
A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

„Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak 
belsejéből élő víz folyamai ömlenek!” Jn 7,38
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Említettük már, hogy Péter apostol többféle 
gyakorlati tanácsot adott a Kis Ázsiában élő 
új keresztyéneknek, s ezzel együtt nekünk is.  
Többek között azt tanácsolta, hogy szentek 
legyenek, épüljenek fel lelki házzá és szent 
papsággá,  engedelmeskedjenek a hatalmas-
ságoknak, a szolgák pedig engedelmesked-
jenek uraiknak. Aztán mai Igénk meg arról 
szól, hogy a házasfelek hogyan viszonyulja-
nak egymáshoz, és Isten gyermekei hogyan 

viszonyuljanak embertársaikhoz. Az 1 Péter 3,1-9-ben olvassuk:
„...az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjöknek, hog y ha némelyek nem 
engedelkeskednének is az igének, feleségük magaviselete által ige nékül is meg-
nyeressenek; szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen életeteket. Akiknek 
ékessége ne leg yen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából 
vag y öltözékek felvevéséből való; Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd 
és csendes lélek romolhatatlanságával, a mi igen becses az Isten előtt... A férfi-
ak hasonlóképpen, eg yütt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi 
nemnek, mint g yöngébb edénynek, tisztességet tévén, mint akik örökös társaik 
az élet keg yelmében; hog y a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.
Végezetre mindnyájan leg yenek eg yértelműek, rokonérzelműek, atyafiszere-
tők, irgalmasak, keg yesek!  Nem fizetvén gonosszal a gonoszéért, ellenkezőleg 
áldást mondván, tudva, hog y arra hivattatok el, hog y áldást örököljetek... 
Mert jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha íg y akarja az Istennek akarata, 
hog y nem gonoszt cselekeledve.”  
Most nézzük meg egyenként, hogy mit tanácsolt Péter apostol a 
férjeknek, a feleségeknek, és általában minden hivőnek.
Mit ajánlott Péter apostol a férjeknek? Azt, hogy „értelmes módon” 
éljenek feleségeikkel. Azaz ésszerűen, meggondoltan, bölcsen, és 
hűségesen viszonyuljanak hozzájuk. Azonkívül vegyék figyelembe, 
hogy feleségeik fizikailag gyengébbek. Ami arra utal, hogy emi-
att nyilván gyengéd, figyelmes, segítőkész társra van szükségük. 
Viszont ennek dacára arra is kérte őket, hogy tiszteljék feleségei-
ket, mint a mennyei üdvösség egyenrangú örököstársait. Mert bár 
fizikailag gyengébbek, de az Úr előtt nem kissebbek.
Továbbá Péter apostol még azt is közölte azon férjekkel, akik – 
Jézus befogadása által –  már Isten gyermekei lettek, hogy azért 
fontos így élniük, hogy imádságaik meg ne hiúsuljanak. Vagyis, 
hogy Isten meghallgassa őket. S mivel Péter apostol levele a 21. szá-
zadbeli férjeknek is szól, fontos, hogy a mai férjek is engedelmes-
kedjenek mindannak, amit az Úr – Péter apostol szavain keresztül 
– meghagyott nekik, különben nem lesz imameghallgatásuk. 
A feleségeknek meg azt ajánlotta, hogy „engedelmeskedjenek a 
férjüknek”. Sajnos ezt a tanácsot sokan félreértik. Azt gondolják, 
hogy – amint a közkatonáknak szó nélkül kell engedelmesked-
ni tisztjeiknek, úgy – az asszonyoknak is minden feltétel nélkül 
azonnal kell szót fogadni férjük parancsainak. Vagyis, amint az 
megszólal, vagy kér valamit, őnekik már ugrani is kell, hogy 
be- teljesítsék azt.  De egyáltalán nem erről van itt szó! Miért? 
Azért, mert az engedelmesség nem csak azonnali szófogadást, 
hanem készséget is jelent. S egy házasságban sok múlik a készsé-
gen! Ugyanis boldog és békés élet csak ott van, ahol a házasfelek 
készségesen vállalják az egymás elgondolásának megbeszélését, 
megértését, véghezvitelét és az őszinteséget. Azonkívül, ha a férj 
még ráadásul be is tartja a tőle elvárt értelmességet, ésszerűséget, 

meggondolást, bölcsességet,  hűséget, gyengédséget, figyelmes-
séget és segítőkészséget, akkor – bizonyára – a feleségnek egy 
csepp gondot sem fog okozni a neki való engedelmesség, illetve 
az iránta való készség.
Viszont az engedelmességen kívül Péter apostol még arra is fel-
hívta a hivő asszonyok figyelmét, hogy ne a felesleges cicomázás-
ra, hanem a szelíd és csendes magatartásra helyezzék a hangsúlyt.  
Különösen, ha férjeik még nem az Isten gyermekei! Mert az ő ma-
gatartásukon múlhat férjük üdvössége! Nem arról van szó, hogy 
ne legyenek ápoltak, tiszták, izlésesek, csak arról, hogy ne legyenek 
kihívóak, illetve feltűnőek, ami napjainkban a túlzottan kivágott 
ruhától, a túl rövidekig, vagy szűkekig, stb. is vonatkozhat. Mert 
a tisztaság, mértékletesség, és izlésesség is Jézusról tesz bizony-
ságot. S mivel a hitetlen férjek nem olvassák a Bibliát, feleségeik 
lehetnek élő, lábon járó Bibliájuk, akiknek életéből megláthatják, 
hogy milyen áldott az Úr Jézus követése. S azt hiszem, az ilyen 
magatartású asszonyokra is az vonatkozik, amit az Isten-félő fér-
jekre mondtunk, hogy az ilyeneknek nem lesz nehéz megnyerni 
házatársukat az Úrnak.
Tegyük fel a kérdést: Ilyen áldott életű feleség vagyok? Fel tud 
használni Urunk férjem, vagy szeretteim megmentésében?
S mit tanácsolt Péter apostol minden keresztyénnek? Azt, hogy 
„mindnyájan legyetek egy-értelműek,” vagyis támogassák az egy-
séget. Ne okozzanak szakadásokat. Azonkívül, legyenek „rokonér-
zelműek, atyafiszeretők, irgalmasak, kegyesek.” Vagyis viseltessenek 
egymás iránt őszinte szeretettel, megértéssel, és segítőkészséggel. 
Továbbá ne legyenek bosszúállók. „Nem fizetvén gonosszal a gonoszért, 
avag y szidalommal a szidalomért; sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva, 
hog y arra hivattatok el, hog y áldást örököljetek.” – olvastuk. Vagyis, so-
ha se fizessenek vissza rosszal a rosszért, vagy szidalommal szi-
dalomért. Helyébe osszanak áldást.  
Megint feltehetjük magunknak a kérdést: Szívből szeretem min-
den egyes lelki testvéremet? Rokonérzelemmel, irgalommal és 
segítőkészséggel viszonyulok hozzájuk? Sohasem vágok vissza, 
ha bántanak, vagy szidalmaznak? 
Péter apostol többféle tanácsot adott leveleiben a Kis Ázsiában 
élő új keresztyéneknek, s általa nekünk is. Mai Igénk a házastár-
sak egymáshoz való viszonyával, és általában Isten gyermekeinek 
embertársaikhoz való viszonyával foglalkozott. Javasolta, hogy a 
keresztyén férjek legyenek ésszerűek, bölcsek, hűségesek, figyel-
mesek, segítőkészek és tisztelettudóak, hogy imádságaik meghall-
gatásra találjanak. A feleségek meg legyenek engedelmesek, illetve 
készségesek, szelíd és csendes magatartásúak, meg mértékletes kül-
sejűek, hogy – akiknek a férjeik még nem Jézusé – azok az ő éle-
tüket látva megkívánják követését. S Isten minden gyermekének 
meg azt tanácsolta, hogy legyenek olyan rokonérzelműek, atya-
fiszeretők, irgalmasak, és kegyesek, hogy senkinek se fizessenek 
vissza rosszért rosszal, vagy szidalmazásért, szidalommal.  
Azt hiszem, ezen három csoport közül egybe, vagy kettőbe mind-
annyian beletartozunk. A kérdés akkor csak az, hogy ha – Jézus 
befogadása által – már Isten gyermekei lettünk, akkor vállaljuk-e, 
hogy ezek szerint éljünk? Bárcsak mindannyian vállalnánk mind-
azt, amire Jézus minket – Péter levele által – személy szerint fel-
szólított! Akkor áldottak lesznek földi kapcsolataink.

Mátrainé Fülöp Irma
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Ha a Szentlélek 
munkájára, veze-
tésére  gondolok, 
eszembe jutnak 
azok az események, 
amelyekből megér-
tettem, hogy „Az 
Úr csodásan mű-
ködik, de útja rejt-
ve van…”

Istennél nincs idő, ami nekünk, embereknek, 
akik állandóan az idő fogságában vergő-
dünk, felfoghatatlan. Atyánk egyben látja 
az életünket, mi pedig csak a jelent s ebből 
adódik sok értetlenkedésünk. Például ta-
lálkozunk valakivel s ennek csak évekkel 
később lesz jelentősége, amikor a rendelt 
idő és feladat bekövetkezik.
Egy ilyen élményemet szeretném megosz-
tani olvasóinkkal.
A munkahelyemen felfigyeltem egyik kollé-
ganőmre, aki egy-egy váratlan telefonhívást 
követően sírva elrohant. Az idő múlásá-
val egyre rosszabb idegállapotba került. 
Megtudtam, hogy okos, szép felnőtt lánya 
alkoholista lett, s egy-egy hosszabb delirium 
után magához térve, annyira undorodott 
magától, hogy ilyenkor az öngyilkosságba 
menekült. Akkor még nem volt élő hitem, 
mégis feltűnt, hogy – mintha életre lenne 
ítélve – újra és újra megmentették.
Más munkahelyre kerültem, pár évig nem 
hallottam róluk. Ezalatt velem megtörtént 
a nagy csoda, az Úr személyesen megszólí-
tott, és új életet kezdtem. A múltnak, abból 
az időből származó kapcsolataimnak hátat 
fordítottam, s furcsa volt, amikor ez a régi 
kolléganő megkeresett a gondjaival. Úgy 
érezte, meg kell osztania valakivel a lányá-
val kapcsolatos egyre nehezebb terheket, 
és én jutottam eszébe. Amíg hallgattam a 
sok szörnyűséget, az járt az eszemben, mi-
lyen nagy szükségük lenne a Szabadítóra, 
az Úr Jézusra! Egyszer csak – megszakítva 
beszámolóját – azt kérdezte tőlem: „mi 
olyan furcsa rajtad, olyan más  lettél ami-
óta utoljára láttalak…”
„Találkoztam az Úr Jézussal!” – válaszol-
tam, s kezdtem volna a részletesebb be-
számolót, de hirtelen felugrott, és gyorsan 
elköszönt. Nagyon bántott, hogy ilyen hatást 
váltottam ki. „Biztosan nem kellett volna 
ilyen direktben” – vívódtam, de nem sok-
kal később újra jelentkezett. „Az a mondat 
nem hagyott nyugodni” – mondta –, „jó 
lenne erről beszélgetni”. 
Először ő tért meg. Felhívtam a figyelmét 
az iszákos mentő misszióra s a lánya bele-

egyezett, hogy együtt elmenjenek egy gyó-
gyító konferenciára – ez csak is a Szentlélek 
fantasztikus munkájának volt köszönhető! 
Együtt örültünk a csodálatos szabadításnak. 
Boldog időszak következett, csak sajnos, 
ez rövid ideig tartott, mert egészségileg a 
hosszú alkohol– és öngyilkosság függő-
ség teljesen tönkretette.
Volt kolléganőm, most már lelki testvérem 
életében a lánya halála után súlyos depresz-
sziós időszak következett. Teljesen vissza-
vonult – közben nyugdíjazták is – sokszor 
még a telefont sem vette fel. Tudtam, hogy 
senkije sincs, a depresszió miatt a kapcso-
latait is megszakította, s ehhez még anya-
gi gondok is járultak – nem hagyhattam 
magára.  
A kapcsolattartást nehezítette, hogy mesz-
sze laktunk egymástól, s amikor már a te-
lefonját is kikapcsolták, csak személyesen 
tudtam felkeresni.
Egyik este különösen fáradtan érkeztem 
haza a munkából, alig vártam, hogy be-
zuhanjak az ágyba. Ijedten figyeltem fel, 
az egyre jobban erősödő, váratlan  gon-
dolatra: vajon mi lehet vele? Rossz érzé-
sem lett és belső hang sürgetett. „Uram, 
biztos, hogy jól értem, tényleg azt akarod, 
hogy kimenjek hozzá, hiszen olyan fáradt 
vagyok?” A válasz így hangzott: „...mert 
éheztem és ennem adtatok, (...) beteg voltam, és  
meglátogattatok (...) Bizony, mondom nektek, 
amikor megtettétek ezeket akárcsak egg yel is a 
legkisebb atyámfiai közül,  velem tettétek meg.”  
Máté 25,35;36;40. (A Szentlélek ezt az igét 
juttatta eszembe). Nem lehetett félreérte-
ni! Újra felöltöztem, kiürítettem a hűtőt 
és elindultam. Útközben cikáztak a gon-
dolatok a fejemben: hogy jutok be a zárt 
kapun, beenged-e a lakásába?
„Uram, ha ide küldtél, segíts, hogy bejussak” 
– fohászkodtam a panelház kapuja előtt. 
Alig telt el pár perc és jött valaki, aki egy 
kis magyarázkodás után beengedett.
A lakás ajtaján hiába csöngettem, ezért egy 
papírt csúsztattam be az ajtó alatt: „Csak 
egy csomagot szeretnék beadni, biztos 
szükséged van rá.” 
Kis idő múlva kinyílt az ajtó: „Az Isten áld-
jon meg! Napok óta nem tudtam lemenni 
vásárolni, már mindenből kifogytam.”
Aki már átélte, milyen csodálatos belső 
béke követi az engedelmességből fakadó 
cselekedeteket, annak nem kell magyaráz-
nom, hogy a „halálos” fáradtságot milyen 
lelki felfrissülés követte.

