
2013./1. 2013./1. 2013./1. számszámA MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2013./1. számA MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

„Jöjjetek , lássátok az Úr tetteit, aki „Jöjjetek , lássátok az Úr tetteit, aki „Jöjjetek , lássátok az Úr tetteit, aki „Jöjjetek , lássátok az Úr tetteit, aki „Jöjjetek , lássátok az Úr tetteit, aki „Jöjjetek , lássátok az Úr tetteit, aki „Jöjjetek , lássátok az Úr tetteit, aki „Jöjjetek , lássátok az Úr tetteit, aki 
bámulatos dolgokat művel a földön”bámulatos dolgokat művel a földön”bámulatos dolgokat művel a földön”bámulatos dolgokat művel a földön”bámulatos dolgokat művel a földön”bámulatos dolgokat művel a földön”bámulatos dolgokat művel a földön”bámulatos dolgokat művel a földön”bámulatos dolgokat művel a földön”
„Jöjjetek , lássátok az Úr tetteit, aki 
bámulatos dolgokat művel a földön” 

Zsolt 46,8



2013 / 1 2

Néhány napja elektronika laborom 
volt az egyetemen. Ez a foglalkozás 
a délelőttöt fel szokta ölelni, de mi-
vel rövidebb mérésünk volt, a tanár 
előre jelezte, hogy elég lesz csak fél 
9-re bejönni.
Aznap reggel tehát 30 perccel többet 
aludhattam volna, ám a félórából végül 
45 perc lett. Mikor felébredtem, pilla-
natok alatt összeszedtem magam, és 
az iskolába siettem. Közlekedés szem-
pontjából szerencsésen alakult a reggel, 
hiszen a buszmegállóhoz futva, ép pen 
időben érkeztem, a villamost szintén 
elértem, így talán rekordidő alatt az 
egyetem bejáratához érkeztem. Végig 
rohantam az úton, így mire a kapuhoz 
értem, már nem maradt erőm, az utol-
só pár lépést már csak sétálva tudtam 
megtenni. Ahogy befordultam a folyo-
sóra, csak annyit láttam, hogy a labor 
ajtaján belép az utolsó hallgató is, és az 
kezd bezárulni. Ez egy olyan ajtó, aminek 
a kinti részén nincs kilincs, tehát csak 
belülről nyitható, kulcs nélkül. Akárcsak 
egy rémálomban, futottam, minden 
erőmet beleadva, hogy valahogy még 
bejussak. Próbálkozásom kudarccal ért 
véget, hiábavaló volt minden erőfeszí-
tésem. Nem akartam elhinni, hogy ez 
megtörténhet, külö nö sen azért, mert 
a pillanat töredék részén múlt csak 
késésem. Próbáltam még menteni a 
helyzetet, és gyorsan be csön gettem, re-
ménykedve, hátha bebocsátást nyerek. 
Hiába próbálkoztam, senki nem jelent-
kezett. Többszöri sikertelenség után 
az a gondolat jött, hogy a barátomnak 
küldök sms-t, kérve őt, hogy engedjen 
be. Néhány pillanattal később felhí-
vott. Olyan félkómás állapotúnak tűnt 
ahogy beszélt, nem értette pontosan, 
mit akarok, hova engedjen be, milyen 
ajtót nyisson ki. Elmagyaráztam még 
egyszer a félreértés elkerülése végett, 
hogy mi a helyzet, mire ő: „Ja, hogy 
ma reggel van elektro labor?” Ahogy 
letettem a telefont, nagy meglepetés-
re egy srác nyitott végül ajtót. Nagy 
hálálkodással mentem be a terembe, 
de a tanár már várt rám. Rögtön érez-
tem, ahogy a szemébe néztem, hogy 
valami nincs rendben, de arra vég-
képp nem számítottam, hogy fél perc 
késés miatt nem enged mérni. Hiába 
magyarázkodtam, azt mondta: „itt 
bizonyos szabályok vannak, amiket 
be kell tartani, vegyem tudomásul”, 
és csak annyit mondott: „Viszlát leg-
közelebb”. Borzasztóan felbosszan-
tottak a történtek. Ahogy kiértem a 

folyosóra, leültem, és magamba ros-
kadva elmerengtem.
Legelőször a tanárra voltam mérges, 
de be kellett látnom, hogy igaza van. 
Nem tehet kivételt, hiszen a késés az 
késés, akármilyen parányi időről is van 
szó. Aztán arra gondoltam, ha már így 
alakult, kár is volt ilyen korán bejönni, 
aludhattam volna tovább is. Egyszer 
csak, mint egy látomás, Igék kezdtek 
elém felsorakozni az utolsó időkkel 
kapcsolatosan. Átéreztem, hogy mi 
fog történni azokkal az emberekkel, 
akik ugyanígy járnak, mint én – de akik 
előtt nem a laboratórium ajtaja záródik 
be, hanem az Isten országának kapuja. 
És az sokkal nyomósabb, sokkal lénye-
gesebb dolog, hiszen az üdvösségünk 
múlik rajta. Milyen sokan vannak ma 
is, akik ugyan hallják az Úr szavát, de 
döntésüket halogatják. Földi életükben 
minden jól alakul, ezért magabiztosan 
járják a saját útjukat. Úgy érzik, nincs 
szükségük segítségre, nincs szükségük 
Istenre. És egyszer csak a kegyelmi idő 
váratlanul lejár…
Ahogy a tanterembe a tanáron keresz-
tül lehetett bejutni, a Mennyországba 
vezető út egyedül Jézus Krisztus. A ho-
gyan a tanár nem fogadott el utóla-
gos magyarázkodást, nem lehet majd 
Krisztus előtt sem mentegetőzni. Nagy 
kiváltság nekünk, embereknek, hogy 
Isten kegyelméből ismert az út a 
Bibliánkból, amely által bebocsátást 
nyerhetünk Isten országába.
Nekünk csak egyet kell tennünk, hin-
nünk az Úr Jézus Krisztusban, Isten 
egyszülött Fiában. „Én vagyok az út, 
az igazság és az élet; senki sem mehet 
az Atyához, csakis énáltalam”.
Több ókori kultúra jóslata szerint so-
kan azt tartják, hogy rövidesen eljön 
a világ vége. 50-50% az esély, vagy 
igen, vagy nem. De akárhogy is ala-
kuljanak a dolgok, a megtért hívő, Úr 
Jézust elfogadó embernek nincs mi-
ért foglalkoznia ezekkel a gondolatok-
kal. „Azért legyetek készen ti is, mert a 
mely órában nem gondoljátok, abban 
jő el az embernek Fia.” Végtelenül há-
lás vagyok Istennek, hogy gyermekévé 
fo gadott, és nincs már mitől félnem, 
hisz az Övé vagyok. 
Ha most te úgy érzed, hogy még kí-
vül vagy az ajtón, hozz döntést az Úr 
mellett, hogy megtapasztalhasd az 
ő biztonságát és végtelen szeretetét.  
„Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne 
keményítsétek a ti szíveiteket” 

Ifj. Z. Zoltán

„Uram, elől és hátul körülzártál engem és 
fölöttem tartod kezed.” Nem tudnék más 
Igét írni bizonyságtételemhez.
2001 decemberében kórházba kerül-
tem, az intenzív osztályra. Nem volt 
testemben egy csont sem, ami ne fájt 
volna, ne gyötört volna. Több hét után 
sem volt javulás, nem gyógyultam. 
Betegségemet kihasználta az ördög, 
rossz irányba akarta terelni gondola-
taimat. Keservesen felültem az ágy-
ban. A betegek csendesen pihentek 
az éjszakában, én pedig csendesen 
az Úrhoz kiáltottam: Uram, segíts, 
hogy a próbák ne tegyék tönkre a 
Veled való szövetséget. Te adtad e lém 
ezt az Igét, és én komolyan vettem, 
szívemben hordoztam. Ne hagyj el 
Uram, légy segítségül nehéz helyze-
temben, és add Szentlelked erejét, 
hogy a Te gyermekedként hordozzam 
a próbák nehézségét. Így könyörög-
tem az én Megváltómhoz. Tíz éven 
keresztül évente többször elmentem 
hitmélyítő konferenciákra, egy-egy 
hétre. Sok Ige bevésődött a szívem-
be. Azon az éjszakán úgy világítot-
tak nekem, mint a fáklya. 
Én csak egy falusi parasztasszony 
vagyok, aki nem tud nagy tetteket 
véghezvinni. Csak azt tudom gyer-
mekeimért, unokáimért, testvérei-
mért, a betegekért, országunkért és 
a missziómunkáért tenni, hogy az 
Úr elé viszem imádságban napon-
ként mindnyájukat. 
2012-ben is bekerültem a kórházba, 
de semmi javulás nem történt álla-
potomban. Nem gyógyultam. Ismét 
hazakerültem a kórházból, majd utá-
na rehabilitáción vettem részt, ami 
kicsit gyengítette fájdalmaimat. Pál 
apostol szavai ezek: Háromszor is 
könyörögtem az Úrhoz vegye el a 
testemből a töviseket. De az Úr azt 
mondta, hogy elég neked az én ke-
gyelmem. Belenyugodtam állapotom-
ba, nekem is meg kellett elégednem 
a kegyelem drága ajándékával. 
Teltek, múltak a hónapok, a nagy 
fájdalom elmúlt, de a tövis maradt. 
Két bottal járok a templomba és a 
bibliaórákra. Ezért is hála legyen 
az Úrnak, drága Megváltómnak, 
hogy meghallgatta könyörgésemet. 
Énekben, imádságban hajtom fejem 
álomra este. Csak az Úr nagy kegyel-
me hogy még nincs végünk.

T. Józsefné, Szlovákia
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Éppen csütörtö-
ki műsorunkat 
szer kesz tettük a 
MERA-ban, mely-
ben Túróczyné Vali 
osztotta meg velünk 
Kárpátalján töl-
tött fi atal éveinek 
s hitre jutásának 
történetét. Ekkor 

megszólalt a telefonom. Rákos beteg 
barátnőm hívott: úgy érzi, most ké-
pes egy kicsit beszélgetni, minél előbb 
menjek hozzá! Áttételei már az agyát 
is elérték, sokszor elveszti beszédké-
pességét, így hát félretéve a nap továb-
bi programjait, siettem hozzá. Még a 
fülembe csengett Vali remek példája 
az útlevélről. Egyik alkalommal itt-
hon felejtette az útlevelét, s hiába 
könyörgött a határon, hogy szeretne 
karácsony estére hazaérni a család-
jához, nem engedték át. Nagyapjának 
később ezzel illusztrálta, hogy egyedül 
Jézus Krisztus által van menetelünk 
az Atyához, Ő az útlevél.

