
annak, amit gondoltam.
- Szerintem – kiáltottam fel – ez csak 
bátyó lehetett! Biztosan a büntetés-
ben szívószál segítségével, a kompót 
levével vigasztalódott. Csak ő lehetett! 
Soha nem láttam olyan mérgesnek 
bátyót, mint akkor. Lángolt az arca 
és ordítozott. 
 − Nem én voltam, nem én voltam! 
Te kis hazug szipirtyó, ezt még na-

gyon megbánod. Ha lenne 
egy puskám biztos, hogy 

lepuffantanálak. 
Sokáig izzott a ha-
rag tüze a szívé-
ben. Pedig már 
- amikor kettesben 
maradtunk-bocsá-

natot is kértem tőle. 
Mégis hajthatatlan 

haragosom maradt.
- Te kis kígyó! Miattad 

büntettek meg igazságtalanul. 
Ezt sohasem bocsátom meg neked. 
Soha!
Majdnem belebetegedtem ebbe a 
napokig tartó hidegháborúba. Már 
keresztanyától kapott díszes könyv-
jelzőmet is felajánlottam neki, de ez 
a békülési kísérletem se járt ered-
ménnyel. Elalvás előtt minden este 
sírva imádkoztam és arra kértem az 
Urat, hogy bocsásson meg Ő is és bá-
tyó is nekem.
Ettől kezdve viszont Leventét nem 
büntették kamrába zárással. 
- Túlzottan kockázatos lenne - véle-
kedett Zsófi néni. - Amint arra a köz-
mondás figyelmeztet, nem tanácsos 
kecskére bízni a káposztát.
Egy-egy ilyen megjegyzés még csak 
olaj volt a tűzre, mert azt támasztot-
ta alá, hogy mindenki helyt adott a 

Idősek összejövetelén a fiatal elő-
adó megkérdezte a jelenlevőktől, 
hogy milyen terveik vannak a jö-
vőre nézve. Az egyik idős ember 
megjegyezte: „Kedvesem, az én 
koromban már a banánt sem vá-
sárolom zölden.”

*  *  *

Egy földműves arra a következte-
tésre jutott, hogy a közeli autóke-
reskedő sok hasznot húzott abból, 
hogy amikor neki autót adott el, 
minden kelléket fölszámított és 
hozzáadta az alapárhoz. A farmer 
eléggé becsapottnak érezte magát. 
Aztán egy napon a kereskedő kö-
zölte a földművessel, hogy átmegy 
hozzá, és egy tehenet vásárol tőle. 
Az igazság szellemében a földműves 
a tehén árához a következő árin-
formációt fűzte: alapár 500 dollár; 
két réteg festék 45 dollár; pótgyo-
mor 75 dollár; szénatárolás 60 
dollár; szecskavágás 120 dollár; 
négy kifolyócsap egyenként 10 
dollár, összesen  40 dollár; teljes 
tehénbőr borítás 125 dollár; kettős 
első lökhárító (szaruból) 15 dollár; 
automata légycsapó 58 dollár; ösz-
szesen: 1038 dollár.

*  *  *

„Drágám, szörnyű napom volt. 
Az egyik problémát hallgattam 
a másik után. Ezért arra kérlek, 
most ne említs nekem újabb prob-
lémákat! Beszélj velem, de csak 
jó híreket mondj!” A bölcs feleség 
így szólt: „Rendben van. A jó hír 
az, hogy három gyermekünk kö-
zül kettő ma nem törte el a karját.