Zika Klára

A Lelkipostát hallgatva mindig öröm 
járja át a szívemet a bizonyságtételek 
hallatán. Ezért szeretnék leírni egyet, 
amely még decemberben történt. 
Valójában sokkal hamarabb kezdődött, 
még a feleségem megtérése után. A fe-
lettünk lévő lakásban élt egy idősebb 
pár. Feleségem a megtérését követően 
azonnal hirdetni kezdte nekik az Úr 
Jézust. A hölgy ugyan meghallgatta, 
de a férfi mindig gúnyolódva elutasí-
totta az Urat. Néhány alkalommal ta-
lálkoztam velük, és én is beszélhettem 
velük, és bizonyságot tehettem a ben-
nem lévő reménységről. De én is úgy 
jártam, mint a feleségem. Néha-néha 
el is csüggedtem, hogy ennyire elu-
tasítóak. De csodálatos a mi Urunk, 
mert mindig megvigasztalt. És jött a 
december.
A férfi rosszul lett, és kórházba szállí-
tották. A kezelések hatására egy rövid 
időre visszanyerte az eszméletét, de is-
mét kómába esett. Ez valójában nem 
is kómás állapot volt, mert a szem-
ével felelni tudott, hogy igen vagy 
nem. A feleségem látogatásakor pe-
dig izgatottan mozgolódott az ágyon, 
mintha valamit kérni akarna. Hála az 
Úrnak feleségem megértette, hogy az 
üdvösség lehetőségéről szeretne hal-
lani. A feleségem leült mellé, és újra 
elmondta neki az örömhírt. Az élet-
társa mondta a feleségemnek, ha te 
jössz, akkor férjem mindig izgatottan 
mozgolódik. 
A férfi nemsokára meghalt, és mi csak 
reménykedhetünk, hogy megmenekült. 
Ez az eset nagyon mély nyomot ha-
gyott bennem, és kértem az Úr Jézust, 
hogy mindig tudjam hirdetni az Ő 
szent nevét, mert nem tudjuk, hogy 
meddig hirdethetjük. 
Szeretettel a MERA hallgatói 
Érsekújvárról:

K. Tibor, Szlovákia

Levelet kaptunk
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résem második szakaszaként teljesen átad-
tam az életem Isten irányításának. Ez este 
volt. Másnap reggel, felébredés után nyúl-
tam a cigimért és egyszer csak egy belső 
hangot hallottam a szívemben:
– Hagyd, nem kell ez már neked soha töb-
bé! – mit mondjak, egy kissé megijedtem. 
Ki ez? Mi ez? Én ilyet még soha nem ta-
pasztaltam. Ekkor – bevallom első rémü-
letemben – visszahúztam a kezem, és nem 
szívtam el a reggeli első cigimet. Kis idő 
múlva, mikor már felocsúdtam a történtek-
ből, megint rá akartam gyújtani, és megint 
meghallottam a belső hangot:
– Hidd el, nem kell ez már neked soha 
többé!
Különös módon ekkor már nem az első ré-
mület uralkodott rajtam, hanem egy belső 
bizonyosság kezdett úrrá lenni a lelkemben: 
Isten szólt hozzám! Gondolkodóba estem, 
és arra jutottam, hogy ez a késztetés bi-
zony, az én Megváltómtól érkezett. Csakis 
Ő lehet az, aki teremtő szava erejével ké-
pessé tesz engem arra, hogy egy megkötö-
zöttségemtől megszabaduljak. Miért? Mert 
ő szabadságra teremetett engem. Minket. 
Hogy is volt eddig? Ha elfogyott otthon a 
cigim, még akkor is lementem venni, ha 
iszonyatos vihar tombolt odakinn, olyan, 
amiben a kutyát sem küldi ki egy jóérzé-
sű ember. Igen, a kutyát nem, de engem a 
Sátán még kutyába se vett, és űzött, hajtott 
a hozzá fűzött rabságon át mindenfelé. De 
most Isten úgy gondolta, hogy ennek vége 
és erre lehetőséget is adott nekem. Amikor 
ezt megértettem, hirtelen hatalmas öröm 
áradt szét bennem. Arra vágytam, hogy 
ezt mindenkivel megoszthassam! Gyorsan 
összehívtam a lányokat és a félig telt ci-
garettás dobozomat a szemét felett tartva 
sugárzó arccal és mély meggyőződéssel 
megvallottam:
– Lányok, az Úr ma azt mondta nekem, 
hogy vége a cigizésnek és soha többé nem 
lesz rá szükségem. Ezért én most az utol-
só doboz utolsó szálait is kidobom a sze-
métbe!
Már lendült a kezem, amikor egy elég erő-
szakos, mondhatnám gusztustalanul behí-
zelgő hang szólalt meg bennem:
– Ugyan már, mikor hallottál olyat, hogy 
a cigit csak úgy le lehet tenni? Ez őrület, 
el ne hidd! Ilyen nincs!
Válaszként ismét ott volt a szívemben az a 
megnyugtató, boldogító szó ismét:
– Higgy nekem…
Aztán megint a kígyó-osonáshoz hason-
ló befurakodás:
– Nehogy már… most kidobálsz mindent, 

aztán fél óra múlva azt se fogod tudni, 
hogy hogyan kapirgálj ki a szemétből egy 
cigit, hogy titokban legalább egy slukkot 
elszívj…
És jött ismét a megnyugtatás:
– Nekem higgy!
És hittem! Én azóta nem dohányzok! Ma 
úgy gondolom, hogy ez a teljes megtérésem 
egyik nászajándéka volt az Úrtól. Nagyon 
nagy ajándék.

De – kérdezhetné bárki – kivel beszélget-
tem? Azzal a személlyel, akit Jézus Krisztus 
megígért nekünk a mennybemenetelekor, 
hogy elküldi hozzánk. És igen, pünkösd-
kor meg is érkezett. Az Ő Szent Lelke. 
Aki biztat, tanácsol, vigasztal, megerősít, 
tanít az igazságra... aki mindenben velünk 
van, aki egyszóval a mi Pártfogónk. Ki 
volt a másik hang? Nos, a sátán hangja, 
akinek akkor már nem volt sikere nálam 
és remélem, hogy ez így is marad az éle-
tem végéig. 

Pünkösd! Egy fantasztikus nap az emberiség 
életében, amikor a Szent Lélek megérkezik 
a földre, úgy, hogy minden ember lelkébe 
képes beköltözni, és ott rendet tenni az Úr 
akarata szerint, ha mi engedjük.
De miért ilyen nagy dolog ez? Gyakran 
hallom a rádióadásokat, hogy a bűnözésre 
gyakran nem találnak más megoldást, csak 
a törvényi szigorításokat. Ez meg olyan 
különösen nem érdekli a bűnözőket, mert 
bíznak abban, hogy minden kijátszható és 
meg is teszik. De mi van akkor, ha valaki 
valamit azért nem tesz meg, mert ott belül 
a szívében egy nagy ellenkezés van a gya-
lázat ellen. Rossznak tartja azt a dolgot és 
bántaná a lelkiismeret?! Nos, ez a Szent 
Lélek szerepe, ha nagyon le akarjuk szű-
kíteni. A kőszívek helyett – amire kívülről 
csak rákarcolni lehetne a törvényt – hús 
szívet képes adni az Úr a megtérteknek és 
ezáltal érző, megértő, üdvösségre nyitott 
életet képes élni a személy. A belsőnkbe 
írt törvény az igazi! 
Hogy is tanította az Úr: „nem erővel és nem 
hatalommal, hanem az én lelkemmel!”
Pünkösd. Mit is jelent ez a szó? Azt, hogy 
Isten ajándékaként az ő Szent Lelke ve-
lünk marad a világ végezetéig. És egyben 
ez a nap a gyülekezet születésének napja 
is. És higgyük el, hogy a gyülekezetben a 
Szent Lélek indítása, vezetése nélkül sincs 
igazi hivő élet. Becsüljük meg az Úr Szent 
Lelkét, mert nélküle hiába jön-megy va-
laki a világban: halott ember!!! 

Salyámosy Éva

Az én üdvössé-
gemben úgy dolgo-
zott az Úr, hogy a 
megtérésemnek két 
fázisa volt. Egy átzo-
kogott éjszakán át-
ölelt Jézus Krisztus 
kegyelme, és aztán 
én tettem, amit ő 
mondott. Aztán el-

telt egy év, amikor is-
mét komoly változás állt be az életemben. 
Ez úgy történt, hogy az Úr késztetésére 
elmentem a Mátrába egy angol nyelvű tá-
borba, ahol amerikai keresztény tanárok 
tanítottak. Úgy érkeztem meg, mint egy 
nagyhercegnő és egy igazi díva keveré-
ke. Igen csinosnak gondoltam magam, és 
mivel tikkasztó nyár volt, 45 éves korom 
ellenére forró nadrágban voltam, hosszú 
vörös körmökkel és egy igen drága ciga-
rettát szívtam, úgy naponta egy dobozzal. 
A lányok, akikkel egy szobában laktam, 
állandóan kérték, hogy többé ne dohá-
nyozzak, de én akkor még ezt nem értet-
tem, és nem is voltam készen rá, igaz, a 
szobában sose gyújtottam rá. 
Ez időtájt Isten ismét megszólított. 
Megértettem, hogy van még egy terület, 
amit takargatok magamban Isten elől és 
az Úrnak ez igen utálatos. Ekkor, megté-

Menedékem

Múló időm, URAM TEREMTŐM
forgács csak az időtelenből
a véges út, a földi pálya
a teremtés hasadt szilánkja.

Hogy is lehet, hogy e szilánkot
jelenléteddel így megáldod,
s a halandó emberi lelket
hatalmaddal újjáteremted?

Köszönöm, hogy hinni, remélni
én is idejöhettem élni,
s földi idsőm ha itt letelne
kaput nyitsz az időtelenbe.

Mert a múlás csalóka látszat,
mert hatalma nincs a halálnak
azon, akit KRISZTUSA éltet.
Menedékem - az örök élet.

Füle Lajos



2009 / 3 4 52009 / 3

1950 júliust írtunk. Házunkban nagy volt 
a sürgés forgás. Az én esküvőmre készül-
tünk. A fehér csipke menyasszonyi ruha is 
készen várta a nagy eseményt. Péntek este 
volt, vasárnapra lett kitűzve a polgári és 
vasárnapra az egyházi esküvő. De ekkor 
valami történt.
A sógorom csöngetett be este és miután 
engem előbb leültetett közölte: Zoltán le-
esett a meggyfáról, eszméletlenül vitte be 
a mentő a kórházba. Egy ideig fel sem fog-
tam, majd sírógörcsöt kaptam a hír halla-
tán. Miért történt ez? Miért, miért?
A család rögtön kétfelé oszlott. Ennek a 
házasságnak nem szabad létrejönnie vé-
lekedtek. Az Isten valamit el akar rendez-
ni az életetekben mielőtt megeszküsztök 
mondta a másik csoport. Én pedig csak 
jártam keltem mintha egy nagy felleg vett 
volna körül.
És akkor történt valami. Reggel, amint elő-
vettem az útmutatómat, egy ige megszólí-
tott: „Adjon neked az Úr belátást mindenekbe” 
2Tim 2,7. Mintha egy éles fénysugár vetődött 
volna az életemre. Válaszolni fog az Isten, 
amire most nagyon figyelnem kell!