*
Kati betegsége évek óta tart, s eza-
latt derült ki számomra, hogy nincs 
élő hite. Szeretem, tisztelem, mert 
kevés hozzá hasonló jóságos és ked-
ves embert ismerek. Segítőkészsége, 
mások szolgálata, fi gyelmessége sok 
hívő embert megszégyeníthet – en-
gem biztosan.
Külföldön született emigráns szülők 
gyermekeként. Magyar kultúrában, 
identitásban nevelkedett, a vallásos-
ság hozzátartozott a kolónia és a cser-
készet életéhez. Szüleitől távol tanult 
tovább a művészeti főiskolán, grafi -
kát, festészetet. Itt ismerkedett meg 
későbbi férjével, a szintén ott tanuló 
amerikai muzsikussal. Az USA-ba köl-
töztek, első fi úk ott született. A csem-
balo, s a hangszerhez alkalmas zene 
azonban nem volt divat Amerikában, 
férje csak a templomokban játszha-
tott, ezért fi gyeltek fel a budapesti 
Zeneművészeti Egyetem pályázatá-
ra. A család Budapestre költözött – 
ekkor ismerkedtünk meg. Második 
fi úk már itt született. 
Az első nagy megpróbáltatása akkor 
érte, amikor megtudta, hogy 15.000 

kilométerre élő édesanyja rákos beteg. 
Kicsi gyermeke lévén, nehéz volt meg-
oldani, de az utolsó hónapokat mégis 
sikerült együtt tölteniük. Még fel sem 
dolgozta igazán édesanyja halálát, ami-
kor hírt kapott alig 40 éves öccse be-
tegségéről. A trópuson sok a bőrrák, 
mert a 98 százalékos páratartalom 
miatt a sebek nem száradnak, nem 
kezelhetők. Kati mindent elkövetetett 
annak érdekében, hogy öccsét rábír-
ja, költözzön át Európába, de ottani 
családja és az egyetemi katedra visz-
szatartotta. Amikor meghalt, két kis-
gyermek maradt utána, akiket nagy 
szeretettel támogatott. A férjén és a 
fi ain kívül nem maradt senkije. 
Akkoriban jártak még templomba, 
de különböző negatív tapasztalatok, 
rossz élmények miatt teljesen elmarad-
tak. Én folyamatosan megosztottam 
vele az Úr Jézus követésének hitbeli 
megtapasztalásait, 
hivogattam evangé-
lizációs alkalmakra, 
de nagyon bezárult, 
s egyre ritkábban ta-
lálkoztunk. Hosszú 
ideig nem tudtam 
róla, utólag derült 
ki, hogy daganattal 
operálták! Ezután 
még intenzíveb-
ben könyörögtem 
érte! Pár évig tü-
net-mentes volt, 
de aztán ismét tá-
madt a gyilkos kór: 
újabb műtét, kezelé-
sek. Sajnos, ekkor sem 
Istennél kereste a megoldást, hanem a 
természetgyógyászat különféle prakti-
kái következtek, amit eltitkolt előlem. 
Megfertőzte a lelkét, nem kívánta a 
velem való találkozást.
Egy idő múlva azt tapasztaltam, Isten 
Lelke erősen késztet arra, hogy tusa-
kodjak érte – ebből tudtam, nagy baj 
lehet vele. Megkerestem.
Nem részletezem, milyen szenvedé-
sek, reményekkel és csüggedésekkel 
teli időszak következett. Lelki testvé-
reimmel együtt is könyörögtünk érte, 
ne hulljon kárhozatba az élete! Már 
az is csoda volt, hogy engem kért meg 
arra, kísérjem el az újabb kezelésekre. 

Órákat töltöttünk együtt, én remény-
kedve, de egyre türelmetlenebbül, mert 
nem tudtam a lelkéhez férni. 
Egyik alkalommal, amikor a kórház-
ban voltunk, észrevett egy könyvet a 
polcon. – Mi lehet az? – kérdezte. A 
Gedeon Társaság Bibliája volt. Kérés 
nélkül olvasni kezdtem azt a részt, 
amely a társaság amerikai megala-
kulásáról szólt. Ez kiváncsivá tette. 
Az alapítók bizonyságtételét is végig-
hallgatta. Ettől kezdve ismét „eltűr-
te”, ha az Úr Jézusról, szolgálataimról 
beszéltem, de semmire sem reagált. 
Egyik alkalommal azt mondta: – jó 
neked, hogy így tudsz hinni – nekem 
ez nem megy. Jézus szavaival válaszol-
tam: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, 
akik terheket hordoztok...” Az Úr őt is 
hívja, szólítsa meg bizalommal!
Több kezelést már nem kaphatott, 
állapota egyre rosszabb lett.

*

A fent elmondot-
tak előzték meg 
írá som elején em-
lített újabb látoga-
tásomat. Kollégámat 
kértem, ő is imád-
kozzon az elkészí tett 
alkalomért. 
Gondozója, majd 
váratlanul betop-
panó férje miatt 
nem volt lehetősé-
gem Igét olvasni, és 
imádkozni sem, pe-
dig erre készültem. 

Az ellenség most is 
akadályokat támasztott. A búcsúzás 
pillanatait használtam ki, és a fülébe 
súgtam: az Úr Jézus fájdalmak fér-
fi ja, betegség ismerője, a szenvedés-
ben van legközelebb hozzád! Kérlek, 
imádkozz! Ő az útlevél!
Nem tudom, eljutott-e a szívéhez, 
lelkéhez, és lesz-e még alkalmam 
találkozni, beszélni vele? Újra meg-
tapasztaltam, milyen nehéz a jó em-
bereknek megtérni, és a rabtartótól 
szabadulni, ha valaki igénybe veszi a 
szolgálatait. Nem adom fel a reményt, 
továbbra is tusakodom, imádságban 
harcolok érte!

Zika Klára
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„De mégis megtartottalak, hogy meg-
mutassam neked az erőmet és hirdessék 
nevemet az egész földön." 2.Móz 9,16
Ahogyan már írtam, 1982-ben, Istenem 
meggyógyította a szememet, de a szív- és 
érrendszeri betegségem megmaradt, és 
idővel rosszabbodott. 1988-ban átestem 
egy infarktuson, és koszorúér szűkü-
let lépett fel mindegyik koszorúérben. 
Négy évig jártam a kardiológiára, de 
az állapotom (mellkasi fájdalmam) 
rosszabb lett.
2001-ben Gy. Katika debreceni lelki 
testvérem, a Debreceni Klinikán kivizs-
gáltatott, ahol megállapították, hogy 
mindegyik koszorúér be van szűkül-
ve, és csak a koszorúerek átültetése 
segíthet állapotom javulásán. De ez a 
szívműtét egy külföldi betegnek nem 
könnyű eset, mert sokba kerül, és ne-
kem erre nincs pénzem.
Én ismét drága Uramhoz, tanácsa-
dómhoz fordultam. Ő ekkor ezzel az 
Igével biztatott, tanácsolt: "Hagyjad az 

Úrra a te utadat és bízzál benne, majd 
ő teljesíti." Zsolt 37,5. Mindenki féltett: 
igyekeztek lebeszélni az 5 órás műtét-
ről. A budapesti Segítő Jobbhoz fordul-
tam, ez a magyar állam által támogatott 
intézmény fi nanszírozta a határon túli 
betegek műtéteit. Háromszor fordultam 
ehhez az intézményhez, és mindany-
nyiszor elutasítottak, de Urunk bízta-
tott és erősített: először azzal az Igével: 
"Békesség neked, ne félj, nem halsz meg!" 
Bír 6,23. Az elutasítások után: "Várjad 
az Urat, légy erős, bátorodjék szíved, és 
várjad az Urat." Zsolt 27,14. Ahogyan 
megtanultam bízni az Úrban, ráállni 
az Igére, most is ezt tettem.
Ekkor, 2002. májusában jött Munkácsra 
Gy. Katika vezetésével egy orvos cso-
port Debrecenből. Katika megkérdezte, 
hogy milyen az egészségi állapotom, 
mi újság a műtéttel kapcsolatban? 
Mondom: „Semmi jó, a mellkasi fáj-
dalmak gyötörnek, és a műtétre nem 
kaptam engedélyt.” Akkor ő odafor-
dult a vele jött főorvoshoz, hogy se-
gítsen nekem. Ez a főorvos asszony 
személyesen kért segítséget számomra 
a budapesti intézménytől. Augusztus 
6-ra kitűzték a szívműtétet.
Hála és dicsőség drága Uramnak, fel-
használta lelki testvéreimet, és betel-
jesítette ígéretét. Ahogyan mondja is 
Igéjében: "Mond-é ő valamit, hogy meg 
ne tenné? Ígér-é valamit, hogy azt ne 
teljesítené?" 4.Móz 23,19. Csak ezt el kell 
hinni, kedves testvérem. Én elhittem! 
Hála drága Uramnak ezért és minde-
nért, amit életem folyamán megadott 
nekem. Én akkor békés, nyugodt szív-
vel feküdtem fel a műtőasztalra min-
den félelem nélkül, mert bíztam Uram 
ígéretében. Nem a gyógyszertől voltam 
nyugodt, mert elfelejtették beadni a mű-
tét előtti nyugtató injekciót, ami a mű-
tőben tudódott ki.
A műtéti beavatkozás minden szövőd-
mény nélkül zajlott le. Az operáció utáni 
lábadozásom alatt semmilyen mellék-
hatás nem lépett fel. Hála, dicsőség 
ezért Uramnak, Istenemnek!
Drága Istenemnek még célja volt az 
életemmel, és ezt kijelentette egy újabb 
Igével, amit az elején leírtam a 2.Móz 
9,16 "...hogy hirdessem nevét az egész 

földön." Ezt igyekszem tenni, azért ír-
tam le ezt most.
Nem mondom, hogy egészséges va-
gyok, most is van tövis a testemben, 
de gyenge testtel is lehet az Urat szol-
gálni, most például: imádsággal. Pál 
apostolnak is azt mondta az Úr, ami-
kor a testében lévő tövis elvételéért 
imádkozott: "Elég néked az én kegyel-
mem..." 2.Kor 12,9.
Jelenleg ízületi fájdalmak gyötörnek. 
Mondhatja valaki, hogy újabb ostoro-
zás. De én úgy fogadom el, hogy Uram 
a szenvedéssel formál és tisztít. Az ara-
nyat is tűzbe teszik, hogy kiolvadjon 
belőle minden salak. Minket is tűzbe, 
azaz betegségbe, gyászba és az élet más 
próbáiba helyez Istenünk, hogy megsza-
baduljunk minden megkötözöttségtől, 
bűntől, szennytől. Isten a nehéz időket 
használja a fi nomítás munkájának el-
végzésére, hogy a legjobbat hozhassa ki 
belőlünk, hogy hasznára elkészítsen: 
"Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem 
látszik örvendetesnek, hanem keserves-
nek, ámde utóbb az igazságnak békes-
séges gyümölcsével fi zet azoknak, a kik 
általa gyakoroltatnak." Zsid 12,11.
Magányomban az Úr lett az én bizodal-
mam, erőm, társam, reménységem és 
örömöm. Minden nap és éjjel is Vele 
vagyok, dicsőítem, egy percre sem hagy 
el a nyomorúságomban, fájdalmaim-
ban: "És lesz az Úr nyomorultak kővára, 
kővár a szükség idején. Azért te benned 
bíznak, a kik ismerik a te nevedet, mert 
nem hagytad el, Uram, a kik keresnek 
téged." Zsolt 9,10-11.
Az Úr téged sem hagy el, kedves 
Olvasóm soha, ha szívedbe hívtad 
Őt, megvallottad Néki bűneidet, és 
bocsánatot kértél azokra Tőle. Ő ak-
kor szívedbe költözik, teljesen meg-
bocsát, és készített neked egy biztos 
helyet a mennyben! Ráadásul már itt 
a földön is kővárad lesz! Ha azonban 
még nem hívtad szívedbe Jézust, ak-
kor ne várj tovább, mert nélküle nincs 
biztonságod, illetve kővárad a bajban, 
sem örök üdvösséged a mennyben. 
„Ti is azért legyetek készek:mert a mely 
órában nem gondolnátok, abban jő el 
az embernek Fia."  