*  *  *

Egy lelkipásztor illusztrálni akarta 
a különbséget a tény és a hit között. 
Brilliáns analógiái alkalmazva be-
levonta eszmefuttatásába az egész 
gyülekezetet: „Az valóságos tény, 
hogy önök a padokban ülnek. Az 
is tény, hogy én a szószéken állok. 
De csak hiszem, hogy önök figyel-

nek rám.”
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rágalomnak, ami tőlem származott.
Bezzeg én, annál többször, továbbra is 
vendége voltam a sötét, hideg kamrá-
nak. Egy ilyen alkalommal, bátyótól 
tanult ötlettől vezérelve, a létra tetején 
mulattam az időt, amikor váratlanul 
celofán papír csörgésre lettem figyel-
mes. A sarokban, az egyik üveg tete-
jén, szürke kis gombóc izgett-mozgott 
és két rózsaszín lábacska rug-
dalózott. A kisegér he-
gyes, keskeny fejét 
mélyen az üvegbe 
fúrva szürcsölte 
az édes kompót-
levet, miközben 
első lábacskái-
val reménytele-
nül próbálkozott 
megkapaszkodni a 
csúszós üvegfelületen. 
A következő pillanatban már 
a földön voltam, két ököllel vertem az 
ajtót és olyan hangerővel kiabáltam, 
mintha égett volna a ház:
- Nem ő volt, nem ő volt, Levente ár-
tatlan! Halljátok? Ártatlan. Az egér a 
bűnös, saját szememmel láttam, fejjel 
lefelé jóízűen szürcsölt az üvegből. 

Nagy derültség lett a vádlóból védő-
vé avanzsált beszédem hallatán. Még 
bátyó is kacagott azon, hogy ilyen vic-
cesen derült fény az igazságra. Csak 
Zsófi néni volt szomorú. – Ennyi 
munka hiába – hajtogatta.
- Most már elhiszitek, hogy nem én 
voltam? - nézett körül diadalitta-
san Levente bátyám. Mindannyian 
együttérzőn bólogattunk. 

- No, jőjj ide, húgocskám! 
Borítsunk fátylat arra a csú-

nya vádaskodásra. Mától 
megbocsátok neked! 
Felejtsük el az egészet, 
kivéve azt az aranyos 
kisegeret, akiről azt is 
megtudhattuk, hogy 

nemcsak a sajtot szereti. 
Azzal a békeszerződés hite-

lesítésére, amolyan férfiasan, 
nagyot csapott a tenyerembe.
 Hát így ért véget otthonunkban 
ez a testvérháború. Tanulságát a 
Szentírásból így olvashatjátok: 
„Ahogyan az Úr is megbocsátott 
nektek, úgy tegyetek ti is, bocsátsatok 
meg egymásnak!” (Kolossé 3,13)

Szalóczyné Móray Inke

A négyéves Bandika hibát követett 
el, mert kiöntött valamit a szőnyeg-
re. Édesanyja hangosan kezdett 
vele pörölni. A kis pszichológus 
élesen a következő meg jegyzést 
tette: „Mami, ugye elfelejtetted 
Jézust kérni, hogy segítsen neked 
kedvesnek lenni a mai napon?”

*  *  *

A hatéves Zsuzsika panaszkodott 
anyukájának, hogy fáj a gyomra. 
Mivel éppen közeledett az ebéd-
idő, az anya így vigasztalta kis-
lányát: „A gyomrod üres. Jobban 
érzed magad, miután megtöltöd 
valamivel.” 
Aznap este a lelkipásztor ment 
hozzájuk látogatóba. Beszélgetés 
közben megemlítette, hogy fáj a 
feje, mire a kislány előállt a meg-
oldással: „Ez azért van, mert üres. 
Jobban fogja magát érezni, ha meg-
tölti valamivel.”

*  *  *

Egy kisfiú és édesanyja hosszú 
útra készült. Amint közeledtek a 
repülőjegyet árusító kisasszony-
hoz, a kisfiú tájékoztatta őt arról, 
hogy kétéves. A jegyárusító gya-
núsan nézett a kis gézengúzra és 
megkérdezte: „Tudod-e, hogy mi 
történik azokkal a kisfiúkkal, akik 
hazudnak.” A kis utas mosolyog-
va válaszolta: „Igen, félárú jeggyel 
utaznak.”