Pár nap múlva csodálatos álmom volt, 
ami nem volt rám jellemző: Olvasd el az 
Ezékiel könyvének 37. részét! Reggel azon-
nal elolvastam. Persze semmit sem értettem 
belőle. De unokatestvérem rögtön megma-
gyarázta: Isten új életet akar lehelni belétek, 
ahogy a száraz csontokba. „Mert bocsátok 
belétek lelket, hog y megéledjetek” Ezékiel 37,5.  
Egyre világosabban kezdtem látni. 

Rövidesen elhelyeztek bennünket mint 
pedagógusokat egy távoli, teljesen isme-
retlen faluba. Vőlegényem nem jöhetett, 
hiszen derékig gipszben volt. Sírva csoma-
goltam, de ő így szólt: ott teljesen isme-
retlen helyen leszel, de az Úr Isten szólni 
fog hozzád, figyelj szavára. Közben a 
gyülekezet tagjai hűségesen imádkoztak 
értünk itt, Nyíregyházán, és ezt utólag 
tudtam meg. 
Valóban így lett. Egymás után kaptam az 
igéket: „Engem keressetek és éltek.” Ámos 5,4. 
„Mert az én gondolataim melyeket én felőletek 
gondolok, azt mondja az Úr, békességnek és nem 
háborúságnak gondolata, hog y kívánatos véget 
adjak nektek.” Jeremiás 29,11.

Már eltűntek életünkből a miértek, és he-
lyette ezt kérdeztem: hogyan tovább Uram? 
Ez az ige is szólt hozzám: „Korán hallasd 
velem keg yelmedet, mert bízom benned. Mutasd 
meg nékem az utat amelyen járjak, mert hozzád 
emelem lelkemet.” Zsolt 143,8

Közben Zoltán csigolyái csodálatosan ösz-
szeforrtak. Persze ő sem maradt ki az Úr 
Isten terveiből. Sok – sok igét kapott, amit 
meg is írt nekem naponta. Karácsonykor 
esküdtünk. Ép testtel és megújult lélekkel 
álltunk oltár elé. Közben az állásunk is cso-
dálatosan rendeződött. Lelkészünk ezzel a 
Zsoltárral indított bennünket: „Áldjad én 
lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. 
Áldjad én lelkem az Urat és el ne feledkezzél 
semmi jótéteményéről.” Zsolt 103,1-2.
Így indult az én házasságom és mindvégig 
vezetett és vezet ma is az Úr.

Ezúton mondok köszönetet az Antenna 
újság sok építő írásáért. Kívánok további 
erőt és Isten áldását készítőinek.

K. Zoltánné, Nyíregyháza

Régen nem írtam levelet, de mindig hallgatom az adásokat. 
Minden szombat este elhatároztam a Lelkiposta adása után, 
hogy na, most írni fogok, aztán mindig közbe jött valami. De 
mikor megkaptam az Antenna újságot, és olvastam a pályá-
zatról, elhatároztam, hogy írok. 
Az Antenna újságot mindig összegyűjtöm és odaadom má-
soknak is hogy el tudják olvasni.

Ez a történet már régen volt, de azóta mindig lelkiismeret 
furdalásom van, hogy miért nem írtam meg a testvéreknek. 
Hisz oly sokszor megmutatta az Úr, hogy mi lett volna ha Ő 
nem lett volna velem, velünk. Az egyik alkalommal a fiammal 
– aki akkor volt 20 éves –, a fővárosban voltunk. Ott megis-
merkedtünk egy fiatalemberrel és a menyasszonyával. Ők fel-
ajánlották, hogy a vonatjegy áráért hazahoznak autóval, így 
hamarabb hazaérhetünk. A fiatalok elöl ültek a kocsiban, mi 
a fiammal hátul ültünk. Mikor már kiértünk a városból, és 
rátértünk az autópályára, a fiatalember 150 – 160 kilométeres 
sebességgel száguldott, sőt sokszor többel is, a rádió bömbölt 
a hátam mögött. Megkértem őt, hogy egy kicsit halkítsa le a 
rádióját, azonban süket fülekre találtam. Amikor beértünk 

az egyik városba, a fiú nem tartotta be a jobbkéz-szabályt, és 
a jobboldalról jövő külföldi kocsi nekünk vágódott, éppen a 
hátsó ajtónak, ahol én ültem. Betörte a hátsó ajtót. Olyan nagy 
volt a becsapódás, hogy a járókelők mind odafutottak. Az én 
lábam a két első ülés közé szorult, az ajtót nem lehetett ki-
nyitni. De nagy nehezen kiszabadították a lábamat, amin csak 
horzsolások látszottak. Fájni fájt, de semmi több nem történt 
vele. A többiek egy karcolás nélkül szálltak ki az autóból, de 
a kocsi jobb hátsó része tönkrement. 
De hogyha nem volna velünk ott az Úr? Övé legyen a dicső-
ség, mert Ő megígérte, hogy velünk lesz minden napon a vi-
lág végezetéig. De nemcsak akkor, hanem azelőtt és azóta is 
érzem gondviselését, mint ahogy azt írja a Zsoltárok 94,17. 
verse is: „Ha az Úr nem segített volna rajtam, én már a csend honá-
ban laknám.”

Naponta imádkozom a MERA minden munkatársáért, hogy 
adjon az Úr erőt és bölcsességet, hogy Igéjét hallgathassák a 
világ minden táján.

S. Irma, Románia
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Életem és fiatal korom legnagyobb prob-
lémája az egyedüllét érzése volt. Évekig 
naplót vezettem, amelyben leírtam gyöt-
rődéseim a társ és család iránti vágyaimról. 
Isten keresésem is különös volt, bár bíztam 
benne, de mégis magam akartam irányítani 
sorsomat. Amikor már minden emberi re-
ményem meghiúsult, Isten csodálatos mó-
don küldött számomra egy olyan társat, 
akit valóban Ő rendelt ki mellém. Ekkor 
én 27, férjem 31 éves volt. Tulajdonképpen 
az is csoda volt, hogy minket, illetve az én 
szüleimet a háború hozott össze. 
Édesapám Nagyváradi születésű, a hadi-
rokkantság sérüléseit Hévizen gyógyíttatta, 
és a hadifogság után ide jött haza a me-
nyasszonyához, aki megvárta őt. 
Férjem Gyergyószentmiklósi születésű, 
kisgyermekként került Magyarországra. 
Házasságunkat Isten különös ajándéká-
nak tekintettük, mert nem a szerelem, ha-
nem a kölcsönös szeretet volt az alapunk. 
Szívbéli vágyunk volt, hogy gyermekeink 
lehessenek de az meghiúsult, és ez volt első 
nagy problémánk. Majd jöttek az egészség-
beli próbatételek. 12 éves házasok voltunk, 
amikor férjem szívizom gyulladása miatt 
az orvos nem sok jóval biztatott, hogy élet-
ben marad. De elkezdődött a gyógyulás, és 

együtt kerestük Isten tervét az életünkben. 
Hitmélyítő konferenciákra jártunk, együtt 
imádkoztunk hangosan. Az Úrnak kimon-
dott őszinte imádságai által ismerhettem 
meg belső lelki világának titkait, az Úrral 
való tiszta, élő kapcsolatát. Ez az őszin-
teség számunkra nagy erőforrást jelentett 
az egészségi próbatételek idején. 
Férjem szívizomgyulladása nem múlt el 
nyomtalanul, sőt magas vérnyomás, cu-
korbetegség, hólyagprobléma is nehezítette 
mindennapjainkat. Mindezek mellett na-
gyon szerette a szakmáját, cukrász volt, 
és mindvégig dolgozott. 
Férjem imádságban kérte az Úrtól a gyó-
gyulást, de mindig hozzátette, hogy mind-
azáltal ne az én, hanem a te akaratod leg-
yen meg, Uram. Az utolsó fél év – 2004 
őszétől 2005 húsvétig – volt életünk legna-
gyobb hitpróbája. Számomra az elengedés, 
számára a titkon való búcsúzás, közben a 
remény. A szíve egyre gyengült, emberileg 
már nem is doboghatott volna, a szervei 
nem kaptak megfelelő vért. Egy speciális 
pesmechert ültettek be neki, amely a szív 
véráramlását segítette. Közben két egymást 
követő hólyagműtéten is átesett. Az utol-
só egy hét 2005 nagyhete volt számunkra, 
a menny földi valósága volt újra egészsé-

gesen. De Isten tudta, hogy mi a legjobb 
számára, amikor nem is sejtettük. 
Egy evangélizációs estén, húsvét első 
napján este szólította magához Isten, és 
ő ment. Hálás vagyok, hogy a hazahívás 
pillanatában mellette lehettem, és erőt 
kaptam a most már átértékelt életemet 
tekintve, amely együtt 31 évet jelentett. 
Hálás vagyok, hogy Isten nevelt, tanított 
a bocsánatkérés és megbocsátás területén 
is, és amikor egyedül maradtam, eljött az 
idő, hogy gondoskodhattam özvegy édesa-
nyámról. Kaptunk időt, hogy sok mindent 
az Úr jelenlétében tisztázva, megbocsátva 
felkészüljön ő is a nagy útra. 
Lassan már egy éve ismét egyedül vagyok, 
de csak testileg, mert velem van az Úr. 
Férjem testvérei, az én testvéreim, gyü-
lekezetem szeretete vesz körül, mely köl-
csönös számunkra.
Hálás vagyok Istennek, hogy nem volt hiába-
való a hosszú várakozás férjemre. Ha közös 
életünkre gondolok, csak azt kívánom min-
denkinek, amit átéltem, ahogy jöttek a próbák, 
a házassági eskü szavai szívemben csengve 
éltek: sem egészségében, sem betegségében 
hitetlenül el nem hagyom, hanem egész éle-
temben hűséges segítőtársa leszek.

H. Cs.-né Ildikó, Hévíz

Nekem is rendelt társat

Amint az egyik hallelujah ének kezdő sora hangzik, „Fáradtan 
bűnbe veszve jártam az életet, hogy megtalált a Pásztor, s nyá-
jához vezetett.” Amint az Úr az Ő nyájához vezetett engem, 
úgy vezetett elém egy kedves gyermekét, akit mellém rendelt 
társul. Egy fiatalember számára egy idő után ott él az egés-
zséges lelki vágy, hogy legyen egy hozzá illő, szerető Párja. 
Igen ám, de hogyan lehet arra rátalálni?
Miután bűneimet felismerve és megbánva, átadtam az éle-
temet 17 éves koromban az Úr Jézusnak, ezután történtek a 
következők: Rendszeresen jártam egy keresztyén gyülekezet-
be Budapesten, ahol ifjúsági órák is zajlottak, s mint a szom-
jazó szarvas a vízforráshoz, úgy siettünk minden alkalomra. 
Lelkipásztorunk egy alkalommal az ige magyarázatában a sze-
relmi háromszög fontosságára hívta fel a figyelmet, melyet 
érdeklődéssel hallgattunk. Többek között annak fontosságát 
hangsúlyozta, hogy egy fiatal lány vagy fiú a házasságkötés 
előtt megismerje Jézus Krisztust, s utána olyan társat keres-
sen magának, aki szintén az Úr gyermeke. Ez a tanítás mélyen 
szíven talált, s ezután hosszú éveken keresztül azért imádkoz-
tam, hogy ez a szerelmi háromszög létrejöjjön az életemben, 
életünkben. Egy döntő szempont eldőlt ekkor a szívemben. 
Azért imádkoztam, hogy ha az Úr rendelt társat számomra, 
akkor az Ő népe közül való lány legyen! Felemás igában nem 

tudok élni, erre képtelen lennék! Az Úr meghallgatta kérése-
met, és elém hozta, akit nekem rendelt.
1969. július 18-án egyik énekkari tagunk zuhogó esőben be-
állított az ifjúsági órára egy csinos, fiatal kolléganőjével, akit 
az óra végén bemutatott, mint új ifitagot. Rövid, saját szavas 
bemutatkozása során elmondta, hogy Ő is az Úr Jézus gyer-
meke, s nagyon örül, hogy Krisztusban testvérekre talált. 
Bekapcsolódott az ifjúság életébe, ahol közösen figyeltünk 
az Úr tanítására, vezetésére. Nekem első látásra vágy ébredt 
a szívemben iránta, hogy Ő az, akit az Úr mellém rendelt. 
Ezt a vágyamat rövid idő eltelte után közöltem is vele, s Ő is 
hasonlóképp érzett. Kértem, vigyük az Úr elé ezt a vágyun-
kat, hogyha egyetért vele, létrejöjjön a szerelmi háromszög az 
életünkben! Az Úr válaszolt nekünk a Róma 8,32-vel: „Aki 
tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hog yne 
ajándékozna nekünk Vele eg yütt mindent?” Ez volt a pecsét!
1970-ben összeházasodtunk, s az Úr két fiúgyermekkel áldot-
ta meg házasságunkat, akik szintén az Úr gyermekei, és szol-
gálnak az Ő dicsőségére. 
Hálatelt szívvel teszünk bizonyságot Párommal együtt, hogy az 
Úr Isten nagy tetteivel járunk immár 39 éve, aki egymás mellé 
rendelt minket, hogy az Ő ajándékának tekintsük egymást!