M. Ilona, Munkács

A MEGSZEGETT KENYÉR

Meghal a búzaszem. Aranykalász
Sarjad szívéből. Kaszasuhanás…
Halál, melyet megint halál követ:
a cséplőgép… kemény malomkövek…
az erjedés… a tűz… a fájdalom…
És most fehér kenyér az asztalon.

A szenvedések útján ím, felér
a Koponyák hegyének asztalára
és vár reánk a megszegett kenyér.
Mi, akik epedünk és éhezünk,
kinyújtjuk érte elaszott kezünk…
égi erőt, új életet nyerünk
és üdvösség az, amit érezünk.

Túrmezei Erzsébet 
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Vettem a bátorságot, hogy megosszam 
bizonyságomat Önökkel arról, milyen 
jó az Úr, és mennyire gondja van az 
Őt szeretőkre. „Szeretem azokat, akik 
engem szeretnek, és akik engem keres-
nek, megtalálnak” Péld 8,17.
Fiatalabb koromban is kerestem 
Istent, nagymamám elvitt a Jehova 
Tanúi gyülekezetébe, de aztán vala-
milyen oknál fogva elmaradoztunk. 
Én nem adtam fel a keresést, mert 
hittem, hogy Isten létezik. Több gyü-
lekezetben is megfordultam, de az Úr 
Jézus Krisztus szeretetéről, békességé-
ről, kegyelméről, szabadításáról nem 
tudtam. Így aztán belekeveredtem a 
kábítószer, gyógyszer, cigaretta és 
a vele járó sötét bűnök rabságába. 
Mikor már nem bírtam tovább, ak-
kor a munkába menekültem, de ter-
mészetesen nem tudtam szabadulni, 
hiszen most már tudom, hogy nincsen 
gyógyulás csak a mi drága Úr Jézus 
Krisztusunkban.
Ezután pszichiátriai kezeléseken es-
tem át. Nagyjából helyreálltam, és el 
tudtam menni dolgozni. De természe-
tesen nem volt gyógyulásom. Ezen a 
munkahelyemen ismertem meg a fér-
jemet. Odaköltöztem hozzá. Köszönöm 
Istennek, hogy ide vezérelt, mert az 
idős, szomszéd Erzsike nénim elkez-
dett nekem beszélni az Úr Jézusról és 
az Ő szeretetéről, békességéről, szaba-
dításáról. Annyira meg voltam kötöz-
ve, a sátán rabságában voltam, hogy 
amikor beszélgettünk Erzsike néni-
vel Istenről, és olvastam az evangéli-
umról szóló könyveket, és esténként 
imádkoztam, akkor félelmeim lettek. 
Úgy gondoltam, én annyira bűnös va-
gyok, hogy nekem ezekért a bűnökért 
Isten nem fog megbocsátani soha, és 
a pokolba kerülök. Így kezdtem azt 
gondolni, hogy Erzsike néni nem is 
Istentől szól, hanem valamilyen okkul-
tizmus van a dologban, boszorkaság. 
Ezért úgy döntöttem, nem beszélge-
tek többet Erzsike nénivel. 
A félelmeim nem múltak el. 2 napig 
nem aludtam semmit. Mindent sö-
tétnek láttam, csak féltem. Nagyon 
féltem Erzsike nénitől. Ekkor áldott 
állapotban voltam – 4 hónapos – a 
kisfi ammal. Éppen tanácsadásra men-
tünk a párommal, és annyira rám ne-

hezedett a teher: tudtam, hogy meg 
kell jelennem Isten ítélőszéke előtt, 
és azt is, hogy nem fogok tudni mit 
mondani, mert annyira bűnös va-
gyok. Ismét rám jött egy pszichózis, 
de most már tudom, hogy a világos-
ság és a sötétség harcolt értem. Hálás 
vagyok minden nap Istennek, mert 
győzött a szeretet.
A tanácsadásról mentővel vittek be a 
pszichiátriára. Nekem olyan érzésem 
volt a mentőben, mintha egyenesen a 
pokolba mennék. Egy hétig bent vol-
tam a kórházban, ott sem aludtam so-
kat. Utána haza engedtek. 
Teltek a napok, lassan felépültem. 
Állandóan járt a fejemben Isten és 
Erzsike néni, de még mindig féltem, 
nem bíztam. Aztán egyszer csak szólt 
hozzám az Úr: "menj át hozzá, mert 
szeret téged, és sokat imádkozik ér-
ted". (Mint utólag kiderült, Erzsike 
néni és egy gyülekezet imádkozott 
értem, amelyiknek most már én is 
tagja vagyok.) 

Átmentem, és azóta is minden nap 
megyek Erzsike nénihez, aki 6 éve 
imádkozott, hogy küldjön valakit az 
Úr, akivel el tud beszélgetni Istenről 
és az Igéről. Megtértem az Úrhoz, és 
átadtam az életemet. Meggyógyultam, 
nem kell gyógyszereket sem szednem. 
Az Úr a cigarettázástól is megszabadí-
tott, és azóta is minden nap szabadít. 
Köszönet és dicsőség Istennek, mert 
a kisbabámat is egészségesen segített 
a világra hozni. Nyugodt baba és hi-
szem, hogy ő is Isten gyermeke lesz, 
és lelkeket fog gyűjteni a kárhozattól 
az Úr dicsőségére! 
Ha az időm engedi, hallgatom a Merát. 
Áldja meg Önöket az Úr a szolgálato-
kért. Békesség!

Viktória, Környéről

Egy csapat nő a Bibliát tanulmá-
nyozta együtt. Mikor elérkeztek 
Malakiás könyvéhez, a harmadik 
fejezetben találkoztak egy verssel, 
amely ezt mondja: "leül az ötvös és 
megtisztítja az ezüstöt". 
Ez a vers teljesen lenyűgözte az asz-
szonyokat, és azon gondolkodtak, 
hogy vajon mit fejez ki ez az állítás 
Isten természetéről. Az egyik nő 
felajánlotta, hogy utána néz, ho-
gyan tisztítják az ezüstöt, és majd 
a legközelebbi alkalmon megosztja 
a többiekkel.
Azon a héten ez a hölgy felhívott egy 
ötvöst, és megbeszélte vele, hogy 
elmegy megnézni munka közben. 
Nem említette neki, hogy milyen 
célból akarja megnézni, azon túl, 
hogy egyszerűen kiváncsi a tisztí-
tási folyamatra.
Miközben az ötvöst nézte, a férfi  
megfogott egy darab ezüstrudacs-
kát, tűz fölé emelte, és hagyta, hogy 
felmelegedjen. Közben magyarázta: 
ahhoz, hogy az ezüst tiszta legyen, 
a tűz kellős közepébe kell tartani, 
ott, ahol a lángok a legmelegebbek, 
hogy a szenny kiégjen belőle.
A nő elgondolkodott a képen, amint 
Isten egy ilyen forró helyen tart ben-
nünket, aztán felelevenítette az 
igeverset: "leül az ötvös, és meg-
tisztítja  az ezüstöt". Megkérdezte 
hát a férfi t, igaz-e, hogy az ötvösnek 
a tűznél kell ülnie az ezüsttisztítás 
teljes ideje alatt. A férfi  igennel vá-
laszolt, és elmagyarázta, hogy nem-
csak, hogy ott kell ülnie és tartania 
kell az ezüstöt, de a szemét is rajta 
kell tartania egész idő alatt. Mert 
ha az ezüst a kelleténél akár csak 
egy perccel is tovább marad a lán-
gok között, megsemmisül.
A nő egy rövid ideig csöndes volt. 
Majd megkérdezte: "Honnan tud-
ja, hogy mikor lesz teljesen tiszta 
az ezüst?" Az ötvös mosolyogva így 
válaszolt: "Ó, az nagyon egyszerű, 
amikor látom magamat benne."