*  *  *

Forgalmi jelzőlámpához érkezett 
autójával egy édesanya és kétéves 
kislánya. Miközen várakoztak, az 
anya három kérdést tett föl: „Mit 
jelent a piros?” A kislány helyesen 
válaszolt: „Stop!” Az anya máso-
dik kérdése ez volt: „Aztán mit je-
lent a zöld?” A válasz így hangzott: 
„Indulj!” A harmadik kérdés volt a 
legnehezebb: „Mit jelent a sárga?” 
A legbecsületesebb választ kapta, 
mert a ragyogó eszű gyermek rá-

vágta: „Gyorsabban!”

William Barclay írt egy katonai sza-
kaszról, melynek tagjai a második 
világháború egyik csatájában elve-
szítették egyik barátjukat, és sze-
rették volna tisztességgel eltemetni.
Találtak egy templomot, mögötte te-
metővel, amit fehér kerítés vett körül. 
Megkeresték a papot, és megkérdez-
ték, hogy eltemethetik-e barátjukat 
a templom temetőjében.
„Katolikus volt?” – kérdezte a pap.
„Nem.” – felelték a katonák.
„Akkor nagyon sajnálom. A temetőt 
az anyaszentegyház tagjai számára 
tartjuk fenn. De eltemethetik a barát-
jukat a kerítésen kívül. Gondoskodom 
róla, hogy gondozzák a sírját.” – vá-
laszolta a pap.
„Köszönjük, atyám.” – felelték a ka-
tonák, és eltemették barátjukat a te-
mető mellett, a kerítés túloldalán.
Amikor véget ért a háború, a katonák 
még egyszer el akartak látogatni ba-
rátjuk sírjához, mielőtt hazautaztak. 
Emlékeztek rá, hol volt a templom, 

és a sír a kerítésen kívül. Keresték, 
de nem találták. Végül felkeresték a 
papot, hogy megkérdezzék, hol a sír.
„Uram, nem találjuk a barátunk sír-
ját.” – mondták a katonák a papnak.
„Nos – válaszolt a pap – miután 
önök eltemették elesett bajtársukat, 
valahogy nem tűnt helyesnek a szá-
momra, hogy ott legyen eltemetve, 
a kerítésen kívül.”
„Akkor áthelyezte a sírját?” – kér-
dezték a katonák.
„Nem” – felelt a pap. – „A kerítést 
helyeztem át!”
Pontosan ezt tette értünk Isten. Nem 
érdemeljük meg, hogy „a kerítésen 
belül” legyen a helyünk. Nem érde-
meljük meg, hogy a Mennybe kerül-
jünk, ha meghalunk. Isten azonban 
kegyelmesen elmozdította a kerítést. 
Elküldte Fiát, Jézus Krisztust, hogy 
meghaljon értünk, hogy mi is tagjai 
lehessünk örökkévaló családjának. 

(Forrás:  
www.havannacsoport.hu)
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Bevallva-bevallatlan mindannyiunknak 
vannak félelmei. Szégyen-nem szégyen, 
el kell ismernem, engem is gyakran 
megkísértett a félelem. Nem annyira 
a fizikai betegségektől. Mikor műtéte-
ken estem át, illetve a Covid fertőzés 
nyomán kritikusnak mondható álla-
potban kerültem kórházba, meglegyin-
tett a félelem szele. Tudtam azonban 
azt, hogy minden körülmény Isten 
kezében van, ez segített gyermeki bi-
zalommal Rá hagyatkozni.
Félelmeimet sokkal inkább táplálták 
életem folyamán a jövőm miatti aggo-
dalom, illetve a kudarctól való félelem. 
Hátrányos helyzetemből fakadóan, 
valamint ezzel szorosan összefüggés-
ben belém ivódott gyermekkoromtól 
fogva: teljesítened, bizonyítanod kell. 
Nem táplálták ezt az érzést bennem 
sem szüleim, sem tanáraim, sem a 
testvéri közösség, inkább egy belül-
ről fakadó perfekcionizmusról, telje-
sítménykényszerről van szó.
A másik, ezzel szorosan összefüggő 
félelmem az volt: Mi van akkor, ha 
helyzetem miatt peremre szorult, ma-
gányos ember leszek? Alapvető em-
beri érzések ezek. Csodálom viszont 
azt, ahogyan Isten, bölcs teremtői 
mivoltában válaszolt kérdéseimre. A 
címbeli gondolatot egy igevers adta, 