Sz. Dénes

Szerelmi háromszög
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Bizony nem ritka jelenség, amiről írni sze-
retnék. Egyedülállóság. 
Vannak, akiknek még Isten nem rendelte 
ki a párját. Feltehetjük a kérdést, hogy mi-
ért nem. Ennek több oka lehet. De nem 
az én jogköröm megmondani a választ a 
kérdésre, mindenki a csendes szobájában 
beszélgessen erről az Úrral. Hiszem, hogy 
meg fogja kapni rá a választ.
Tény, hogy egyre többen vagyunk olyanok 
(elsősorban hölgyekről beszélek), akik csak 
várnak a társra, miközben az évek pereg-
nek. Sokszor, sok helyen kerestük már az 
okokat barátaimmal, de mindig ugyanoda 
jutottunk (lsd. a cikk végét).
Foghatjuk helyzetünket a tanulási idő-
szak kitolódására, a gazdasági válságra, a 
lehetetlen munkakörülményekre, vagy a 
másik nemre...
A korszellem és a társadalmi nyomások 
nem a házasság felé terelik a mai fiata-
lokat, 30-asokat. A szingli jelenség egy 
nagyon kényelmes helyzet a világ gyer-
mekeinek. De mint tudjuk a szexuális 
önmegtartóztatással mit sem törődnek 
„egyedülálló” kortársaink. Közöttünk 
(akik Krisztust követik) azonban nem 
így kell(ene) lennie. 
Akár férfi, akár nő az illető, egy dolgot 
tiszta szívvel tehet. Imádsággal vár, és az 
Úr dolgaival törődik, ahogy Pál apostol is 
tanácsolta annak idején az egyedül lévők-
nek. Illetve tegye meg a nemének megfelelő, 
becsületes, Isten szerinti lépéseket. Hogy 
melyek ezek? Szabad beszélgetni erről is 
Istennel, sőt, kell is, mint életünk minden 
más részéről.

Jó néhány, szép egymásra-találást követ-
hettem már végig, számos esküvőt szer-
veztem, de nem gondoltam volna, hogy 
ilyen nehéz lesz egy idő után a saját vára-
kozásom. Harc – mint életünk bármely 
más területe. Figyelem a házaspárokat, 
nekik más próbáik vannak, a gyermekkel 
megáldottaknak szintúgy.
De akkor mi a teendő, ha Isten nem küld-
te még el a megígért társat?
Elgondolkoztál azon, hogy az idők mi-
lyen gonoszak, és hogy mennyi ember 
nem hallott még az evangéliumról? Hát 
vidd az örömhírt közéjük! A lélekmentés 
amúgy is az egyik legfontosabb parancs, 
amit Jézus mondott nekünk. És kinek 
van még a legtöbb ideje? Annak, aki még 
„egyedül-álló”.
Szolgálni ezer meg egy helyen lehet: gyü-
lekezetben, missziós társaságnál, a köz-
vetlen családban, külföldön... vagy ahova 
Isten éppen küld.
Keresd az Ő akaratát az életedre nézve. 
Céllal lettél teremtve. És (már bocsánat) 
de régen rossz, ha a házasság a célod; az 
egy ajándék, amit kaphatsz. Isten szeret 
téged, értékesnek tart, és gondoskodik 
rólad. A szeretet, melyet tőle kaptunk át 
kell, hogy folyjon az életünkön, mert ha 
nem, akkor el kell gondolkozni arról, hogy 
mit jelent számunkra az önátadás – Neki. 
Ezek lehet, hogy súlyos szavak, de engem 
megkísértett a Sátán az elmúlt időszak-
ban: a keserűséggel, a magány érzésével, 
a düh és tehetetlenség béklyóival. S most, 
hogy megszabadultam, csak annyit tudok 
mondani, hogy túl drága áron váltattunk 

Veled vagyok!
Ha úgy érzed, hogy szükséged van rám:
Én ott vagyok veled!
És bár a lényem láthatatlan,
Ott élek a világosságban,
amit lát két szomjas szemed.
Füled nem hallja hangomat,
de én szólok szavaid által.
Nem kézzel fogható valóság,
de éltető erő vagyok
munkálkodó kezeidben,
még ha nem is ismered fel
benne az én tetteimet,
még ha nem is értheted meg
utaimat, terveimet...
Ne várj titkos látomásban!
Egyszerűbben felismerhetsz,
ha benned igazi csend lesz,
s szelíden megérint a hit.
Meghallom ki nem mondott kérdéseid,
felelek rá és ott leszek veled!
Amikor hívsz én mindig ott leszek ,
Ha tagadnád is létezésemet,
ha egyedül vagy és senkid se marad:
én melletted leszek.
Ha félelem tör rád, ne feledd:
Szüntelen ott vagyok veled!

Oláh Lajosné

meg ahhoz, hogy elpazaroljuk az időnket 
az önsajnálatra. 
Igen, Istennek tökéletesen igaza volt (és 
van), amikor azt mondta, hogy „nem jó az 
embernek egyedül lenni” de azt is mond-
ta, és minden reggel mondja, hogy „Ne 
félj, mert én veled vagyok” „Harcolok ér-
ted” „Megsegítelek” „Előtted megyek és 
a rögös utat elegyengetem” „Ne félj csak 
higgy!” stb.
Ha egyedülálló vagy, akkor sem vagy ma-
gányos, mert a Mindenható árnyékában 
pihenhetsz, aki fogja a jobb kezedet. 
S a másik, amit még tehetsz amellett, hogy 
az Úr dolgaival törődsz. Figyelj magadra 
is! Készülj, mert tökéletes az idő, mely-
ben most vagy. Alkalom arra, hogy engedj 
Isten metsző késének, barátok, testvérek 
között. Ne zárkózz el a világtól, úgy ér-
tem, merj kilépni, és bátor lenni a felada-
tokra. Hiszen Jézus ezt imádkozta: „Nem 
azt kérem, hog y vedd ki őket a világból, hanem, 
hog y őrizd meg őket a gonosztól... ahog yan en-
gem küldtél a világba, én is elküldtem őket a vi-
lágba...” (Jn 17,15-17).

Elek Éva

A szerelem nem érzelmi állapot – ha-
nem érzés.

Aki valakiért él, az főleg ad – aki a má-
sikkal él az elfogad.

Amennyit elfogadsz, annyit kell adnod érte.
Adj teljes életet, teljes szívért cserébe.

A szerelem nem szeretkezés. A szeretke-
zés csak szexuális vágy és nincsenek meg 
benne a többi (alábbi) pozitívumok.

1. Egyformán adni és kapni.
2. Közös, pozitív fejlődés.
3. Választást az eszménykép vezérelje.
4. Időpróba.(a tartósság, állandóság 

vizsgája meg)
5. A szexuális szükséglet adottsága.

Az első négy pont az igazi barátság fel-
tétele is.

Kipróbáltam és működik. 
Bödös József

Gondolatok a szerelemr• l 

Nekem még nem rendelt társat
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Dr. Szécsei Rita szemészorvossal beszélgettem néhány héttel eze-
lőtt, aki férjével dr. Győri József gyermekorvossal Budapesten 
él, és három tinédzser lányt nevelnek. Találkozásunk apropó-
ja egy véletlenszerűen kezembe akadt cikk volt, amiből egy 
különös életút bontakozott ki. Úgy hiszem, mindaz, amit a 
doktornő elmond több, mint  figyelemre méltó...

– Hog y is kezdődött az életed milyen családba helyezett téged Isten? 
– Nagy ajándékként éltem meg, hogy egy hívő házaspárnak 
a családjába születtünk az ikertestvéremmel, Dórával együtt. 
Hogy iker vagyok, mindig nagy különlegesség volt az életem-
ben. Nagyon meleg kapcsolatom volt az édesanyámmal, amiről 
érdekes emlékképeim vannak. Volt egy szívműtétem 2 éves ko-
romban, és arról nagyon kedves emlékeim maradtak. Édesanyám 
velem volt a kórházban, és ez nagyon jó érzés volt. 
Amikor négy éves voltam, édesanyám váratlanul meghalt egy 
érbetegség miatt akkor, amikor a kishúgom, Orsi megszületett, 
és ez nagy trauma volt az egész családnak. Aztán egy év kima-
rad az emlékek közül... Az édesapánk újra megnősült egy bő 
évre rá, és akkortól megint volt anyukánk. 
– Hog yan alakult a kapcsolatod az új anyukáddal ?
– Ez is nagyon érdekes volt, mert arra konkrétan emlékszem, 
hogy az ő ölében sírtam, hogy mennyire hiányzik az édesanyám. 
Az élet néha produkál ilyen helyzeteket. Nagyon büszke gyere-
kek voltunk, mert olyan jó volt, hogy ez a szép, szőke nő a mi 
anyukánk, és tényleg jó bizalmi kapcsolatban voltunk vele mind 
a hárman. Először hárman és azután született még két testvé-
rem: egy lány, Noémi, meg egy fiú, Marci.
Aztán a tinédzserkorban nehezebb volt – főleg nekem – megta-
lálni a hangot anyuval. Az ikertestvérem, Dóra valahogy sokkal 
jobban egy hullámhosszon volt vele. De azt hiszem, a tinédzser-
kor minden szülő–gyerek kapcsolatot erősen megpróbál.
– Hog y kezelte édesapád ezt a nehéz helyzetet, amiben éltetek?
– Ennyi év után is úgy látom, hogy tabu volt az édesanyám 
halála. Édesapám – talán sajátos önvédelemként – valószínű-
leg nem akarta, hogy a hétköznapokban ez lebegjen előttünk. 
Viszonylag keveset tudtam az édesanyámról... Azt mégis nagyon 
különleges volt látni,  ahogy édesapám hitben megélte ezeket a 
nehézségeket, tragédiákat. Az Istenhez való bizalmi kapcsolata 
abszolút megmaradt.
– Említetted, hog y mint minden serdülőben, benned is voltak kérdések viha-
rok, értetlenségek... Ez a nehéz  időszak a pályaválasztás időszaka is.
– Elég viharosan éltem meg ezt a kérdést. Gyermekkoromtól 
fogva nagyon szerettem volna saját gyerekeket. Úgy gondoltam, 
hogy valami olyan szakmát szeretnék választani, amiben csal-
áddal is – meg ha esetleg egyedül maradok, akkor is – kitelje-
sedhet az ember. Így lettem orvos. 
– Azt mondod, mindig is családban gondolkodtál, Isten ezt megadta...
– A férjemmel nagyon fiatalon ismerkedtünk meg. Én 16 éves 
voltam, ő meg 19 abban az ifjúsági körben, a gyülekezetünkben, 
ahova akkor jártunk. Nem volt ez egy könnyű időszak, mert nem 
biztos, hogy minden tekintetben jó az, ha két ember így egymás 
mellett válik felnőtté. De hét év után összeházasodtunk. 