Neil Hopkins
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Isten csodálatosan és tökéletesen alkotta meg ezt a látható 
világot. Benne: fényt, levegőt, vizet, földet, növényeket, 
állatokat és teremtése koronáját, az embert. Hiszen Ő a 
földet és minden rajta lévő életet, az ember uralma alá 
akart helyezni. De az ember bűnbeesése miatt a föld áldás 
helyett átok alá került! Bizonyára a könnyebb megértés 
miatt, Isten a Bibliában sokszor szól hozzánk képekben 
és hasonlatokban. Ebben a fent idézett igeszakaszban is 
az élő gyülekezetet embertesthez hasonlítja Pál apostol 
által. Ahogyan az ember teste sejtekből, tagokból áll, ha-
sonlóképpen Isten élő gyülekezete is élő lelki sejtekből 
és tagokból áll. A fej: Krisztus, most még láthatatlan, hi-
szen az Atya jobbján van. A földön látható teste pedig: az 
újjászületett, élő lelkek gyülekezete. Az első Korinthusi 
levél 12. fejezetében a 12. verstől a 27-ig terjedő szakasz-
ból most csak kivonatosan idézek pár gondolatot. „Mert 
ahogyan a test egy, bár sok tagja van... ugyanúgy a Krisztus 
is... Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mind-
egyiket, ahogyan akarta... Így bár sok a tag, mégis egy a 
test... Isten szerkesztette így a testet egybe: az alacsonyabb 
rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy... kölcsönösen 
gondoskodjanak egymásról a tagok... Ti pedig Krisztus 
teste vagytok, és egyenként annak tagjai.” 
Csodálatos felépítésű az emberi test. Vannak külső, lát-
ható részei, és vannak belsők, láthatatlanok. De a legna-
gyobbnak is, a legkisebbnek is nélkülözhetetlen feladata 
van a testben. Azonban sok embertársunk csonkolt ta-
gokkal kénytelen leélni földi életét. Találkozunk félkarú, 
féllábú emberekkel, akiknek – valamilyen oknál fogva – 
vagy a kezük, vagy a lábuk hiányzik. A belső, láthatatlan 
beteg tagokról nem is szólva, akikkel telve vannak kórhá-
zaink. De most Krisztus élő gyülekezetét szeretnénk közép-
pontba állítani! Hiszen örökkévaló, hallhatatlan lelkünk 
sokkal fontosabb halandó testünknél. Mivel a testünk 
ideig való, a lelkünk pedig örökkévaló! A gyülekezetben 
is vannak a tagok között fokozatok. Vannak lelkipász-
torok, evangélisták, misszionáriusok és laikus bizony-
ságtevők. Azt azonban csak Isten látja, hány imádkozó 
szívű gyermeke él, szerte a földön, akikről tudomásunk 
sincs. Hallottam néhány buzgó imádkozó asszony felől, 
akiknek buzgó könyörgésére valahol nagy lelki ébredés 
indult meg! Mert Isten másként osztályozza az embere-
ket, mint mi. Mert mi, emberek – sokszor még hívők is 
–, felfelé törekszünk az elismerés és látványosság létrá-
ján. De Isten szerint a növekedés lefelé történik: az alázat 
és a szerénység létráján. Majd csak odaát, Istennél lesz 
nyilvánvaló, hogy Isten mércéje mennyivel más, mint a 
mienk. Jézus Krisztus a fej, aki testének, a gyülekezet-
nek minden tagját jól ismeri. Folyamatosan gondoskodik 
arról, hogy ez az élő test, a gyülekezet növekedjen. Ez a 
növekedés pedig abból áll, hogy lakott földünk minden 
táján újabb és újabb élő sejtek, hívő emberek épüljenek 
bele Krisztus testébe, abba a gyülekezetbe, mely fölötte 
áll minden más gyülekezetnek a földön. Abban a gyüleke-
zetben csak újjászületett emberek lehetnek, akik felülről, 
Istentől születtek! Ezért nevezik őket Isten gyermekeinek! 
De még ez a gyülekezet sem tökéletes. Sajnos a hívő em-
berek között is vannak versengések, ez pedig fájdalmas 
rendellenesség Isten gyülekezetében! Ezért nem ok nél-

kül írja a Biblia: „Egymást különbnek tartsátok ti, maga-
toknál”. A testünkben is minden tagnak megvan a ma ga 
rendeltetése, és születésétől halála percéig a maga he lyén 
végzi a rá bízott szolgálatot: a kéz, a láb nem verseng-
het egymással. Mi sem bizonyítja jobban, hogy Krisztus 
gyülekezetében mennyire fontos a legkisebb tagnak is a 
szolgálata, mint a Sínai pusztában a szent sátor tovább-
szállítására kiválasztott emberek különböző beosztása. 
Közöttük a sátorcövek hordozójának is fontos szerepe volt 
a sátor rögzítése szempontjából. Ezért ha Isten kiválaszt 
valakit szent ügyének szolgálatára, legyen az nagy vagy 
alacsony beosztás, nem volna szabad rangon alulinak 
tartani. Ha Isten mércéje szerint csak egy pohár hideg 
vizet nyújtunk a szomjazónak, nem marad el a jutalom. 
Ezért egyetlen beosztott ember sem panaszkodhat, hogy 
ő nem kapott méltó beosztást a gyülekezetben. Ha pedig 
arra gondolunk, hogy Isten gyermekei királyi gyerme-
kek, királyi papok, Krisztus testvérei – földi viszonylat-
ban főhercegek –, akkor a legalacsonyabb beosztás is 
sokkal különb a világi szolgálatoknál. Csak az a szomo-
rú valóság, hogy Isten gyermekeinek nagy része is sok-
szor világi módon gondolkodik, és megfeledkezik arról, 
hogy az ő szolgálata sokkal szebb és nemesebb a világi-
ak szolgálatánál. Mert a világi szolgálat ideig való, de az 
Úrnak végzett szolgálat örökkévaló. Isten gyülekezete, 
Krisztus élő teste ma még szétszórtan él a föld kereksé-
gén. Különböző nemzetek, felekezetek újjászületett, fehér 
és színes bőrű tagjai, gazdagok, szegények abban a bol-
dog reménységben élnek, hogy a feltámadás nagy napján 
egybegyűlve elragadtatnak Isten dicsőséges trónja elé! 
A mennyben mindnyájan együtt leszünk, mint Krisztus 
élő testének tagjai és egymás testvérei. Bárcsak volnánk 
elégedettek azon a helyen, ahová Urunk állított minket 
Szentlelke által! Jutalomra pedig itt a földön egyikünk 
se számítson. Megjutalmazásban odaát lesz részünk, 
mégpedig olyan mértékben, amilyenre most még gon-
dolni sem merünk. Ezért drága ajándék, kiváltság Isten 
gyülekezetéhez tarozni.

Pecznyík Pál

É N E K
Életem napja már alkonyra hajló, 
nemsoká véget ér vándorutam.
E fényben vonulhat remegő lábam, 
Tehozzád Megváltóm, dicső Uram.
S ha fáradt szívem majd utolsót dobban, 
kezemből földre hull vándorbotom.
A lelkem menny felé örömmel szárnyal,
Atyámnak szent arcát, megláthatom.

Pecznyík Pál



72013 / 1

Immár két évtizede 
an nak, hogy Isten 
le hajolt hozzám, és 
szent kegyelméből 
megtérhettem. Ak kor 
hatalmas hév vel kezd-
tem ta nul mányozni a 
Szentírást és mindig, 
mindent összevetet-
tem a régi életemmel, 

hogy vajon mikor, hol, min kell változ-
tatni. Emellett aztán ki is tartottam. Ma 
is ezt gondolom a jó útnak, de valami 
mégis kezdett megváltozni…
Elolvasom a tanítást. Mélységesen egye-
tértek vele, hevül a szívem, meleg szik 
tőle a lelkem, boldog vagyok, hogy egy 
olyan országba tartok, ahol ez a törvény, 
s olykor ezzel be is fejeztem a témát. 
Így voltam ezzel a minap is. Nagyon 
szerettem volna kijönni egy lelki gö-
dörből, és a vonatkozó Igét olvasva 
fel is bátorodtam erre. Tudtam, hogy 
Isten segítségével minden lehetséges. 
Begyógyulhat az igazságtalanság sebe, 
meg tudok bocsátani, sőt szeretettel tu-
dok a másik emberre nézni, úgy, mint 
ahogy a testvérek tekintenek egymásra. 
Kértem Isten segítségét ebben, mert ez 
a viszonyulás nem földi eredetű dolog. 
Kértem a szemléletmódját, erejét, irgal-
mát, szeretetét ahhoz, hogy krisztusi 
módon tudjam elhordozni ezt a konf-
liktust. Nos, minden jól ment addig, 
amíg az Úr jelenlétében voltam. Aztán, 
amikor befejeztem az imát, mentem a 
napi dolgomra. Egyszer csak azt vet-
tem észre magamon, hogy már megint 
ez az ügy van napirenden. Támadott 
állandóan. Ismét rám zúdult az egész 
méltatlan ügy, és ismét fájni kezdett 
minden. Újból átéltem, hogy a meg-
gondolatlan szavakkal ölni lehet. 
Teltek-múltak a napok, a hetek… 
Reggelente az Úr előtt voltam. Ismét 
és ismét beszéltem vele erről, mert 
nem akartam rosszul reagálni, bár 
nagy volt a kísértés. Azt sem akar-
tam, hogy Isten megbüntesse a mási-
kat ezért. Az volt a kérésem, ébredjen 
rá arra, hogy amit tett, az nem méltó 
hozzá, és nem méltó a krisztusi ember-
hez. Ébredjen rá, és jöjjön ki ebből a 
borzalmas gyakorlatból. 
Egy napon aztán, mintha az Úr meg-
szólított volna, egy különös gondolat 
jött a szívembe. Van egy igen szép, de 
nagyon gyenge ország. A hadvezér nem 
lát menekedést a szomszédos uralkodó 

támadásával szemben, ezért szövetsé-
gest keres. Talál is egy olyan királyt, 
aki még soha, de soha az életben nem 
vesztett csatát. Ez a király felajánlja, 
hogy megsegíti. Odaáll a határra, és 
majd amikor a gyenge hadvezér kéri, 
hatalmas erejével bevonul, és izzé-por-
rá zúzza a fenyegető  ellenséget. A had-
vezér ennek igen megörül, de amint 
elfordul, mindent úgy csinál tovább, 
úgy harcol, mintha egyedül lenne. Már 
majdnem veszít. Be kell hívni a szö-
vetségest... Ekkor kérdezte meg tőlem 
Isten, hogy miért keresem a szövetsé-
gét egy probléma megoldására, ha nem 
veszem igénybe a segítségét. Ez mélyen 
megérintett. Mert tényleg, olykor így 
volt. Kértem az erejét, de aztán úgy él-
tem, mint aki magára van hagyva. Ettől 
kezdve, ha a rossz gondolat megint be-
lém akart marni, elutasítottam. Sőt... 
Az volt az érzésem, hogy imádkoznom 
kell azért a meggondolatlan másikért is. 
És megtettem. Sokszor. Beszélgettem 
róla Istennel. Elmondtam neki esete-
ket – amit az Úr nálam is jobban tu-
dott –, és kértem, hogy szeretgesse ki 
abból, ami belőle nem kedves a meny-
nyei Atyának. Aztán ismét és ismét és 
ismét... s azt vettem észre, hogy az átélt 
konfl iktus ereje csökkenni kezdett, és 
egyre nőtt bennem a megbocsátás és a 
szeretet fénye. Ma már túl vagyok ezen, 
s hálás vagyok Istennek a gyógyulásért. 
Az Ige is így szól: ...imádkozzatok egy-
másért, hogy meggyógyuljatok... (Jak 
5,16) – s ez nagyon igaz a lelki beteg-
ségekre is. 
A másik dolog az volt, amit az Úr ismét 
megtanított nekem, hogy rangsoroljam 
az engem ért dolgokat! Tételezzük fel, 
kapok egy bántást és kapok 1000 ál-
dást. Mit gondoltok, milyen az emberi 
természet? Igen! A bántás miatt kesereg 
éjjel-nappal, és nem az áldások miatt 
örül. Még akkor is az áldásnak kéne 
felül kerekedni, ha 1:1 lenne az arány, 
mert a jó származik a Menny Urától. 
Ekkor Isten azt mondta nekem, hogy ez 
a szemléletmód nemcsak hálátlanság, 
de Isten ajándékának a lebecsülése is, 
vagyis végső soron az Urat teszem hátra 
és a gonoszság munkáját hagyom elől 
az életemben. Ezen nagyon meg ren dül-
tem, és ismét kértem az Örökkévalót, 
hogy bocsásson meg, és tanítson en-
gem tovább. Újból és újból, amíg csak 
élek... mert ez a kegyelem... 