amely leírja, hogyan találkozik János 
a megdicsőült Krisztussal. Az Ő jelen-
léte bátorítja a száműzetésben levő ta-
nítványt. Vállára teszi jobbját, az erő 
és hatalom jelképét. Eszembe juttat-
ta ez gyermekkori emlékeimet, mikor 
áldott emlékű édesapám veregette 
meg vállamat bátorítóan egy-egy, az 
iskolában kapott gúnyos megjegyzést 
követően, vagy éppen akkor, amikor 
a korombeli gyermekeket futkározni 
láttam, s szívem elszorult. Ha fizikai 
édesapám bátorítása akkor sokat je-
lentett nekem, mennyivel több, mikor 
a Mindenható „veregeti meg” vállun-
kat, s mondja: „Ne félj, én vagyok az 
első és az utolsó, és az Élő; halott vol-
tam, de élek örökkön-örökké, és ná-
lam vannak a pokol és halál kulcsai.”  
(Jel.1,17-18) Fizikai körülményeim 
nem változtak, de változott a szívem. 
Megértettem hit által, hogy Isten előtt 
nem kell bizonyítanom, úgy szeret, 
ahogy vagyok. Ugyanakkor megta-
pasztalhattam a fentebb idézett ige 
valóságát, az abból fakadó békessé-
get, hogy az örökké élő Úr van velünk 
életünk különböző körülményeiben.
Hadd bátorítson meg a feltámadott 
Krisztus jelenléte ezen a húsvéton is!

V. Benjámin

 
Nigériából érkezett. Gyülekezeti tagok megszólították, gyülekezetbe 
hívták. Megtért. Új ember lett! Megszerette a közösséget. Elhatározta, 
hogy Magyarországon marad, ha lehetséges. Testvérek otthont is aján-
lottak számára. Menedékkérelem, hivataljárás, ügyintézés, reményke-
dés, várakozás és sok-sok ima. 
Aztán jött a válasz: el kell hagynia hazánkat. Vissza Nigériába. Vissza? 
Nigériába? Immár keresztyénként? De hiszen ott mártírhalált halnak 
a keresztyének… 
De ő sem a meghátrálás embere! Kimondja: „Isten azért hozott el ide, 
hogy megtérjek és megismerjem Őt. Most vissza kell mennem a hazám-
ba. A biztos halálba. Tudom, ott meg fogok halni. De hirdetni fogom 
az evangéliumot. Azt akarom, hogy az emberek megismerjék az Urat.”
Gyermekek, felnőttek, emberek ezrei a világ különböző tájain. Mártírsorsot 
vállalók, akik nem a meghátrálás emberei. Hordozzuk őket imádságban!

P. Mária, Lovasberény 

AKKOR JÖN EL
Ha fájni kezd majd, ami vagy, 
és ami nem vagy, bár lehetnél, 
majd ha bevallod végre, hogy 
sosem voltál igaz keresztyén, 
ha fájni fog, hogy annyian 
vannak, kiket megejt a tévhit, 
s ajkadról értük száll ima, 
akkor jön el az ébredés itt.

Majd hogyha bűnné lesz a bűn, 
s a Golgotához sírva érsz el 
letenni ott mind keserűn 
nem alkudva testtel és vérrel, 
majd ha hálát adsz JÉZUSÉRT, 
s a döntésed is végleg megérik, 
mert megtisztított az a Vér 
akkor jön el az ébredés itt.