– Aztán Isten azt a kérésedet is meghallgatta, hog y saját g yermekeket 
adott.
– Igen és ez egyáltalán nem volt magától értetődő, mert abban 
a tudatban házasodtunk össze egy téves orvosi diagnózis alap-
ján, hogy a férjemnek egyáltalán nem lehet gyermeke. Aztán az 
élet erre rácáfolt. Néhány hónappal az esküvőnk után megtud-
tam, hogy terhes vagyok, aminek természetesen nagyon örül-
tünk még akkor is, ha elég nehéznek tűnt ez a dolog. Akkor én 
egyetemista voltam, Ő meg egészen fiatal orvos. 
Aztán két terhességem megszakadt. Ezt nagyon nehéz volt fel-
dolgozni. Ő is gyerekorvos, én is, tehát Ő is mindig nagyon sze-
retett volna gyermekeket. Orvosilag egyáltalán nem volt biztosra 
mondható, hogy ki tudok hordani babákat. 
Egészen különös volt, ahogyan Isten megígérte, hogy a har-
madik babánk már megmarad. Amikor a második babánkkal 
kórházban voltam, bejött a férjem, és megkérdezte, hogy olvas-
tam-e az aznapra szóló Igét. Akkoriban egy  kis útmutatónak 
nevezett napló szerint olvastuk a Szentírást. Nem volt nálam 
a kis útmutató, de őszintén szólva akkor se olvastam volna, ha 
ott van, annyira kiábrándultnak érezem magam. Férjem bizta-
tott, hogy olvassuk csak el, és az az Ige volt Jeremiás könyvéből, 
hogy Ráhel siratja fiait, mert hogy nincsenek, de hogy remény-
kedhetsz a jövőben mert fiaid visszatérnek hazájukba.
Az életünk egyik legerőteljesebb rémává (kézzelfogható, isteni 
üzenetté – a szerk.) vált Igéje volt ez a néhány mondat, mert ak-
kor tényleg tudtuk, hogy Isten látta azt, ami velünk történt. 
Aztán a harmadik terhességemnél megszületett Annánk, aki 
most már húsz éves ifjú nő, és aztán kaptunk még két kislányt: 
Évi most 19 éves, Krisztina meg 16.
– Azt hiszem, sokakat iz gató kérdés, hog y lehet eg y orvosi hivatást össze-
eg yeztetni az édesanyai szereppel?
– Így húsz év anyaság és tizen-sok év orvosi munka után azt kell, 
hogy mondjam: majdnem lehetetlen. De azért lehet.
Nagyon nehéz, nagyon végig kell gondolni, hogy mik a priori-
tások. Azt hiszem, csak akkor megy, ha az embernek van segít-
sége. Például amikor az egyetemen volt olyan, amire minden-
képpen be kellet menni, akkor a kislányom a sógornőmhöz járt 
„bölcsibe”. Aztán a két kisebbnél meg az édesanyám segített be 
– azt hiszem, e nélkül nem ment volna.
Amikor Kriszti lányom két éves lett, bölcsibe ment, én vissza-
mentem dolgozni. De nagyon nem volt benne békességem... 
Aztán végül is otthagytam akkor azt a munkahelyet – ami mi-
att sokan azt mondták, hogy nagyon bolond vagyok –, de akkor 
az volt a fontos, hogy vele, mellette legyek. 
Aztán amikor ovis lett, ott álltam három gyerekkel – szakvizs-
ga nélkül –, és mindenki azt mondta, hogy elhelyezkedni úgyis 
lehetetlen, mert sehova sem fognak így felvenni. Aztán Isten 
ezt is elrendezte. Most már 10 éve dolgozom a szemklinikán, 
amit nagyon szeretek.
– Milyennek látod édesanyaként a lányaiddal a kapcsolatodat?
– Nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy azt mondhatom: 
barátnői is, meg hitbeli testvéri is, és természetesen édesanyai 
is. Nem szabad elfelejteni azt, hogy egy szülő mindig maradjon 
szülő. Ugyanakkor ahogyan érnek, tényleg egyre inkább barát-
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nőként is együtt vagyunk. Szeretünk időt tölteni együtt. 
– A tavalyi évben történt valami nag yon váratlan a családotokban.
– Gyakorlatilag ugyanaz ismétlődött meg, ami az édesanyám 
halálakor. Az ikertestvérem nagy örömmel vette, hogy az ötö-
dik kisbabájukkal terhes lett, és tulajdonképpen nagyon jól is 
volt. Aztán be kellett mennie a kórházba – gyakorlatilag egy 
megfigyelésre. Mondta is, hogy ő itt csak nyaralni van, vannak 
mellette súlyos esetek, ő itt csak pihen. És aztán egy hajnalon 
egyszer csak váratlanul összeesett és meghalt. Isten gondvise-
lésének éltük meg azt, hogy ez pont a klinikán történt, mert a 
kisbabát így meg tudták menteni. Aztán kiderült, hogy ugyan-
abban a betegségben ment el, mint az édesanyánk.
Nehéz egy kérdés! Orvosként az ember tud-
ja, hogy egy olyan örökletes betegség van a 
családunkban, amelyik a lányokat érinti és 
ez még jobban emlékezteti az embert arra, 
hogy a napjai Isten kezében vannak.
– Ez a haláleset nem csak érzelmileg érintett, és 
nem csak olyan szempontból, hog y el kellet gon-
dolkodni azon, mennyire véges az ember élete, ha-
nem ennek fizikai, a mindennapokra lebontható 
következményei is voltak az életedben...
 –  Igen, úgy „megbillent” a világ, mert mi 
nagyon jó barátságban voltunk a Dórával. 
Mindig mosolyogtunk az iker legendákon, hogy 100 km-ről is 
megérzik, hogy a másiknak fáj a hasa. Tényleg nagyon jó barát-
nők voltunk. Nem voltunk teljesen egyformák! Én egy kicsit 
határozottabb vagyok, jobban bírtam az élet nyűgjeit, ő pedig 
nagyon szelíd. Olyan volt, akitől nagyon meg lehetett tanulni, 
mi az a feltétel nélküli szeretet. 
Éppen ezért borzasztó nehéz volt a válás és nagyon hirtelen zaj-
lottak a dolgok. Bementünk a Klinikára hozzá elbúcsúzni, és 
utána mondták, hogy a kisbaba meg a Gyermekklinikán van. Ő 
egyébként koraszülöttként született meg, 32 hetes volt. 
„A Gyermekklinikán” – mondták az ottani orvosok – „az a 
rend, hogy a szülők látogathatják a babát és más nem.” Akkor 
ott volt az édesapja is, a sógorom. „Tehát” – mondták –,  „ak-
kor az apuka és” – aztán rám néztek, hogy „és”??!  
„És persze én” – mondtam és ezzel tulajdonképpen el is dőlt 
a változás, ami az életembe jött. Egy kicsit pótanyukája lettem 
neki is, meg a másik 4 gyereknek, akik már fiatal felnőttek.  
Tehát hirtelen még inkább felelősségem lett egy 22 éves nagy 
fiú, egy 20 éves nagy lány, egy18 éves nagy lány, egy 10 éves 
kislány meg a Viola. 
Rendkívül különleges dolog az, hogy egypetéjű ikerként ott áll-
hatok elment testvérem kisbabája mellett! Egyszerűen nem lehet 
emellett az életfeladat mellett elmenni. Mostanra már tényleg 
úgy szeretem, mintha a sajátom lenne. Olyan érzések jöttek elő 
bennem, amikor az én gyermekeim voltak picik. Tudtam, ho-
gyan kell egyáltalán anyukának lenni, hogy kell odafordulni egy 
gyerekhez, és úgy érzem, mindenképpen szeretném Violának 
megadni azt a fajta melegséget, amire talán Ő nem is fog tuda-
tosan emlékezni, de beleépül az életébe, ahogy az én életembe 
is beépült az édesanyámmal töltött évek emléke, és ezt nagyon 
fontosnak tartom!
– Ez a tragédia két családot is egész közelről érintett. Dóra családját, ahol 
hiányt okozott az Ő halála, és a Te családodat is. Hog yan tudta földol-
gozni a két család ezt a megrázkódtatást?  
– Sokat beszélgettünk erről a sógorommal – talán kettőnkhöz 

állt a legközelebb Dóra –, hogy ez egy kicsit olyan, mint amikor 
valakit egy nagy baleset ér, és tolókocsiba kényszerül. Egyrészt 
lehet az életet élni így is, de semmiképpen nem úgy, mint an-
nak előtte. 
Tehát mindenképpen máshogy mennek a dolgok, és nagyon sok 
gyakorlati dolog megváltozott. Többek közt az, hogy én most 
csak 12 órát dolgozom a klinikán, a heti munkaidőm 12 óra, egy 
nap vagyok bent reggel 8-tól este 8-ig. Nagyon hálás vagyok a 
professzoromnak, aki ezt így lehetővé tette, mert ez nem egy 
szokványos munkabeosztás.
Visszakanyarodva a családhoz: megpróbáljuk úgy élni az életet, 
hogy ez egy szép és jó élet legyen. És ami nekem nagyon-na-

gyon sokat jelentett, hogy talán életemben 
először tapasztaltam meg igazán és kéz-
zelfoghatóan, mit jelent az, hogy kőszikla 
van az ember lába alatt. Hogy belül a belső 
emberünk nem rendült meg. És ezt látom 
a sógoromon is. Ő is Istennel kézen fog-
va éli meg ezt a dolgot. És nagyon jó tud-
ni, hogy Dóra nem megsemmisült, hanem 
csak átment egy olyan helyre, ahova majd 
mi is megyünk, és ami Isten ígérete szerint 
olyan szép és annyira különleges, hogy azt 
el sem tudjuk gondolni.

– Férjed, vag y a lányok nem féltékenyek erre a kis jövevényre ?
– Az időbeosztást nagyon nehéz okosan csinálni, mert az időt 
nem lehet osztani. A szeretetet igen, az még növekszik is az-
zal, ha az ember több mindenkit szeret, de az idő az nem. A 
férjem nehezen éli meg, hogy bizony az idő nem sokasodik. A 
nagylányok már anyai ösztönnel állnak hozzá a kérdéshez, az 
ő számukra ez sose volt kérdés. A kislányom 16 éves, időnként 
be kell őt biztosítani, hogy ha mondjuk időbeli választás van, 
akkor kit választok: Őt vagy a Violát, hogy érezze, hogy ha vá-
lasztás van akkor Ő is fontos. És igyekszem azt az időt, amit 
egy-egy gyerekkel tudok tölteni, nagyon odafigyelve, koncent-
ráltan ráfordítani.
– Talán lesz az olvasók között eg y olyan édesanya, aki vívódik a „kar-
rier, vag y család” kérdésében... Mit tanácsolnál neki minteg y húsz év tap-
asztalatával?
– A döntéseket előre kell meghozni! És akkor, ha egy döntés-
helyzet elé kerül az ember – legyen az akár előléptetés – akkor 
tudni fogja, milyen alapelvek szerint kell dönteni. Tehát előre 
kell felállítani a sorrendet, hogy én elsősorban édesanya vagyok 
és akkor a többi – mint például a karrier, vagy a szolgálat – csak 
utána jön. Ez nagyon sokat segít abban is, hogy elégedett legyen 
azon a helyen, ahova végül is a döntései alapján jutott. A mai vi-
lágban túlságosan is nagy a karrier nyomása. És az az érdekes, 
hogy én nagyon szeretem azt a helyet ahol vagyok. Időnként per-
sze harcot jelent egy-egy döntés, bizonyos dolgokra nemet kell 
mondani azért, hogy egy másikra igent tudjak mondani .
– Megéri nemet mondani?
– Nagyon megéri , mert édesanya csak úgy lehet az ember, ha 
eldöntötte, hogy az az első, és akkor százszorosan visszakapja 
azt, amit odaad. Úgyhogy nekem nem kérdés, hogy megéri-e, 
vagy sem.

Köszönöm a beszélgetést és sok áldást kívánok Nektek!

Kulcsár Anikó
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Az Úr esztendejének 1950 nyarán az egyik bibliaórán megszólí-
tott engem lelki Atyám: András, Léván lesz evangélizáció, ugye 
eljössz? Persze igennel válaszoltam. Tudván hogy hitvalló szü-
leim ifjú korom óta már többször felhívták figyelmemet, hogy 
vegyek részt keresztény ifjúsági alkalmakon egyházon belül, de 
főleg Magyarországon. Debrecenben, Budapesten és több más 
helyen is részt vettem ilyen alkalmakon. Így a kijelölt napon 
Kassán vonatra szálltam, ahol több lánytestvérrel összejöttem, 
akik szintén arra az evangélizációra mentek. Ahogy megérkez-
tünk, és kiszálltunk a vonatból délután 5-6 óra tájban, és még 
a napsugarak is fényt árasztottak, arra kértek a leányok, hogy 
menjünk városnézésre. De mi történt? Átmenve egy-két utcán 
azon találtam magam, hogy már csak egy leány volt mellettem, 
aki így szólt hozzám: akkor most mi merre menjünk? Egy utca 
sarkon megálltunk, előttünk a dombtetőn vár romjai magasod-
tak. Azt ajánlottam, hogy menjünk fel a dombtetőre a várro-
mokhoz. Fel is mentünk, és ott a dombtetőn szólt hozzám az Úr: 
ez az a lány, aki elvállal téged, és veled fog élni. Megfogadtam 
az Úr szavát. 
Igaz, hogy nem volt könnyű a kezdet. Gyakorta találkoztunk a 
havi bibliaórákon. Amikor 2 év múlva elhatároztam, hogy fel-
keresem őt az otthonában, ami 60 km-re volt tőlünk, bár kértem 
Uramat, hogy legyen velem és vezessen, mégis félelem fogott 
el. Tudtam, hogy ez a leány nem hódol meg akárki előtt. Igaz, 
hogy előre nem értesítettem őt arról, hogy felkeresem, és szán-

dékomról sem szóltam. Mikor megérkeztem hozzájuk, láttam 
rajta, hogy nyugtalan, és azt akarta, hogy menjek el. Bizony nem 
volt könnyű elviselni ezt az elutasítást. De nem tehettem mást, 
mint hogy elköszönjek és hazautazzam. Újra és újra az Úrhoz 
folyamodtam, és így kértem Őt: Uram, nem a Te szavad szólt 
hozzám ott a dombon a várromoknál? De igen, szólt hozzám 
az Úr. Alázd meg magad, és hittel válaszolj szavamra, és légy 
türelemmel. Mert Isten szava lélek és igazság.
A legközelebbi bibliaórán ahogy megpillantottam a leányt, és 
tekintetünk találkozott, már mérsékeltebb volt. Majd újra eltelt 
2 év, amikor újra felkerestem, és rövid időt töltöttem náluk. De 
szó sem esett arról, hogy miért jöttem. Pedig én már 31 ő pedig 
27 éves volt. Mégis egy két hét múlva megírtam neki levélben, 
hogy szüleim meglátogatják őket. Ez meg is történt, de szüle-
imtől választ nem kaptam. Újra megírtam neki, hogy az ő szü-
lei jöjjenek el viszontlátogatásra mihozzánk. Végül 1952 június 
10-én megtartottuk az egyházi eskütételt. 
51 évig éltünk együtt, sokszor nehézségek között, de Istennek 
drága kegyelme megáldott bennünket, és sok áldott testvér állt 
mellettünk. Isten ajándékaként három leánygyermekkel jutal-
mazott bennünket. Beteljesült rajtunk Urunk áldása. 78 éves 
korában, rövid betegség után elszólította Teremtője mennyei 
otthonába. Mindenért az Úré legyen a dicsőség! 