Salyámosy Éva

Immár két évtizede 
an nak, hogy Isten 
le hajolt hozzám, és 
szent kegyelméből 
megtérhettem. Ak kor 
hatalmas hév vel kezd-
tem ta nul mányozni a 
Szentírást és mindig, 
mindent összevetet-
tem a régi életemmel, 

VÁLASZ
Bizony szomorú volt a leveled…
Sötét, reménytelen, vigasztalan.
Kezét tördelte benn a fájdalom.
A fájdalomnak annyi hangja van.
Komor, gomolygó, tépett fellegek,
és el nem űzi őket semmi sem.
Hát tifelétek nincs húsvét soha?
A te Megváltód még sírban pihen?

Nem akarod te megtagadni Őt,
mégis tagadja lényed és valód,
mégis tagadja koldus életed
az érted vérezőt és meghalót.
Pedig te küzdesz – keményen, nagyon,
s a sorsod küzdeni, de győzni nem. –
Hát tifelétek nincs húsvét soha?
A te Megváltód még sírban pihen?

Hiszen amerre feltámadva jár,
megzengeti a győzelem dalát,
szemek sugáros fénye hirdeti
erejét, életét, diadalát…
vén téli fának korhadt törzse is
rügyet bont új tavasz reményiben!
– És tifelétek nincs húsvét soha?
A te Megváltód sírban pihen?

Nem gondolod, hogy ott halad veled?
Siettek együtt Emmaus felé.
Hangja már bontogatja az eget,
S balga szíved úgy gerjedez belé.
Itt–ott kék hasadék a fellegen,
sugarak törnek át, fénylik be Őt…
Egy pillanat még… s hittel boldogan
borulsz le élő Megváltód előtt.

Túrmezei Erzsébet

Kérjük, hogy ha teheti, 

Előre is köszönjük!

gondoljon a MERA-ra eb-MERA-ra eb-MERA
ben az évben is, ami-
kor Ön, vagy rokonai az 
adóbevallás időszakában 
rendelkeznek az 1% fe-
lől. A bent ma ra dó 1%-ot 
az állam használja fel, 
s ha már van lehetőség 
felőle dönteni, érdemes 
ezzel élni…
Adószámunk:

18007411-1-42
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„Őbenne (Jézus Krisztusban) teremte-
tett minden, mennyen és földön,...  Ő a 
feje a testnek, az Egyháznak” (Kol 1,16-
18). „Az egész test pedig az Ő hatásá-
ra egybeilleszkedve és összefogva, ...és 
minden egyes rész a saját adottságá-
nak megfelelően működve  ...épüljön 
szeretetben.” (Ef 4,16.)
Hűvös alkonyatkor ülök a Balaton 
partján, egy hatalmas terméskövön 
(Almádi vörös homokkő), és átadom 
magam a természet szépségének. 
Elgyönyörködöm az opálosan csillo-
gó víztükör változásaiban.
Távolabb egy öttagú hattyúcsalád úsz-
kál csendesen – az egészséges család 
összetartozását szemléltetve.
Milyen csodálatosan alkotta meg Isten 
a teremtett világot! Akit vízi életre te-
remtett, annak úszóhártyákat adott 
a lábaira, faggyúmirigyet a farkára, 
amivel be tudja kenni a tollazatát, hogy 
vízhatlan legyen. A külső, erős tolla-
zat alá még puha pihéket is készített, 
hogy vastag, hőszigetelő rétege legyen 
a hideg időkre. Nagyon célszerűen van 
ez az egész megtervezve!
Mialatt ebben az idilli képben gyö-
nyörködöm, az enyhe szellőben el-
száll előttem egy kis tollpihe. Talán 
az egyik hattyútól, vagy valamelyik 
vadkacsától származik…
Csendesen úszik a levegőben. Néha 
kicsit feljebb emelkedik, majd lejjebb 
száll. Aztán megfordul, mert más irány-
ba viszi a lágy fuvallat. Amíg tudom, 
követem a tekintetemmel, majd egyszer 
csak a szárazföld felé veszi az irányt, 
és eltűnik a szemem elől.
Amikor már sötétedni kezdett, haza-
felé menet egy tócsába beleragadva 
találtam meg egy hasonló tollpihét. 
Talán ugyanazt, amelyiket a vízpar-
ton láttam. Már nem tudott repülni, 
mert a tócsa sáros vizétől átázott. Rá 
is taposott valaki. Alig lehetett felis-
merni kedves „barátomat”, aki ― még 
nem is olyan régen ― mint a „sza-
badság” szimbóluma, szabadon len-
gett a lágy esti szélben. Az a tollpihe, 
amelyik kevéssel ezelőtt oly kecsesen 
szállt előttem, most itt van a pocso-
lyában, s nem egyéb már, mint egy-
szerű „szemét”. A reggeli söprő kocsi 
majd el fogja takarítani.
Amikor másnap kora hajnalban fel-
ébredtem, s ― mint ahogy szoktam 

― a hajnali csendben engedtem, hogy 
a bennem lakozó Szent Szellem beszél-
gessen velem, Ő előhozta ― mintha 
csak újból végigéltem volna ― a teg-
nap esti „tollpihe kalandot”.
A tollak a vadkacsa, vagy hattyú testén 
egy meghatározott rendszert alkotnak, 
s fontos feladatot töltenek be. A tol-
lak nem egyformák. Vannak nagyra 
nőtt, határozott formájú „evezőtollak”. 
Vannak, amelyek ugyanígy néznek, 
ki de kisebbek, mert máshol he lyez-
kednek el, s ott nem is férnének el, 
ha ugyanolyan nagyok lennének, 
mint a többi. Vannak szép színesek, 
amelyek a vadkacsáknál mutatják a 
fajtajelleget, mások pedig egyszerűen 
csak fehérek, vagy szürkék. Vannak 
olyanok is, amelyeknek csak a végén 
van egy kicsi része, ami a toll formá-
jára hasonlít, a többi csak puha pihe. 
Ezek képezik a vízimadár belső hő-
szigetelését.
Mindegyik toll más és más, mert 
mindegyiknek más a rendeltetése. 
Mindegyiknek fontos feladata van, 
amit be kell töltenie, hogy a vadka-
csa „jól működjön”.
Milyen bonyolult rendszer ennek a ki-
csi, kedves vízimadárnak a tollazata! 
S ez még csak a külső „burkolat”! Mi 
minden van még egy kis vadkacsá-
ban, amit nagyon bölcsen ki kellett 
ta lálni, és meg kellett tervezni a Jó 
Is tennek, hogy ez a kis állat komp-
lett legyen!
Aztán kaptam még egy nagy tanítást 
arról a szélhordta tollpihéről, amely 
megtaposva a pocsolyában végezte 
rövidke kalandját.
Ugye, annak a „tollazatnak” valami 
határozott, fontos feladata van? A 
tollaknak különböző formájuk van, 
ahogy mindegyiknek más a szerepe 
is, s ezt a feladatot akkor tudják be-
tölteni, ha a helyükön vannak. A kis 
tollpihének „kisebbségi érzése” is le-
hetett az evezőtollakkal szemben, hi-
szen ők milyen gyengécskék, milyen 
jelentéktelenek. Őket általában nem is 
látja senki. Senki nem gyönyörködik 
pompás színükben, észre sem lehet 
venni őket a szép, a fajtára jellemző, 
meghatározó fedőtollak alatt.
Mindegyik más és más, de mindegyik 
akkor tudja betölteni feladatát, csak 
akkor képes hasznossá válni, ha ott 

„Az ajándékozó bővelkedik...” 
(Péld 11,25).

Ha szeretném, hogy a lelkem 
gazdagodjék, nem szabad felhal-
moznom a javaimat, hanem szét 
kell osztanom a szegényeknek. A 
számítás és fösvénység csak a vi-
lágban vezet gazdagsághoz, de ez 
nem Isten szerint való, mert Ő ezt 
mondja: „Van, aki bőven osztogat, 
mégis gyarapszik, más meg szű-
ken méri a járandóságot, még-
is ínségbe jut” (Péld 11,24). A hit 
gazdagodik, miközben ad. Ezt 
kell újra meg újra kipróbálnom, 
és számíthatok rá, hogy bőkezű-
ségemnek olyan nagy gazdagság 
lesz a jutalma, amilyen csak a ja-
vamat szolgálja.
Lehetséges, hogy gazdag leszek. 
De nem leszek túl gazdag. A túl 
nagy anyagi jólét olyan nehéz-
kessé tenne, mint amilyenek 
rendszerint a kövér emberek: a 
világiasság „emésztési zavarai-
val” küszködnék, már nem érez-
ném Isten áldásainak ízét. Ha elég 
javam van ahhoz, hogy egészséges 
legyek, érjem be vele; ha kielégítő 
anyagi helyzetet ad az Úr, legyek 
megelégedett.
Van azonban lelki-szellemi gaz-
dagság is, amelyre sóvárogva kell 
törekednünk. Ez az Isten ügye, a 
gyülekezet és embertársaink iránti 
bőkezűségünk révén növekedik. 
Ebben nem szabad fukarnak len-
nünk, nehogy megszégyenedjünk 
szívünkben. Légy nagylelkű ada-
kozó, mert így hasonlítasz majd 
egyre jobban az Úrhoz. Ő az életét 
adta érted, hogyan is tagadhatna 
meg bármit is tőled?

Spurgeon
(részlet az Isten ígéreteinek 

tárháza c. könyvből)

Van, aki bőven 
osztogat...
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van azon a helyen, ami számára ren-
deltetett. Talán, egyszer-egyszer elő-
fordul, hogy a tollpihécske szeretne 
kiemelkedni a többiek közül. „Jó len-
ne, ha engem is látnának! Hiányzik 
a változatosság. Hiányoznak a kü-
lönleges élmények. Jó lenne kitörni 
a kisszerűség, az észrevétlenség ho-
mályából. Szükségem van az önmeg-
valósítás felemelő élményére. Én is 
vagyok valaki!”