Majd hogyha jobban érdekel 
kik ők, akik vetnek, aratnak 
s közéjük állsz és nem leszel 
többé olyan fontos magadnak, 
mert látod már a tájat itt, 
amely aratásra fehérlik, 
s munkára lelkesít a hit 
akkor jön el az ébredés itt. 

Füle Lajos

Köszönjük azoknak, aki bekapcso-
lódtak írásaikkal pályázatunkba. 
Közülük az alábbiakat jutalmaztuk:
Pinte Ferencné – Nagydobrony
Szalóczyné Móray Inke – Budapest
P. Arany Júlia – Tahitótfalu
Jamrik Józsefné – Komárom
Lehotzky József – Budapest
Pinte Ferencné –Nagydobrony, 
Kárpátalja
Orbán Erika – Bilke, Kárpátalja
Révész Andrásné – Kisvárda
Horváth Andea
Bódizs Sára – Kraszna, Erdély
Hegyi András – Balatonszemes
Horváth Zsolt – Hajdúböszörmény
Kontra Imréné – Tata
Fórizs József
Bóta Sándorné
Pápai Mária - Lovasberény
Müller Károlyné
Ráti Józsefné - Nagydobrony, 
Kárpátalja
A jutalmat postán küldjük el!
Köszönettel várjuk újabb írása-
ikat a következő pályázatunkra! 
(ld. 39. oldal)
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Hétfő
21.15-21.30 Ifjúsági műsor /  

Nehéz esetek a Bibliában
21.30-22.00 A Biblia üzenete 
Kedd
21.15-21.30 Cigányműsor
21.30-22.00 A Biblia üzenete 
Szerda
21.15-21.30 Növekedjetek az 

ismeretben!
21.30-22.00 A Biblia üzenete 
Csütörtök
21.15-21.30 Családbarát 
21.30-22.00 A Biblia üzenete
Péntek
21.15-21.30 Kincseink 
21.30-22.00 A Biblia üzenete
Szombat 
21.15-21.40 Lelkiposta és  

Gyümölcskosár 
Vasárnap
21.15-21.40 Léleképítő

Minden műsorunk meghallgatható 
a www.mera.hu oldalon, illetve 
meg hallgatható okostelefonon a  
http://tunein.com/radio/Magyar-
Evangeliumi-Radio-1395-s2243/ 
címről.

A MERA adásai 
középhullámon (1548 kHz)

  

 
 
 
 

 

  

 
Amikor Pál apostol a Filippi gyüleke-
zetnek leírja ezt az örök kihívásnak 
tekinthető mondatot: „Megtanultam, 
hogy minden körülmények között 
elégedett legyek. Tudok bővölködni 
és tudok szűkölködni… Mindenre 
van erőm a Krisztusban, aki engem 
megerősít” – Fil 4,11-13 -, egészen 
biztosan nem gondolta, hogy egyszer 
majd szállóigévé válik ez a néhány 
mondat. Különösen az utóbbi. Bár 
az a különös, hogy akik mondják, a 
legritkábban érzik át annak a súlyát, 
mit is jelent a „minden” és hogy mitől 
lesz érvényes a „Krisztusban”.
Ráadásul Pál apostol azt állította, 
hogy ez a kijelentés egy nagyon sú-
lyos tanulási folyamat eredménye. 
Vajon átgondolják-e azok, akik ezt a 
részt előszeretettel idézgetik, hogy ez 
a „mindenre van erőm” milyen ha-
talmas harcok között fogalmazódik 
meg? Hiszen Pál a levél írásakor már 
hosszú-hosszú ideje fogságban van, 
s egyáltalán nem lehetett bizonyos 
afelől, hogy ez meddig fog még tarta-
ni. s ráadásul mire a római fogságig 
eljut, már rég túl van azon, amit így 
foglalt össze a korintusi gyülekezet-
nek: „ötször kaptam negyven botot 
egy híján; háromszor szenvedtem 
hajótörést; megköveztek, és veszede-
lemben voltam idegenek áltestvérek 
és testvérek között…”
Úgy tűnik, hogy a Római levél 8. fe-
jezetének sokszor elfeledett verse ab-
szolút igaz volt rá nézve: „Olyannak 
tekintenek minket, mint a vágóju-
hokat…”
A ma embere azonban mindent ké-
szen akar megkapni – még a felké-
szültséget, a megtanulást is. Egy kis 
gyermek fogalmazott úgy zongora ta-
nárnőjének: „utálok gyakorolni – én 
csak zongorázni szeretnék. Ugyanez 
keresztyénül így hangzik: utálom a 
próbákat, kísértéseket, nehézségeket. 
Én csak bátor, harcedzett, hős(nek 
látszó) keresztyén szeretnék lenni. 
De mitől válnák ilyenné, ha nem vál-
laljuk fel az odavezető utat?
Az elmúlt hónapok rengeteg próbát, 
nehézséget tartogattak az én szá-