P. András bácsi, Szlovákiából

Beteljesült rajtunk Urunk áldása

A házasság Isten ajándéka, sok öröm for-
rása. Most rátérek bizonyságtételemre, ami 
eltér sok kedves testvérem bizonyságté-
telétől. De Istennek minden gyermeke 
kedves, aki elfogadja hittel és alázattal 
Istentől kapott küldetését, hűséggel és 
engedelmességgel igyekszik az Úr ke-
gyelméből az Ő akarata szerint élni. 

Istenfélő, szerető szülőkkel ajándékozott 
meg az Úr Isten. A meleg családi fészek-
ben hatan nőttünk fel gyerekek. Szüleink 
saját példaadásukkal igyekeztek Isten út-
jára terelgetni bennünket. Nekem gyenge 
testalkatot adott Isten és rövidlátó szemet. 
Ahogy értelmem és hitem nőtt, felismer-
tem, hogy Istennek célja van velem. El 
akart szakítani a világ szeretetétől, hogy 
az Ő bölcsességéből felismerjem, hogy 
a világi örömök és minden, amit nyújt, 
csak ideig való. Az örökkévalóra tekint-
sek, célul erre törekedjem. 21 éves korom-
ban személyes találkozásom volt az Úr 
Jézussal. Megtalált és hívott, hogy legyek 
a tanítványa. Örömmel igent mondtam, 
szívembe fogadtam, és életemet majd ha-

lálomat is az Ő kezébe tettem. Kezembe 
került Szikszai György: Keresztény taní-
tások és imádságok c. könyve, ami na-
gyon megragadott. Rátaláltam a hajadon 
leánynak szóló tanításra és imádságra, 
erre építettem hitemet és imádságomat. 
Útmutatást kaptam, hogyan értsem meg, 
hogy ki lesz az Isten által rendelt társam. 
Ez a tanítás így hangzott: A hajadon aki 
nem ment férjhez az Úr dolgaira visel gondot. 
Korinthus 7,34.
A hajadon leánynak nem is illik nem is sza-
bad férjet keresni magának. A keresztény 
leány bízza magát Isten gondviselésére, 
aki alkalmas időben elvezérli hozzá azt, 
akit neki férjül rendelt. Mindenek felett 
pedig Jézus legyen az én férjem, én pedig 
az ő mátkája és jegyese vagyok. 
43 évig zavartalan volt az Úr Jézus 
Krisztussal való szeretet kapcsolatom. 
Ezután jelentkezett egy férfi házassági 
szándékkal. Hitem még éretlen volt, Isten 
akaratának véltem leendő házasságomat. 
Férjhez mentem hamarosan, de kiderült, 
hogy erősen szenvedélybeteg, amiből sza-
badulni akart, de többször visszaesett. 

Végül bevallotta, hogy inkább elmegy, 
így mindkettőnknek jobb lesz. Majd 
még egy rövid ideig tartó házasságom 
volt egy szintén titkolt alkoholbeteggel. 
Korábban hívő életű nyugalmazott öz-
vegy pedagógus volt, akit szintén meg-
kötözött az ördög, és életét tönkretette 
az alkohol. Szintén megszakadt ez a há-
zasságunk is. 
Ezek után mélységes bűnbánattal kértem 
az Úr bocsánatát, hogy törölje el bűneimet. 
Megkaptam a bocsánatot, az Ő békéjét és 
szeretetét. Rossz döntéseimet semmissé 
tette, újra kegyelmébe fogadott. 

Áldás kívánással köszöntök minden 
Krisztusban hívő testvéremet. 
„Ujjong j te meddő, ki nem szültél, ujjongva 
énekelj és kiálts, ki nem vajúdtál, mert többek 
az elhag yottnak fiai a férjnél való fiainál, azt 
mondja az Úr.” Ézsaiás 54,1
„Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek Ura az 
Ő neve, és megváltód Izraelnek Szentje, az egész 
föld Istenének hivattatik.” Ézsaiás 54,5

H. Ilona, Hernádvécse

Rossz döntéseimet semmissé tette
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Mint kétoldali farficamos kislány csak a 
háború után volt lehetőségem kórházba 
kerülni Pozsonyba, ahol két évig voltam 
kezelésen. Négyszer műtöttek, és nagyon 
jó környezetben igyekeztek segíteni a gyó-
gyulásban. A kórházigazgató professzor úr, 
akire még most is nagy szeretettel emlé-
kezem, mindent megtett azért, hogy egész-
séges legyek. Ő azt mondta nekem, hogy 
van neki egy nagybácsikája, aki Amerikában 
él, baptista vallású, aki neki nagyon sokat 
segít, ezért ő a baptistákat nagyon tiszteli. 
Ezért ő mindent megtesz, hogy nekem se-
gítsen. Négy alkalommal ő végezte a mű-
tétet, és sajnos amikor ő éppen elutazott 
Amerikába 3 hónapra, az ő helyettese – az 
ő tudta és belegyezése nélkül – megmű-
tött engem, és nagy kárt csinált. De hála 
a jó Atyának, hogy a műtét után tudtam 
járni, utazni még vonaton is minden ne-
hézség nélkül. 
Ami az iskolát illeti, az első osztályt még 
magyar iskolában kezdtem el, utána jött a 
háború és a határmódosítás. Szlovák iskolá-
ban a magyar gyermekek nem sokat tudtak 
tanulni. Amikor már egy kicsit belejöttem 
volna a tanulásba, kórházba kerültem. Ott 
voltam két évig, és mikor onnan hazake-
rültem már a nyolcadik osztályba kellett 
volna járnom. De mivel akkor még járni 
is csak mankóval tudtam, és a tudásom 
is nagyon hiányos volt, nem mehettem a 
többi gyerek közé tanulni. Így aztán ott-
hon olvasgattam a sok könyvet, és az év 
végén elmentem vizsgázni. El lehet kép-
zelni milyen lehetett a tudásom! 
A jó Atya megsegített, hogy 16 évesen fel-
vettek irodába dolgozni. Mivel jól beszéltem 
a szlovák nyelvet, ez nem volt probléma, 
de a kettős könyvelést csodálatos imameg-
hallgatással tudtam csak megtanulni. 
Később elkerültem dolgozni a járási szék-
helyre, és ott már mint pénzügyi osztályve-
zető dolgozhattam. Nagyon jó munkahelyem 
volt és szerettek. Itt történt azután az autó-
balesetem is, amikor egy szolgálati úton 
teherautóval ütköztünk, és mindkét autó 
azonnal kigyulladt. Engem teljesen bénán 
húztak ki a gépkocsiból, de a jó Atya itt 
is megőrzött bennünket. Hála Istennek 
nem volt gerinctörésem, ahogy az orvosok 
gondolták, de hét csigolya kificamodott, 
és sérült a hátgerincem. Akkor nagyon 
nagy fájdalmaim voltak, és nem sok jót 
ígértek az orvosok – nemcsak itt nálunk, 
hanem még Budapesten is, ahova évekig 
többször is eljártunk. 

1964-ben több orvos is azt mondta, hogy 
egy-két év, és teljesen tehetetlen leszek. 
De az Úrnak más terve volt velem. Mivel 
nagyon fiatal voltam még akkor, és utazni 
már nem tudtam, ezért a munkahelyem-
re naponta autóval hordtak be dolgozni. 
Minden segítséget megadtak, hogy javul-
jon az egészségem. Gyógyfürdőkbe jár-
tam minden évben. Hála a jó Atyának 
a fájdalmaim is elmúltak, és az orvosok 
nagy csodálkozására elég jól tudok még 
mozogni is. 

Azóta eltelt már 47 év, és még mindig tu-
dok járni, habár csak két mankóval, de na-
ponta hálát adok a jó Atyának, hogy ilyen 
csodálatosan segített. 
Azokban az időkben volt rá lehetőség, hogy 
akiknek nem volt meg a kellő iskolai vég-
zettségük, ezt pótolhatták esti tagozaton. 
Mivel kereskedelmi iskola csak egy távo-
labbi városban volt, és a mi igazgatónk 
éppen ott lakott, így jó ismerősei voltak a 
tanárok és főleg az igazgató. Ő elintézte, 
hogy abban a városban, ahol volt a munka-
helyünk nyissanak egy kihelyezett osztályt. 
Így 28 évesen jó eredménnyel letettem az 
érettségi vizsgát is. Később Komáromban 
kaptam szolgálati lakást a vállalattól azért, 
hogy közelebb legyek a munkahelyemhez. 
Munkanapokon ez meg is felelt nekem, de 
a szüleim kint éltek falun, és hétvégeken 
oda mentem, és vasárnap a gyülekezetbe 
is. Probléma volt vasárnap a visszatérés a 
városba, így az ismerősök, rokonok segí-
tettek, akiknek volt gépkocsijuk. 
Egyszer Pöstyénben a fürdőben hallot-
tam, hogy van egy autó szerviz észak 
Csehországban, ahol a mozgássérültek-
nek átszerelik az autót, hogy ők is tudják 
vezetni. Ekkor kezdtem azon gondol-
kodni, hogy autót kell venni. 38 évesen 
megszereztem a jogosítványt. Hála a jó 
Atyának, hogy tudom a lábaimat használni 
a vezetésben, és csak az első autót kellett 
átszerelni, mert a többit – ez már a hato-

dik – minden gond nélkül tudom vezetni. 
Örömmel végzem a látogatásokat a szoci-
ális és idősek otthonaiban és a környéken, 
és családi látogatásokat a rokonoknál, is-
merősöknél, és ahol sérült gyermek vagy 
fiatal van a családban, hogy vigasztalást 
tudjak nekik nyújtani.
A jó Atya megsegített, hogy 25 évig dol-
gozhattam egy munkahelyen, és nagyon 
sok jó kollégám, barátom és ismerősöm 
van, akikkel most is tartjuk a kapcsolatot, 
ha meglátogatom őket és elbeszélgetünk. 
Van rá lehetőségem, hogy bizonyságot 
tegyek a jó Atya csodálatos hatalmáról, 
segítségéről. Amíg dolgoztam nem volt 
rá lehetőségem, hogy kirándulásokra jár-
jak, vagy látogatásokra, mert teljesen le 
voltam kötve. Ezért elhatároztam hogy 
nyugdíjba megyek, és mert még nem vol-
tam olyan idős, eljártam kirándulásokat 
szervezni főleg az alacsony Tátrába, aho-
va több lelki testvérnek is lehetősége volt 
évekig eljárni velünk. Ezek az alkalmak 
is nemcsak fizikai felüdülést, hanem lelki 
felüdülést is jelentettek számunkra. Volt 
rá többször is lehetőség, hogy másoknak 
is tudtunk bizonyságot tenni. 
Azután az édesanyám nagyon beteg lett, 
s mivel a szüleim akkor már elég magas 
korban voltak, kimentem hozzájuk falura 
gondozni őket. A jó Atya itt is csodálatosan 
megsegített, mert elég korlátozott mozgás-
sal , de megújult testi és lelki erővel tudtam 
őket gondozni 10 éven keresztül. Hálával 
köszönöm meg a jó atyának hogy ebben 
is megsegített, és boldogan költözhettek 
át a jobb hazába 90 és 97 évesen.
Most már én is 72 éves vagyok, és min-
den újabb tavaszt hálaadással köszönök, 
amíg itt tart az Úr, hogy tudjam tenni a 
rám bízott feladatokat. 
Egész életemben csodálatosan megtapasz-
taltam, hogy a jó atya karjain hordoz, meg-
hallgatja imáimat, néha nem éppen úgy, 
ahogy azt én gondolom, de sokkal jobban. 
Később csodálva köszönöm meg  hogy 
az Ő akarata teljesült, és nem az enyém. 
Nagyon jó lelki közösség van a komáro-
mi – szentpéteri gyülekezetben, ahova kij-
árunk az öcsémmel. Sok lelki áldásban van 
részünk. Minden reggel megköszönöm az 
új napot, megtanultam mindenért hálát 
adni és reménységgel tekinteni a követ-
kező napokra, amit még az Úr megad az 
Ő kegyelméből. 