Ezt a képet szemlélve hozta elém az 
Úr, „Isten népét”, az Eklézsiát. Egy 
különleges ― mondhatnám úgy is ―, 
speciális feladatra rendelt csoport. Őt 
kell bemutatnunk ennek a világnak. 
Nem vagyunk egyformák. Nem azon-
osak a képességeink, talentumaink, 
és nem azonos a szolgálati területünk 
sem. Ez az Eklézsia, ez a „komplett 
összefüggő rendszer” akkor ― és csak 
akkor ― képes betölteni feladatát, ha 
minden tagja, minden részecskéje a 
helyén van. Minden része úgy funkci-
onál, amire a Nagy Szervező szerkesz-
tette. Az önmegvalósítás fogalmának 
itt akkor van értelme, ha az a kis ta-
gocska ― bármilyen jelentéktelennek 
tűnik is ― felismeri a maga feladatát, 
szolgálati helyét, és minden erejével 
azt kívánja megvalósítani.
Sajnos, az „Isten gyermekei” között is 
láttam már „levegőben szálló” tollpi-
héket. Az ilyen meg is mondja: neki 
nincs szüksége gyülekezetre. Ismeri 
és rendszeresen olvassa a Bibliát. Ő 
meg tudja élni egymagában is a hívő 
életét. Őt Isten „szabadságra híva el”. 
Nincs szüksége arra, hogy olyanok tanít-
sák őt ― esetleg még fegyelmezzék is 
―, akik kevesebbet tudnak az Igéről, 
mint ők. Ők megtalálják szolgálati te-
rületüket a gyülekezet nélkül is.
Első látásra még fel is figyel rá az 
ember. „Milyen szép szolgáló élet!” 
„Mennyire fáradozik az Úrért!” „Mi-
lyen megkapó az a szabadság, amiben 
él.” Látni, hogy „szabadon szálldos” 
– hol erre, hol arra. Neki „elhívása 
van” a szolgálatra. Próféta. Tanító. 
Pásztor. Most ebbe e gyülekezetbe, 
most meg abba. Tanít, csoportot szer-
vez. Nem fogadják. Igen, mert fátyol 
van a szemükön, azért nem!... Majd 
máshol, talán... Ott sem... A szél to-
vább viszi. Már másfelé lebeg a le-
vegőben. Hogyan tudná valahogyan 
mégis betölteni a feladatát?
Aztán „hazafelé menet” meglátom a 
pocsolyában. Megtaposva.

Tévedett talán? Vagy nem jól értel-
mezte az „elhívást”? Nem értette meg, 
hogy a tollpihének hol van a rendelt 
helye? Pedig a tollpihe valóban szépen 
tud repülni. Az enyhe szellő csupán 
arra való eszköz volt, hogy belekerül-
jön a kukába?
A mi tollpihe (vagy akár evezőtoll) lé-
tünk során az a legfontosabb, hogy el 
tudjuk fogadni a Teremtőnktől rendelt 
hivatásunkat, faladatunkat, és tudjuk 
a biztos helyünket, ahol az Úr látni 
akar minket.
Szépen hangzik, amikor valaki ezt 
mondja: vágyakozom találkozni Is-
tennel, és ez egy nagyon jó dolog. 
Isten is arra vágyik, hogy személyes 
találkozásom legyen Vele. De Ő min-
dig a helyemen keres. Ha nem vagyok 
ott, nincs esély a találkozásra.
Ebből a tollpihe történetből nagyon 
világossá vált számomra, hogy Istennél 
nem kis feladat, meg nagy feladat van, 
hanem csak feladat. Feladat, amit én 
(te, vagy ő) kaptam. Feladat, amit ne-
kem kell elvégezni. Azt senki más nem 
teheti meg helyettem. A jól elvégzett 
feladat után pedig Isten nekem fog-
ja mondani: „Jól vagyon kedves és hű 
szolgám, kevesen voltál hű, sokat bí-
zok rád ezután. Menj be urad ünnepi 
lakomájára.” (Mt 25,23)
S hogy mi a tanulság ebből a magam 
számára? 
Röviden talán úgy lehetne megfo-
galmazni: első sorban azt kell tisz-
tán látnom, mivel ruházott fel az én 
Uram. Aztán azt, hova helyezte el az 
én életemet. Mert csak akkor tudok 
találkozni Vele, ha a helyemen vagyok 
– Ő ott fog keresni, Ő ott akar velem 
találkozni.
Lehet, hogy nagyon kívánatos a szelek 
szárnyán repülni, könnyű is egy toll-
pihének, de csak akkor van haszna a 
létezésének, ha a helyén van. 

N. Rezső

A te helyed
Hová az Isten állított
Bizonnyal az a te helyed.
Csak ott lehet ő pajzsod,
Csak ott lehet mindig veled.
Áldást ha kíván adni rád
A földön szerte nem keres
Csak ott keres a helyeden –
És jaj neked, ha az üres!

Áldd meg hát híven helyedet,
Akármily súlyos a kereszt.
S ha tűz próbálja hitedet,
Ne óhajtsd elkerülni ezt.
S ne nézz sóvárogva másfelé,
Ha tán helyed igénytelen.
Dicsérd az Istent éppen ott,
Az elrejtett kicsiny helyen.

Amit mulasztasz, úgy lehet,
Elhagyván a magad helyét,
Az tán áldástól fosztja meg,
Istennek egy más gyermekét.
Gondold meg jól: a te helyed,
Te töltheted be, senki más.
Az Úr rád bízta, s Ővele
Tied lesz majd a számadás.

Fogadd naponként e helyet.
Mint Istened ajándékát.
Ne szőj magad más terveket,
Add őket mind az Úrnak át.
Győzelmet akkor ad csupán,
Imád csak úgy hallgatja meg
Ha mint az ő hű harcosa,
El nem hagyod az őrhelyed.

Halálodig légy hű s igaz,
Úgy nyersz majd égi koronát.
Benned az Úr, ha hű maradsz,
Megdicsőítheti magát.
Örvendve töltsd be tisztedet,
Boldog reménnyel várd 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,
Óh, boldog nap számodra az,
Ha itt helyeden megtalált,
Magával visz a mennybe fel,
S a trónon helyet ad.

Németből fordította: 
Varga Gyuláné
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„Nem jó az em-
bernek egyedül 
lenni” – olvassuk 
a Bibliában, s ez-
zel az állítással a 
legtöbben egyet-
értenek, csak a 
folytatás kérdé-
sében vannak vi-
ták, „szerzek néki 

segítő társat, hozzá illőt.” Ezt a fela-
datot ugyanis többen inkább maguk 
intéznék... Nem mernek Istenben bízni, 
vagy nincs hitük, türelmük kivárni a 
„hozzáillőt”. Ebből persze sok kusza-
ság adódik, rendezetlen kapcsolatok, 
derékba tört életek, szánalmas em-
beri sorsok. Ám Jézus Krisztus azért 
jött, hogy az ördög munkáját leront-
sa, még ezen a téren is. 
A Joó házaspárral beszélgetek. 

Árpi: Olyan családból származom, 
ahol ismerték az Igét. Az Ige fényében 
próbáltak tanítani, nevelni bennün-
ket. Gyermekkoromban, fi atalságom-
ban nagyon sokat hallottam Istenről, 
és tudtam, hogyan kellene élnem, de 
20-22 éves koromban elszakadtam et-
től a tanítástól, mert korlátnak érez-
tem. Nagyon szorosnak tűnt, és azt 
gondoltam, a magam útját szeretném 
járni. Pedig még jóval ezelőtt Isten 
megszólított engem, megvallottam bű-
neimet, bemerítkeztem, és próbáltam 
a magam erejéből járni ezt az utat, 
de nem sokáig sikerült. A kudarcaim 
mélyen elkeserítettek, a Sátán vádolt. 
Nem kérdeztem Istentől, hol lakjak, 
kivel barátkozzak, milyen munkaterü-
leteket válasszak, párkapcsolati dön-
téseimből is kihagytam Őt. Nagyon 
hamar távolra kerültem Tőle, attól a 
biztos ponttól, ahonnan elindultam, 
mélyre süllyedtem. 
Egy munkahelyváltás kapcsán keresz-
tény főnököm lett. Mindent tudtam, 
amit mondott, hogy nem helyes az az 
út, amin járok, de mégis azt gondol-
tam, tudom, hogy nem az az én utam, 
amit ő mond, és csakhamar rövidre 
zártam a beszélgetéseket. Ennek el-
lenére azt mondta: imádkozik értem. 
Ráhagytam. Ugyanakkor szüleim, test-
véreim, és az a gyülekezet is, amit hát-
rahagytam, nagyon so kat imádkozott. 
Aztán egy bemerítési istentiszteletre 

hívott el a főnököm, igent mondtam 
rá, mert úgy éreztem, hogy illik el-
menni. Azon az alkalmon kerültünk 
a feleségemmel közelebb ahhoz az út-
hoz, amit Isten készített számunkra. 
Ekkor még élettársi kapcsolatban él-
tünk, és az Úr ráterhelte a szívemre, 
hogy mennyire szentségtelen és Ige 
ellenes az, amit cselekszünk. Pontosan 
azt tesszük, amitől tilt, távol tart az 
Úr, az Ige által. Elhatároztam, hogy 
szeretném nap mint nap keresni az 
Ő akaratát, rendezni Vele a kapcso-
latunkat és egymással is.

Éva: Gyermekkoromban eljártam 
templomba, és valamilyen szinten is-
mertem az Igét is. Hittem az Úrban, 
de nem volt teljes a hitem. A csalá-
domban volt egy nehézség, ugyanis 
apukám lebénult, és tudtam, hogy 
pénz kell ahhoz, hogy újra járni tud-
jon, mert mindét lábát elveszítette. 
Ezért jöttem Budapestre, elkerül-
tem a szüleimtől, belecsöppentem 
ebbe a nagyvárosi életbe, amit iga-
zából nem értettem. Közösségem nem 
volt, senkit nem ismertem, időm sem 
volt, mert nagyon sokat dolgoztam. 
Belekeveredtem egy kapcsolatba, ami 
nem volt építő számomra, sőt a szü-
leim kifejezetten tiltották, nem értet-
tek vele egyet. Ennek ellenére az Úr 
mindig velem volt, óvott és fogta a 
kezem, nem engedte, hogy elzülljek. 
Ugyanakkor azt is tudtam, hogy hi-
ányzik az életemből, valami, amit nem 
tudtam, és nem is értettem, hogy mi 
az. Hálás vagyok, hogy Árpi elhívott 
a gyülekezetbe, és elkezdtünk együtt 
imaházba járni, imádkozni, beszélgetni. 
Megértettem, hogy sok minden, amit 
addig cselekedtem, helytelen volt. Az 
élettársi kapcsolatról is tudtam, hogy 
nem helyes, de belementem, és úgy 
éltem, mint egy hitetlen. 