momra is. Voltam – feleségemmel 
együtt – covid fertőzött, kerültem 
életveszélyes állapotban kórházba és 
februártól májusig minden tervem 
másként alakult. Sokan imádkoztak 
értem, s Isten valóban megtartot-
ta az életemet. De nem tudom, hogy 
vajon elmondhatom-e Pál apostollal: 
„Megtanultam, hogy körülményeim 
között elégedett legyek.”
Amikor a kórházból hazaadták a ru-
háimat, telefonomat, jegygyűrűmet, 
szemüvegemet, s még a rajtam va-
lók is a kórház tulajdonát képezték 
eszembe jutott egy ige: „Mezítelenül 
jöttünk a világra és úgy is megyünk 
ki belőle”. Akkor úgy tűnt, hogy ez 
órákon belül be is következik. Aztán 
Isten mást határozott. Akkor pedig 
ezek a dolgok arra szolgáltak, hogy 
a tanulási folyamatban előre jussak!
Hány betegtársamnak volt alkalmam 
beszélni Jézusról – s még sokkal több-
nek kellett volna! Mert ezt is tanulni 
kell. Nem csak azért van az ember be-
tegek között, hogy gyógyuljon a teste, 
hanem hogy Krisztus tanítványaként 
segítsen a gyógyulásban. No, nem 
testileg, hanem elsősorban lelkileg.
Megtanultam…
Vajon hol tartok a tanulásban? Mert 
ha nem fejlődök, akkor a „mindenre 
van erőm a Krisztusban, aki engem 
megerősít” is csak kegyes maszlag 
lesz az ajkamon.

S talán ez a kérdés nem csak az enyém. 
Éppen ezért kérem kedves Olvasóinkat, 
hogy ha valaki szívesen megosztaná 
életének azokat az eseményeit, amelyek 
ebben a tanulási folyamatban egy-egy 
állomást jelentettek, ne késlekedje-
nek bekapcsolódni új pályázatunkba.

A pályázat jeligéje: 

„Megtanultam…”

Beküldési határidő: 
2022. augusztus 10.