B. Erzsébet, Szlovákia, Komarno

Mindeddig megsegített...
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2007 március. Nem sokkal azután, hogy 
az orvos közölte Annával azokat a híre-
ket, amiről ő úgy gondolta, hogy vele nem 
történhet meg, én találkoztam vele. A rák 
egyik fajtájában szenvedett, amit szomorú-
an közölt velem. Egy reménytelen ember, 
kétségbeesett szavai voltak. Bár alig ismer-
tem őt, de megígértem neki, hogy imád-
kozom érte. A következő héten kórházba 
került, és a műtétre is előjegyezték. Anna 
betegségét a szívemen hordoztam, és egy-
re többet gondoltam rá, és imádkoztam ér-
te. Egy alkalommal a lélek megszólított, és 
kért, hogy menjek el Annához a kórházba, 
és tegyek neki  bizonyságot. Aznap délelőtt 
dolgoztam, és alig vártam, hogy mehessek 
hozzá. Munka után rögtön hozzá siettem. 
Egy kicsit meg is lepődött, mert akkor még 
alig ismertük egymást.  Elmondtam neki, 
hogy Isten küldött, és rövid bizonyságot 
tettem neki arról, hogy hogyan kaptam üd-
vösséget. Aztán mondtam neki, hogy Isten 
nagyon szereti őt, és ha segítségül hívja a 
nevét, mindig vele lesz. Beszéltem neki a 
bűnbocsánatról, Jézus keresztjéről, és ar-
ról, hogy neki is lehet örök élete. Egy kicsit 
nehezen értette meg, hogy ő is bűnös, de 
ahogy beszélgettünk a megváltásról, már 
értette, és még aznap délután  elmondta a 
megtérő imádságot velem. Mondtam neki, 
hogy ezentúl nem lesz egyedül, mert Jézus 
mindig vele lesz. Bíztattam, hogy minden 
gondját, fájdalmát  mondja el Jézusnak, mert 
bármikor szól hozzá, Ő már soha nem fog-
ja elhagyni őt. 
A következő látogatásomkor Annának 
Jézus iránt érzett szeretete már nagyobb 
volt. Tudta, hogy az Úr kezében van, és arra 
szomjazott, hogy minél inkább megismerje 
Őt. Tudta, hogy nemsokára hazaviszi, de 
emiatt soha nem hallottam őt zúgolódni, 
vagy panaszkodni. Betegségét alázattal vi-
selte, pedig nagy fájdalmai voltak. Minden 
látogatásomat nagyon várta, mert tudta, hogy 
gazdag vigasztalást kap az élet könyvéből, 
amit magammal vittem minden alkalom-
mal. Anna nem tudta olvasni a Bibliát, mert 
a morfium hatásától olyan állapotba került, 
hogy még a fekvés is nehezére esett neki. 
Sokszor a szemeit is alig tudta nyitva tarta-
ni. Leültem az ágya mellé, és Isten Igéjéből 
olvastam neki, melyek erőt és vigasztalást 
jelentettek számára. Volt, hogy elaludt ol-
vasásom közben, de több alkalommal is 
azt láttam, hogy az arca sugárzik, miköz-
ben hallgat engem. Néha még mosolygott 
is, pedig szörnyű fájdalmai voltak. Ekkor 
már Jézus volt minden öröme, és minden 
bizalmát belé helyezte. 

Már mozogni is alig tudott, mikor egy láto-
gatásom alkalmával arra kért, hogy mond-
juk el még egyszer a megtérő imádságot. 
Letérdeltem az ágya mellé, megfogtam a 
kezét, és mikor elmondtuk, mosolyogva rá-
néztem. Felemelő nyugalom áradt belőle. 
Akkor, ott úgy éreztem, mintha öröm lenne 
számára a búcsú, mert nagyon várta már, 
hogy együtt legyen az Úrral. 
Egy kórházi látogatásom során csodálatos 
álmát mondta el nekem. Álmában Jézus 
jött érte, és karjaiban a mennybe vitte őt 
olyan emberek közé, ahol mindenki szeret-
te egymást, és minden ember arca mosoly-
gott a jóságtól és szeretettől. Már nehezen  
értettem, hogy mit mond, mert a beszéd 
is nehezére esett. Ezt mondta halkan: na-
gyon vágyom oda, ahova Jézus elvitt az éj-
jel. Anna leghőbb vágya már az volt, hogy 
minél előbb annál lehessen, aki megváltot-
ta őt. Jézusnál. 
Utolsó látogatásomkor Anna befelé for-
dulva feküdt az ágyán. Annyira fájt min-
dene, hogy akkor ez a póz volt neki a leg-
megfelelőbb. Már nem értettem, hogy mit 
mond, így kérdéseimre az igen és nem vá-
laszokat a fejével jelezte. Utoljára megkér-
deztem tőle, hogy sikerült-e mindenkinek 
megbocsátania. A fejével bólintott kicsit, 
hogy igen. Én akkor láttam őt először sírni 
ott, a kórházban. Úgy fájt a szívem, hogy 
ilyen betegen látom őt. Tudtam, hogy belül 
mit érez, és a sírás Isten szeretete és jósá-
ga volt azáltal, hogy megbocsátott annak, 
akinek nehezen tudott. Simogattam a há-
tát, és Isten szeretetéről beszéltem neki. Jó 
Atyám pedig megnyitotta a szívét, és be-
töltötte nyugalommal. 
Nem sokkal ezután, 2008. október 14-én 
Anna megérkezett mennyei hazájába. Most 
annál van, akit megismert és szeretett. Anna 
örök biztonságban van. Ott van, ahol nincs 
több fájdalom, nincs könny, és nincs halál 
és gyász sem. Örökre megnyugodott! Fáj, 
hogy elment, nagyon megszerettem őt. 
Mikor itt maradt porhüvelyét utolsó útjá-
ra kísértem, gondolataim messze jártak. A 
gyász mellett öröm is volt a szívemben, mert 
tudtam, hogy Anna győzött! Ő örökségül 
nyert mindent. Neki már nem lesz több 
fájdalma, és nem lesz több könnye sem. Új 
otthonában Isten dicsőségének világossá-
ga ragyogja be az életét. Sírkövére ez volt 
ráírva: A lélek él, találkozunk. Igen! Akik 
Jézusban vannak, valóban találkoznak vele. 
De akik nincsenek megváltva, azok örök-
re elveszítik őt. 

B. Márta, Zámoly

A Te helyed
Hová az Isten állított 
Bizonnyal az a Te helyed 
Csak ott lehet Ő paizsod, 
Csak ott lehet mindig veled. 
Áldást ha kíván adni rád, 
A földön szerte nem keres 
Csak ott keres a helyeden 
És jajj neked ,ha az üres.

Áld meg hát híven helyedet 
Akármi súlyos a kereszt, 
S ha tűz próbálja hitedet 
Ne óhajtsd elkerülni ezt 
S ne nézz sovárgva más felé 
Ha tán helyed igénytelen 
Dicsérd az Istent éppen ott, 
Az elrejtett kicsiny helyen 

A mit mulasztasz ,úgy lehet 
Elhagyván a magad helyét 
Aztán áldástól fosztja meg 
Istennek egy más gyermekét 
Gondold meg jól,a te helyed 
Te töltheted be senki más 
Az Úr rád bízta s Ővele 
Tiéd lesz majd a számadás 

Fogadd naponként e helyet 
Mint Istened ajándékát 
Ne szőjj magadnak más terveket 
Add őket mind az Úrnak át. 
Győzelmet akkor ád csupán 
Imád csak úgy hallgatja meg 
Ha mint az ő hű harcosa 
El nem hagyod az őrhelyet.

Halálodig légy hű s igaz 
Úgy nyersz majd égi koronát 
Benned az Úr, ha hű maradsz 
Megdicsőítheti magát. 
Örvendve töltsd be tisztedet 
Boldog reménnyel vár Urad, 
Hadd lássák azt meg mindenek 
Hogy ő békét és üdvöt ad.

S ha majd királyod megjelen 
A földön szerte nem keres 
Csak ott, saját kis helyeden, 
S örvendve látja: – nem üres. 
Oh ,boldog nap számodra az 
Ha itt helyedben megtalált 
Magával visz a menybe föl . 
S a trónon néked helyet ád.

Bódás János
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1938 nyarán újpesti gyülekezetünkben egy 
Szíriában munkálkodó misszionárius be-
számolót tartott  szolgálatáról. Többek kö-
zött elmondta, hogy 18 éves korától kezdve 
imádkozott azért, Isten mutassa meg neki, 
kit vegyen el feleségül. Imáját meghallgatta 
az Úr, és nagyon jó feleséggel ajándékozta 
meg. Boldog házasságban élnek.
Azon a nyáron voltam 18 éves. Megtérésem 
és bemerítkezésem két évvel korábban 
történt. Még nem volt szándékom meg-
házasodni, hiszen diák voltam, a budai ta-
nítóképző intézet negyedéves növendéke. 
Tudtam azonban – mint hívő fiatalember –, 
hogy csak az lehet igazán boldog házasság, 
amelyet Isten szerez, s az Ő akarata szerint 
jön létre. Nagyon tetszett nekem a misszio-
nárius bizonyságtétele. Elhatároztam, hogy 
én is imádkozom azért, hogy az Úr nekem 
is mutassa meg, ki legyen az én feleségem. 
Nem merem állítani, hogy minden nap, 
de folyamatosan, több éven át folytattam 
e célért való imádkozásomat. Három és 
fél év után, 1942 januárjában egy éjszakai 
álmomban mutatta meg az Úr, kit szemelt 
ki feleségemül. Előttem állt gyönyörűen 
felöltözve. Megismertem, mert Sándor 
testvérem feleségének, Juliskának a húga 
volt, Kolozs Ilona. Mint sógornőmmel, 
rokoni kapcsolatban voltam, de nem gon-
doltam arra, hogy őt vegyem el feleségül. 

Az álom után azonban biztos voltam 
abban, hogy az Úr vezetését ismertem 
fel. Ekkor már az egyik székesfőváro-
si fiúárvaházban működtem, mint nev-
elő. Ilonka Hajdúböszörményben lakott. 
Jóllehet a Budapesten működő Baptista 
Bibliai Leányiskola tanulója volt, de a 
Karácsony utáni szénszünet miatt ott-
hon tartózkodott, így levélben közöltem 
vele szándékomat. Hamarosan megérke-
zett a kedvező válasz. Ő is szeretetet érez 
irántam, és kész arra, hogy velem kösse 
össze az életét. Tudtam, hogy tavasszal 
sorozásra kell mennem, és ősszel be kell 
vonulnom tényleges katonai szolgálatra, 
valószínűleg egy távoli településre. Akkor 
pedig levelezéssel kell fenntartani kapcso-
latunkat. Gondoltunk arra, hogy még a 
nyár folyamán megtartjuk a menyegzőt. 
Kedves szüleink azonban erről lebeszéltek 
minket. Igazuk volt. Mint katona, és ké-
sőbb mint hadifogoly láttam, hogy a  nős, 
családos bajtársainknak sokkal nehezebb 
volt, mint a  nőtleneknek.
Az, ami a levelezés akadályának látszott, 
hála az Úrnak, elhárult. Ilonka édesap-
ja, Kolozs József, hajdúböszörményi lel-
kipásztor ugyanis két idősebb leányának 
csak az eljegyzés után engedte meg a le-
velezést. Vettem a bátorságot, és levélben 
kértem őt, hogy engedélyezze a levelezést. 