Árpi: Igék által erősített és formált 
Isten bennünket: „Vessétek le a régi 
élet szerint való óembert, aki csalárd 
és gonosz kívánságok miatt megrom-
lott; újuljatok meg lelketekben és el-
métekben, öltsétek fel az új embert, aki 
Isten tetszése szerint valóságos igaz-
ságban és szentségben teremtetett.” 
Efézus 4,22-24. Behelyettesítettem 
magam az Igébe, és nagyon szégyell-

tem azt, hogy olyan életet élek, ami 
szentségtelen. A 30. versben az áll: 
„És ne szomorítsátok meg az Isten 
Szentlelkét, aki által el vagytok pecsét-
elve a megváltás napjára.” Úgy kellett 
olvasnom, szembesülnöm ezekkel a 
bibliaversekkel, hogy már korábban 
szövetséget kötöttem Istennel, meg-
vallottam a hitemet, bemerítkeztem. 
Hálás vagyok az Úrnak, hogy Ő azt 
a szövetségkötést akkor is komolyan 
gondolta, amikor egyoldalúan felrúg-
tam, és eltávolodtam az útjáról. „Mert 
ha szándékosan vétkezünk az igazság 
teljes megismerése után, nincs többé 
bűneinkért való áldozat, hanem az íté-
letnek valami félelmes várása, ami-
kor tűz lángja fogja megemészteni az 
ellenszegülőket.” Zsidók 10,26-27. Ez 
az Ige is megerősített abban, hogyha 
eljutottunk az igazság megismerésé-
re, akkor iszonyodjunk a bűntől, és 
úgy álljunk Isten elé, hogy vezethes-
sen minket. 
Miután megvallottuk bűneinket 
egy másnak, és az Úr előtt is, arra a 
döntésre jutottunk, hogy szeretnénk 
ren dez ni a kapcsolatunkat az Úrral 
is, és egymással is. Mindkettőnk szí-
vében nagy békesség volt arra nézve, 
hogy jól döntöttünk.

Éva: Az életünk teljesen megváltozott. 
Tudom, sok hibát követtünk el, de hi-
szem azt, hogy az Úr megbocsátotta. 
Segít a hétköznapokban, az imádsá-
gunkat meghallgatja, mindig velünk 
van, jöhetünk hozzá akár nehézségünk 
van, akár jó dolgunk.
Sokat tanultam a Bibliából. „Hagyd az 
Úrra utadat, bízzál benne, mert ő mun-
kálkodik: világossá teszi igazságodat, 
jogodra fényt derít. Légy csendben, és 
várj az Úrra!” Zsolt 37, 5-7. Ha az Úrra 
bízom életemet, és az Ő útján járok, 
követem nap mint nap, tudom, hogy 
Ő megsegít. Van még egy nagyon fon-
tos Igém: „Jöjjetek én hozzám mind-
nyájan, akik megfáradtatok, és meg 
vagytok terhelve, és én megnyugvást 
adok nektek. Vegyétek magatokra az 
én igámat, és tanuljátok meg tőlem, 
hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, 
és megnyugvást találtok lelketeknek. 
Mert az én igám boldogító, és az én ter-
hem könnyű.” Máté 11,28-30. Tudom, 
hogyha meg vagyok terhelve és fáradva, 

folytatás kérdé-
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és hozzá jövök, akkor Ő megnyugtat 
és megsegít, és ad nekem a házassá-
gomban is olyan fényt, hogy tudunk 
együtt örülni, együtt imádkozni. A 
családunkért is, hiszen a szüleim még 
nem tértek meg, sőt testvéreim is hi-
tetlenek. De hiszem azt, hogy az igaz 
ember buzgó könyörgését az Úr meg-
hallgatja! Azt tudom mondani, hogy 
aki nem ismeri az Urat és nem fogad-
ta be a szívébe, jöjjön hozzá, hiszen 
Vele járni nagyon csodálatos, és Őt 
megismerni egy igazi csoda.

Anikó: Változott valami az életetek-
ben attól, hogy hivatalosan is házasok 
lettetek, hogy van „papír”?

Éva: Kicsi koromban a legnagyobb 
vágyam az volt, hogy egyszer majd 
házasságot kötök a férjemmel, ahogy 
kell az Úr szerint, és nem belecsöppe-
nek egy élettársi kapcsolatba. Nekem 
nagyon fontos az, hogy házasságban 
legyek, a gyermekem családban nőjön 
fel, szeretet, békesség és nyugalom 
legyen az életemben. A papír nagyon 
fontos, nem semmiért mondja az Úr 
az Igében, hogy a házasságot javasol-
ja. A házasság egy biztonság, és hálás 
vagyok, hogy idáig eljutottam.

Árpi: Hiszem azt, hogy a házasságot 
az Úr szerezte. Azt tanuljuk a Bibliából, 
hogy Ádámnak hozzáillő segítő társat 
alkotott Isten. Ez az út, és az én életem 
legyen teljesen engedelmes az Úrnak, 
az Ő Igéjének, tanításainak. Nem bán-
tam meg, hogy ezt az utat választot-
tuk. Hiszen tudhatjuk azt, hogy Isten 
áldásai ott vannak, ahol Őt követik, és 
segítségül hívják az Ő nevét. 
Amikor eldőlt bennünk, hogy Istent 
szeretnénk követni, akkor nem volt 
kérdés az, hogy fogunk-e házasságra 
lépni vagy sem. Sőt, amikor megér-
tettük, hogy paráznaságban élünk, és 
ez nem tetszik Istennek, akkor eldön-
töttük: nem fogunk testi kapcsolatba 
lépni egymással addig, ameddig össze 
nem házasodunk. Isten ugyanis azt 
mutatta meg, hogy tartóztassuk meg 
önmagunkat. Ezt az Igét kaptam,: „Jó 
csendben várni az Úr szabadítására.” 
Jer.Siralmai 3,26. Úgy kellett közel 
3 hónapot együtt élnünk, hogy nem 
volt köztünk testi kapcsolat, mégis 
békességünk volt. Azok, akiknek bi-
zonyságot tettünk erről, csak kinevet-
tek minket, viszont Isten megerősített 
ebben. Érdekes volt megtapasztalni, 
hogy ez nem volt teher számunkra. 

Tudtuk, úgy szeretnénk végig csi-
nálni, hogy teljesen tiszta lehessen 
az életünk, mert a régiek elmúltak, azt 
megbocsátotta az Úr, és az Ő áldásait 
úgy tudja ránk adni, ha elfordulunk a 
bűntől. Jó volt megtapasztalni, hogy 
vele ez is sikerült.

Anikó: A beszélgetésben tulajdon-
képpen nem hárman, hanem négyen 
veszünk részt, hiszen babát vártok. 
 
Árpi: Gyermekáldásért is imádkoz-
tunk. Egy olyan Igét kaptam még a 
nyár folyamán az Úrtól, aminek az volt 
az üzenete, hogy az igaz ember a hi-
téből, a hite által él. Elgondolkoztam 
ezen, ha kérem ezt, akkor meg is ad-
ja nekünk. Most boldogok vagyunk, 
hogy Isten meghallgatta ezt az imád-
ságunkat is.

Éva: Azt szeretném, hogy a pici ba-
ba, akiről még nem tudom, milyen 
lesz, és milyen érzés lesz az, amikor 
megszületik, első perctől kezdve Őt 
ismerje meg, és kövesse akaratát, jár-
jon az Ő útján. Arra szeretnénk taní-
tani: igen is fontos az életében, hogy 
közösségben legyen, olvassa a Bibliát, 
tanulja meg mindazt, ami az én éle-
temből kimaradt. Nekem nem olvas-
tak a szüleim Bibliát, nem hallottam 
énekeket a családomban. Szeretném, 
hogy a pici az Úrhoz tartozzon, és az 
Ő követésébe álljon egészen kicsi ko-
rától kezdve. Ehhez szeretnék minden 
segítséget megadni neki, már ami tő-
lem telik.

Árpi: Előttem olyan családi példa áll, 
amiért hálás vagyok. A szüleim, test-
véreim hívők, követendő példa szá-
momra az életük. Szeretném, hogy a 
gyermekem is, ha Isten engedi meg-
születni, az Ő félelmében nőjön fel. 
Nagyon sokat imádkozunk már most 
érte is. Jó megtapasztalni azt, hogy 
az Úr nem hagy magunkra. Mindig 
ott van, és ha Vele járunk, mindenen 
átmehetünk, hit által. A legutóbbi 
karácsonynak is az volt az üzenete 
számomra: Immánuel, velünk az Isten! 
Isten velünk van a hétköznapokban, a 
problémáinkban is. Mi is legyünk vele, 
járjunk szorosan az ő nyomdokában 
Igéjéből, Szentlelke által táplálkozva, 
vezetésére hagyatkozva. Egyébként ez 
volt az első olyan karácsonyunk, hogy 
mindkettőnk életében megszülethe-
tett az Úr Jézus. Nagyon hálás volt 
ezért a szívem.

Anikó: Ha nem lett volna házasság 
kötés, akkor most örülhetnétek gyer-
meketek érkezésének?
 
Éva: Az én életem nagyon megha-
tározó volt, hiszen az előző élettársi 
kapcsolatomból se szeretettem volna 
pici babát. Bennem volt az, hogy a 
gyermekem családban és apa mellett 
nőjön fel, és mindenképp házasság-
ban. Úgyhogy hálás vagyok az Úrnak, 
amiért nem engedte meg, hogy ko-
rában legyen kisbabám, mint ahogy 
feleség lettem.

Árpi: Semmiképp sem szeretettem 
volna úgy gyermeket, hogy ne csa-
ládba szülessen. Csak az Úr kegyel-
me, hogy mindkettőnket megőrzött 
az ilyen helyzetektől. Úgy adja, ami-
kor annak rendelt ideje van. 

Anikó: Sokan félnek a házasságtól, 
a gyermekvállalástól. Félelmetes do-
lognak tűnik így benne élve?

Árpi: Nekem nem. A gyermekvál-
lalás kérdését is Isten elé vittük. Azt 
mondtuk, hogy ha az Ő akaratával 
megegyezik, akkor szeretnénk gyer-
meket vállalni. Nagyon várjuk, és nem 
hinném, hogy annyira nehéz lenne. 
Isten segíteni fog a felnevelésében, és 
készít bennünket. Nagyon sok min-
dent kellett megtanulnunk. Nyilván 
vannak és lesznek nehézségek, de nem 
rettentenek el. Arra törekszünk, hogy 
teljes felelősséggel vállaljuk és hor-
dozzuk ennek a terhét.

Éva: A házasság nem rettentett el, 
sőt! Amikor mentem személyit lecse-
réltetni, azt mondták az ügyintézők, 
hogy minek, úgy is fél év vagy két hó-
nap múlva válás lesz a vége. De hi-
szem azt, hogy ezt a házasságot az Úr 
szerezte, Ő akarta, hogy mi házasság-
ra lépjük. Ő ajándékozott meg ezzel 
a kicsi babával is. Hálásak vagyunk 
mindazért, amit eddig elvégzett az 
életünkben. Hiszem azt, hogyha az 
Úr velünk van, senki nincs ellenünk. 
Rábíztuk az életünket és a kisbabánk 
életét is. Ahogy megtudtuk, hogy meg 
van a pici, mindennap imádkozunk 
érte is. Hiszem azt, hogy az Úr meg-
segít életünk további részében is.