A következő Antenna tervezett meg-
jelenése: 2022. szeptember 

Kulcsár Tibor



,

oldja meg: ha meggyógyulnak, ha pénzt 
szereznek, ha megoldódnak a soron kö-
vetkező problémáik. Jézus arra hívta fel 
a tanítványai figyelmét, hogy nekik nem 
kell aggódniuk, mert van mennyei Atyjuk, 
aki jól tudja, hogy mire van szükségük. 
Nekik nem „valami” kell első renden, 
hanem „Valaki”.
Ígéretként kaptuk a Róma 8,32 igéjét is: 
„Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem 
mindnyájunkért odaadta, hogyne aján-
dékozna nekünk vele együtt mindent?” 
Fiatal barátunk megértette, hogy ha 
Jézust a szívébe fogadta, életét átadta 
Neki, alapjaiban megoldódott a helyzete. 
Mert „Vele együtt” mindaz rendelkezésé-
re áll, amire – Isten szerint – szüksége 
van. „Időarányosan” meg is kapja sorra, 
még akkor is, ha nem az ő elképzelése 
szerint alakulnak a dolgai.
Megértette, hogy nem azért keressük 
Isten közelségét, hogy adjon valamit, amit 
nagyon szeretnénk, hanem mi adjuk oda 
magunkat a rendelkezésére, hogy bont-
sa ki terveit az életünkben.
Gyermekkoromból élesen emlékszem 
nagymamám szavaira. A háború elvit-
te a lakásukat. Így lakókként éltek egy 
nagygazda családnál – szoba-konyhá-
ban. Mégis fogadtak nyáron egy-két hét-
re, nyaralásra. 10 éves lehettem, amikor 
láttam, hogy nagymamám nagyon gond-
terhelt. Megtudtam, hogy el kell hagyniuk 
a lakásukat, és nem tudta, hol is szerez-
hetnének másik albérletet. Akkoriban ez 
nehéz ügy volt. Felejthetetlen számomra, 
ahogyan nagymamám megosztotta velem 
is a problémájukat. A következőképpen: 
- Tamáskám! Kíváncsi vagyok, hogy oldja 
meg az én Uram ezt a gondunkat?
A következő nyáron egy tágasabb udva-
ron szaladgálhattam, és megállapítot-
tam: Ezt jól megoldotta az ő Ura! Egy év 
alatt ő már bizonyára elfelejtette, mit is 
mondott nekem. De én még ma is vilá-
gosan emlékezem arra a mondatra, és 
arra a megoldásra.

Végh Tamás

„Ezt mondja az Úr: Engem keressetek, és 
éltek!”  (Ámósz 5,4)
Egyik nyáron fiatal felnőttek csendeshetén 
szolgáltam. A 25-40 közötti fiatalok igen 
figyelmesen hallgatták az igét. Olyan sze-
retetlégkörben töltöttük a hetet, hogy min-
denki megajándékozottan indult haza.
Utolsó este tábortüzet raktunk, énekel-
tünk, beszélgettünk… Egyik barátom – már 
nem a legfiatalabbak közül – a beszélge-
tés vége felé, hosszabb hallgatások után, 
szinte utolsónak szólalt meg a tábortűz 
félhomályában: - Tulajdonképpen amiért 
jöttem, abból semmi nem oldódott meg. 
Sem az egészségügyi problémáimra nem 
kaptam feleletet, az ingatag állás-kérdé-
sem sem változott, társat sem találtam 
magamnak…, de én „megoldódtam”.
Mindnyájan értettük, mire gondol. 
Megragadta a hét üzenetének lényegét. 
Megértette, amit Jézus mondott a tanít-
ványainak: „Keressétek először Istennek 
országát és igazságát, és ezek is mind rá-
adásul megadatnak nektek.” (Máté 6,33)
Az emberek javíthatatlanul meg vannak 
győződve arról, hogy az életüket „valami” 

„MEGOLDÓDÁS”

Mikor már semmi sem 
marad…

Mikor már semmi sem marad 
az ifjúkori lendületből, 
érett kori fogadkozásból: 
marad pár jó szó, jó imádság 
azokért, akik nem szeretnek, 
azokért, akik nem kívánják, 
de akikért egy életen át 
őrt kellett volna állni, hordván 
terheiket (könnyebb lett volna 
úgy s akkor a magunk keresztje), 
szóval pár jó szó, jó imádság 
értelmet adhat életünknek 
mikor már semmi sem marad 
s amikor mégis gazdagabbak 
leszünk, mint bármikor korábban, 
mert fontos lesz az üdvösségünk, 
a magunké, s a másoké is.

Füle Lajos