Szándékom ugyanis komoly, ám a kapcso-
lat fenntartásához szükséges a levélváltás. 
Nemsokára megérkezett a válasz: lehetsé-
ges a levelezés, de vigyázzunk; hívőkhöz 
illő módon történjék az.
Elhárult tehát az akadály! Hat éven át küld-
tük egymásnak, kaptuk egymástól a leve-
leket. Közben voltak kérői Ilonkának, ő 
azonban hűségesen hazavárt engem.
1948 október 3-án hazaérkeztem az uk-
rajnai hadifogolytáborból – legyen hála 
mennyei Atyánknak! Hamarosan meg-
tartottuk az eljegyzést, majd négy hónap 
múlva a menyegzőt, Hajdúböszörményben, 
1949  február 3-án. 
Urunk négy gyermekkel áldott meg minket, 
akiket kegyelméből felneveltünk, Istentől 
kapott szeretetben, boldogságban éltünk, 
szolgáltunk. Mint lelkipásztornak, hűsé-
ges segítőtársam volt Ilonka. Együtt men-
tünk betegeket látogatni, vigasztalni; több 
alkalommal egyedül is végezte e kedves 
szolgálatot.
41 éven át jártuk együtt az Úr által nekünk 
kijelölt utat, míglen 1990 március 30-án az  
Úr hazaszólította Őt. Nehéz volt az elválás, 
de vigasztalt és vigasztal  az a tudat, hogy 
hazament az Úr Jézushoz, akit szeretett és 
szolgált. Azóta naponként hálát adok az 
Úrnak Őérette, e drága ajándékáért.

N. János

A nyolcvanas években történt, mikor egy idős nővérünket 
látogattuk meg, ahol istentiszteletet szoktunk tartani. A nő-
vér a fiánál lakott, mert átadta nekik a házát, de a menye nem 
szerette hívő élete miatt az anyósát. Sokszor ment neki a fér-
jének ez az asszony még baltával is, és nővérünk sokszor re-
megve állt közéjük annak ellenére, hogy fizikailag gyenge 
volt, de Jézus erős volt benne, és ilyenkor lecsendesítette a 
fiát és feleségét. 
Egyik alkalommal nővérünkhöz mentünk 10-15-en, aki messze 
a tanyavilágban lakott. Vidáman gyalogoltunk, énekeltünk, egy 
erdőn kellett keresztül mennünk, ahol olyan szép volt a ma-
darak éneke. Végül odaértünk, ahol nővérünk várt minket és 
nagyon örült nekünk. Elkezdtük az Istentiszteletet imával és 
énekléssel, és éppen az igeolvasásra került volna sor, amikor 
berontott közénk egy durva részeges ember, és kiabálva azt 
mondta, hogy egyenként dobom ki magukat innen. 
Ez a részeges ember nővérünk lányának volt a férje, aki szin-
tén közénk járt a gyülekezetbe. Engem is megfogott a kabá-

tomnál, és a gyülekezet tagjait is bántani kezdte. Mi ekkor az 
Úrhoz kiáltottunk, és ekkor jött be nővérünk menye. Megfogta 
a részeges ember karját, és erélyesen azt mondta neki: „Pali, 
kifelé innen, ezek a hívő emberek nem tesznek semmi rossz-
at, imádkoznak és énekelnek, Bibliát olvasnak, és neked nincs 
ahhoz jogod, hogy bántsd őket.” Ekkor ez a dühös ember el-
távozott, itt hagyott bennünket, mi megköszöntük az Úrnak 
az imameghallgatást és nővérünk menyének, hogy kiállt mel-
lettünk. 
Ettől kezdve nővérünk menye, aki eddig ennyire ellenezte 
anyósa hívő életét, elkezdett rendszeresen járni közénk az is-
tentiszteletekre, és mi is sokat imádkoztunk érte. Ettől kezdve 
anyósával is olyan szépen beszélt. Az Úr így tette az ellensé-
get jóakaróvá. Bármilyen problémával bármilyen helyzetben 
jöhetünk Istenhez, Ő élő valóság. Ezt bárki megtapasztalhat-
ja. Mert „aki hozzám jön” – mondja Jézus – „én semmikép-
pen ki nem vetem”. 

K. Antal és felesége, Lajosmizse
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Minden műsorunk meghallgatható honlapunkon, a www.mera.hu címen. A frekvenciák/
hullámhosszak esetleges változását időben közölni fogjuk. A műsorváltozás jogát fenntartjuk!  
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Pályázati eredmény

„Hová az Isten állított, bizonnyal az a Te helyed” – mondja a költő, s azt hi-
szem sokan gondolkoztak már el gyönyörű sorain. Vajon a helyemen vagyok-e? 
Honnan tudom, hogy megtaláltam a hivatásomat, a gyülekezetben, az Isten egy-
házában, a társadalomban elfoglalt helyem, pozícióm, szerepem Isten akarata 
szerint való, vagy a magam vágyainak, karrierizmusának, egoizmusának a meg-
nyilvánulása? Életem áldás, vagy nyomrúság a környezetem számára?
Ezerféleképpen fel lehet még tenni ezeket a kérdéseket, de a lényege mindnek 
ugyanaz. Tudnunk kell, hogy Istenünk elhívásának, megbízásának megfelelően 
betöltjük-e a küldetésünket, mert amíg ezt nem tudjuk, mindig rosszul fogjuk 
érezni magunkat a bőrünkben. Ám ha Isten megmutatta a helyünket, akkor sok 
nehéz próba között is képesek vagyunk kiegyensúlyozott, harmonikus életre. S 
akkor nem fenyegetés a számunkra azt hallani: „Boldog a szolga, akit Ura, mi-
kor eljön, munkában talál...”

Boldog szolgák történeteit keressük legújabb pályázatunkban. Írják meg, ho-
gyan mutatta meg Isten egy-egy élethelyzetben: mit kell tenni, mi az ő akarata. 
Természetesen azoknak a történeteknek is örülünk, amelyekben követendő pél-
dákat írnak nekünk olyan személyes ismerőseikről, barátaikról, akik megtalálták 
a helyüket, és hűséges munkájukból, helytállásukból áldás szármaik, vagy szár-
mazott egész környezetükre nézve. A borítékra, kérem írják rá: 

„Boldog az a szolga…” 

Beküldési határidő: 2009. július 20. A legjobb írásokat megjelentetjük, az első 
10 beküldő könyvjutalomban részesül.

A legutóbbi pályázatunkra igen értékes pá-
lyamunkák érkeztek. A következő hetekben 
a Lelkiposta műsorában a legtöbb írást köz-
zétesszük. Tekintettel az előttünk álló nyári 
időszakra, a pályázatok elhangzásáig kis tü-
relmet kérünk, jelentős részben augusztusban 
ill. szeptemberben kerülnek sugárzásra.

A beérkezés sorrendjében az első tíz bekül-
dőnek küldtünk ajándékot. 

Bathó Erzsébet
Durkó Gábor
Hanvay Ilona
Hidvégi Lajosné
Horváth Csabáné
Kiss Zoltánné
Nagy János
Peres András
Sólák Irma
Szabó Dénes

Minden pályázónak szívből gratulálunk!
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Rácz Géza Testvérünk 1933 december 
7-én született. Végigélte a II. Világháború 
borzalmait, s közben hívő édesanyja mel-
lett azt is megtapasztalta, milyen hatalmas 
Isten ereje, s meg tudja tartani az övéit. 
1957 augusztusában pecsételte meg hitét, 
ám a következő évek társadalmi folyamatai 
törést jelentettek a hívő életében.
1990-ben megtérésre jutott mind három 
gyermeke, majd rövid idő után felesége, 
Márta is. Ez különös folyamatokat indított 
el a szívében. 1991 októberében csatlakoz-
tak feleségével együtt a Budafoki Baptista 
Gyülekezethez, abban a bizonyosságban, 
hogy Isten kegyelmet adott.
Ettől kezdve minden erejét a szolgálat-
ra fordította. Mivel korábban is olyan te-
rületeken dolgozott, ahol hangtechnikai 
ismereteit kamatoztathatta, tudását hama-
rosan a MERA szolgálatában is használ-
ni kezdte. Először az ASTRA műholdról 
sugárzott műsorok szerkesztésében, majd 
a rövidhullámú adásokban vállalt nagy fe-
lelősséget, de az évek folyamán egyre több 
területen igyekezett küldetését betölteni. 
Sok éven át készítette a hallgatói kérések 
alapján a kazettákat. Megható volt látni, 
ahogy korosodó fejjel tanulgatta a számí-
tógép kezelését, hogy igen rövid idő után 
már digitális szerkesztőprogramokat fel-
használva készítsen műsort. Szívügyének 
tekintette a gyermek- és női műsorokat, de 
a roma program szerkesztésében is alázat-

tal és kitartással fáradozott. Sok-sok évvel 
ezelőtt egy ige indította a szívét ez utóbbi 
műsor elkezdésére: „Most már látom, hog y nem 
személyválogató az Isten, hanem minden népben 
kedves előtte, aki az ő nevét vallja”. Ezt az igét 
vezérigének tekintve építette Géza bácsi 
a kapcsolatot a roma gyülekezetekkel és 
a misszióban fáradozókkal.
A mércét mindig és minden munkájában 
magasra tette. Leginkább azok tapasztal-
hattuk ezt, akik a mindennapi munkában 
találkoztunk vele. Mindennél fontosabb-
nak tartotta, hogy Isten Igéje világosan, 
tisztán és egyértelműen hangozzék a rá-
dió hullámain.
Több ezer elkészült műsor és sok tízezer 
rádióhallgató a bizonysága annak, milyen 
álhatatos kitartással szolgált Rácz Géza 
testvér feleségével, Mártával együtt a misz-
szióban. Sokszor elmondta, hogy a sok 
elvesztegetett évért tartozik minden ener-
giáját Isten dicsőségére, az evangélium hir-
detésére áldozni. A szó szoros értelmében 
így tett, hiszen kórházba kerülése előtt két 
órával még műsort szerkesztett. Isten ha-
zaszólította megfáradt testét, de hisszük, 
hogy beteljesedett rajta az ige: „Boldog az 
a szolga, akit, amikor megérkezik az úr, ilyen 
munkában talál!” Lk 12,43.

Anna-Katharina Hedinger egyetlen na-
pot sem dolgozott a MERA stúdiójában, 
nem készített műsorokat, munkánkban 
mégis igen jelentős szerepe volt. Amikor 
néhány évvel a MERA megalakulása után 
kiderült, hogy a missziós feladatok növeke-
dése új munkamódszereket, s ezzel együtt 
új helyszíneket is követel, Ő sietett segít-
ségünkre. Jelentős kölcsönt adott ahhoz, 
hogy irodánkat megvásárolhassuk, s ab-
ban kialakíthassuk a stúdiót és a szerkesztő 
helyiséget. Mindez tizenhárom esztendővel 
ezelőtt történt, s Anna-Katharina azóta is 
folyamatosan támogatta a szolgálatunkat 
közvetlen családtagjaival együtt.
Misszióért és a magyarokért égő szívéről mi 
sem beszél jobban, mint hogy svájci létére 
megtanult magyarul, s minden második- 
harmadik hónapban elindult látogatni és 

Az elmúlt napok igen nehéz időszakot jelentenek a MERA életében. Nagy hirtelen két 
testvérünktől is búcsút kellett vennünk. Mindketten meghatározó szerepet töltöttek be 
munkánkban és szolgálatunkban. Szemünkben könny csillog, hiszen hiányukat naponta 
tapasztaljuk, de a szívünket betölti a hála, mert tudjuk, hogy nem végleges a búcsú.

segítséget vinni oda, ahol tényleg szükséget 
látott. Sokan ismerték Magyarországon, 
de Erdély szerte is. Egy ilyen útjáról ha-
zatérőben találkoztunk vele nagypéntek 
estéjén. Éjszakába nyúlóan beszélgettünk 
a misszióról, a tervekről, a nehézségekről 
és a lehetőségekről. Biztatott minket a ki-
tartásra, az Úrhoz való hűségre.
Alig három hét telt el, s Anna-Kathie éle-
te minden előzetes jel nélkül egy szem-
pillantás alatt ellobbant. Szolgáló életét 
számosan felemlegetik, de különösen mi, 
a MERA munkatársai, hiszen áldozatkész-
sége, önzetlen hozzáállása teszi lehetővé, 
hogy műsoraink útján naponta hirdessük 
az evangéliumot a szerte Európában élő 
magyarul beszélő hallgatóinknak.

Írhatnánk végül: áldott emlékük szív-
ünkben él... Ám ennél sokkal többről va-
gyunk meggyőződve. Igaz lett életükben 
Urunk ígérete: „Az én Atyám házában sok 
hajlék van; ha nem íg y volna, vajon mondtam 
volna-e nektek, hog y elmeg yek helyet készíteni 
a számotokra? És ha majd elmentem, és hely-
et készítettem nektek, ismét eljövök, és magam 
mellé veszlek titeket, hog y ahol én vag yok, ott 
leg yetek ti is.” (Jn 14,2-3) 

Előre mentek tehát abba a hazába, ahová 
mi is vágyunk, haza az Úrhoz, akit egész 
életükben szolgáltak! És nem csak az em-
lékük él, de ők maguk is – ahogy azt az 
Úr ígérte!

A gyászolóknak Isten vigasztalsát kíván-
juk a MERA kuratóriuma és munkatár-
sai nevében 

Kulcsár Tibor