Az interjút 
Kulcsár Anikó készítette
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Történt egy napon, hogy a tized fi ze-
téséről hallottam egy történetet. Ezt 
követően napokon keresztül erős vágy 
volt bennem, hogy ha mindenben en-
gedelmeskedni akarok az Úrnak, akkor 
nekem is kellene tizedet (vagy vala-
mennyit) fi zetnem.
Mivel akkortájt nagyon nehéz anyagi 
körülmények között éltünk, ez a dolog 
teljesen képtelennek tűnt a számomra.  
Ám nem hagyott nyugodni a lelkiis-
meret, hogy nekem is fi zetnem kell.  
Elkezdtem utánanézni a Bibliában, és 
több helyen is találtam felszólítást az 
adakozásra. Ekkor az Úrhoz fordul-
tam, és így érveltem: „Uram, Te most 
tényleg azt akarod, hogy fi zes sek ti-
zedet? De miből? Uram, Te tudod, a 
fi zetésünk jelenleg olyan kevés, hogy 
még a megélhetésünkre is alig jut, ho-
gyan fi zessek Neked ebből még tizedet 
is?” A következő válasz fogalmazódott 
meg bennem: „Adjátok meg a császár-
nak, ami a császáré, és az Istennek 
ami az Istené.” Lk 20,25. A „császár” 
sem kérdezi meg, hogy mennyi jöve-
delmed marad, és meg tudsz-e belőle 
élni, ő automatikusan elveszi az övét 
(adó, TB, stb.). Hát épp ez az – mond-
tam én –, hogy a „császár” elveszi, és 
ami marad, abból hogyan adjak még 
Neked is, Uram? Ha több lenne, na-
gyon boldogan adnék.
Erre megint jött a válasz: – Hogyan 
tisztelsz engem? A feleslegedből 
akarsz adni?
– Nem, nem, Uram – válaszoltam – 
igazad van! Én annál sokkal jobban 
szeretnélek tisztelni, mintsem, hogy 
csak a feleslegemből adjak. Ebben 
az esetben viszont azt tudom tenni, 
hogy amikor megkapjuk a fi zetésün-
ket, kiveszem belőle a tizedet, és ami 
megmarad, azt osztom be úgy, ahogy 
tudom. Azt, hogy ebből aztán hogyan 
jövünk ki a hónap végéig, azt nem tu-
dom. De Te Uram, gondoskodó és ha-
tal mas Isten vagy, és ha valóban ez 
a Te akaratod, akkor Neked ez nem 
je lent problémát.
Még ekkor sem voltam teljesen biztos 
magamban, hogy jól értem-e, valóban 
ez Isten akarata velem kapcsolatban? 
Ezért kötöttem egy megállapodást az 
Úrral. Azt mondtam: – Uram, én 3 

hónapon keresztül minden hónapban 
félreteszem a tizedet. Ha mind a há-
rom hónapban kitartok a hó nap végé-
ig úgy, hogy nem kell hozzányúlnom 
ahhoz, amit félretettem a Te javadra, 
akkor ez lesz a biztos jele annak, hogy 
ez a Te akaratod, és továbbra is ezt kell 
tennem. Így is cselekedtem.
Eltelt a három hónap, és egyszer sem 
kellett hozzányúlnom az Úr részére 
félretett pénzhez. Az Úr csodálato-
san gondoskodott a hiányzó összegről. 
Közben megmutatta azt is, hogy hová 
fi zessem be a tizedet.
A három hónap elteltével befi zettem 
a félretett pénz egy részét oda, ahová 
az Úr mutatta. Egy kisebb összeg még 
maradt a szekrényben, amihez még 
hozzájött a negyedik havi tized is. A 
befi zetést azonban még halogattam. 

Valahol a szívem mélyén egyfajta biz-
tonságot éreztem, ha volt valameny-
nyi pénz a szekrényben. Még mindig 
féltem attól, hogy nem tartunk ki a 
hónap végéig.
A negyedik hónap vége felé még vol-
tak kifi zetetlen csekkjeim, és vártam, 
hogy az Úr adjon valami megoldást. 
De nem adott. Így a hónap végén kény-
telen voltam elvenni azt a pénzt, ami 
még a szekrényben lapult. Ez a pénz 
pont annyi volt, amennyi még kellett 
a csekkekre. Befi zettem, de nagyon 
szomorú voltam, és nem tudtam, 
hogy mire véljem a dolgot. Majd azt 
mondtam az Úrnak: – Uram, ezt most 
nem értem. Három hónapon keresz-
tül gondoskodtál rólunk, és megadtad, 
amire szükségünk volt. Ez bizonyí-
totta számomra, hogy valóban a Te 
akaratodat cselekszem. Most pedig 
nem adtad meg, ami még hiányzott 

a csekkek befi zetésére. Szomorú va-
gyok amiatt, hogy el kellett vennem 
azt, amit Neked szántam. Most hát 
miért nem adtad meg, ami még szük-
séges volt?
Ekkor a következő válasz érkezett: 
– Azért vettem el tőled azt a pénzt, 
mert nem bíztál bennem. Csak félre-
tetted, de nem adtad oda. Nem hit-
ted, hogy valóban gondoskodom rólad. 
Erre nem tudtam mást mondani, csak 
azt – igazad van, Uram! Valóban ez a 
helyzet, kérlek, bocsáss meg nekem a 
hitetlenségemért! Ezentúl odaadom 
Neked mindig, ami a Tiéd!
A következő hónapban mikor megkap-
tuk a fi zetést, kivettem a tizedet, és 
egyből be is fi zettem, majd azt mond-
tam: – Uram, most megtettem, amit 
kértél, a többi a Te dolgod! A követ-
kező nap elém került egy Ige is, mely 
így szól: „Hozzátok be a raktárba az 
egész tizedet, hadd legyen eleség a 
házamban, és így tegyetek próbá-
ra engem – mondja a Seregek Ura. 
Meglátjátok, hogy megnyitom az ég 
csatornáit, és bőséges áldást árasz-
tok rátok.” Mal 3,10.
Ezt az Igét az Úr válaszának tud-
tam be, teljesen megnyugtatott, és 
békességet adott a lelkembe. Már 
csak annyit mondtam: – Ámen! 
Úgy legyen! 
Úgy lett, és azóta is úgy van. Ennek 
már több mint egy éve. Azóta egyszer 
sem szenvedtünk hiányt. Az Úr min-
dig gondoskodik rólunk, és betartja az 
ígéretét, ebben biztosak lehetünk.
Azt is megtanultam, hogy igazából 
nem az Úrnak van szüksége arra 
a pénzre, amit Neki adunk, hiszen 
Övé minden, mindent Tőle kapunk. 
Nekünk van erre szükségünk, és a mi 
érdekünkben adta az Úr ezt a paran-
csot nekünk. Tehát ha engedelmesek 
vagyunk, azzal saját magunknak te-
szünk jót, és megtapasztalhatjuk az 
Úr bőséges áldását.
„Kőszikla Ő, cselekvése tökéletes, 
minden útja igazságos. Hű az Isten, 
nem hitszegő, igaz és egyenes Ő.” 
5.Móz 32,4
Az Úré legyen a dicsőség mindörök-
ké! Ámen!  

P. Imréné, Sárvár
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 Az 1000. lelkiposta kapcsán kértük 
Dr. Kovács György testvér özvegyét 
egy visszaemlékezésre, amit az aláb-
biakban közlünk.

Mennyi mindent rejt egy emberöltő... 
(Az emberöltőben az öltés képzete él: 
ahogy a varrásban az öltések, úgy öltőd-
nek egymásba az emberéletek, e gyütt 
alkotva az emberiség létének szakadatlan 
szövedékét.) Mennyi változás a történe-
lemben, a körülményekben, az emberi 
sorsokban, eseményekben!
Szívesen és szeretettel emlékezem vissza 
azokra az időkre, melyeket férjem, dr. 
Kovács György a Magyar Evangéliumi 
Rádió szolgálatában töltött a kezdet kez-
detén: egy-egy előadást tartott, és fárad-
hatatlanul válaszolta meg a lelkiposta 
íróinak örömeit, fájdalmait elbeszélő 
leveleit. Az emlékek innenső partján 
Gyuritól már világok választanak el, 
de Krisztusba vetett hite, bátorítása, 
naplója, levelei és könyvei közöttünk 
maradtak, és felidézik gondolatait. 
Kiváltságos dolog az emberi sors szelle-
mi, érzelmi, fi zikai állapotába belepil-
lantani úgy, hogy tele vagyunk segíteni 
vágyással, minden ránk bízott, Istentől 
ajándékba kapott eszközzel, a Megváltó 
bátorítását, segítségét kívánjuk testvé-
reinknek, barátainknak, embertársa-
inknak közvetíteni.
Levelek kötegei érkeztek a postára, ahol 
postafi ókot béreltünk, bár volt olyan 
kedves rádióhallgató, aki kinyomoz-
ta a lakáscímünket, és egyenesen oda 
irányította gondolatait levelében. Sőt, 
ha nem érezte elég nyomatékosnak a 
megírt levelet, eljött, és személyesen 
is megosztotta mondanivalóját.  
Emlékszem egy kedves rádióhallga-
tóra, aki azt írta, úgy érzi, megrekedt 
az élete, egy helyben áll. Bárcsak tud-
ná merre tart, és főleg hogy mi a cél, 
és hol van az oda vezető helyes irány. 
Eltévesztette az utat? De az út irányá-
nak a helyességét honnan lehet tudni? 
Iránytű volt a válasz. A belső békesség, 
a biztonság, a védelem. Annak biztos 
tudata, hogy Isten kezében van, hogy 
az ÚR irányítja az életét, bárhogy is 
alakuljanak a dolgok. 
Mi az igazság? – kérdezte egy másik 
kedves rádióhallgató. Van-e abszolút 
igazság, vagy pedig külön igazsága 
van az egyik embernek és a másiknak 
is? Én vagyok az út, az igazság és az élet 
– mondta Jézus. Én vagyok a megoldás. 

Bízd rám magadat. Isten tud nekünk 
minden emberi értelmet megha ladó 
békességet ajándékozni.  
Együttérzést váltott ki az a levélíró, 
aki belső egyensúlya elvesztéséről írt. 
Felborult a világ vele. De jó volt báto-
rítani ezt a kedves embert azzal, hogy 
Isten szereti, és jó terve van vele, mert 
reményteljes a jövője annak, aki Őbenne 
bízik. Áldás akar lenni a számunkra, ve-
lünk van harcainkban, csüggedésünk-
ben, megérti sérüléseinket. 
Postánkban találtunk olyan levelet, 
melynek írója arról számolt be, hogy 
sze mélyiségromboló függősége van, nem 
tud szabadulni tőle. Szeretne, nagyon 
szeretne szabad lenni… Szegény ember. 
Mennyi szenvedést okozott saját ma-
gának. Válaszlevelünkben az Efézusi 
levélből írtunk. „Vegyétek fel az Isten 
fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a 
gonosz napon, és mindent leküzdve meg-
állhassatok. Álljatok meg tehát… „
Gyakran találkoztunk magánnyal – sok-
szor olyan levélírók is átélték, és szen-
vedtek tőle, akik egy nagycsalád közepén 
éltek. Én veled vagyok – mondta Jézus, 
és mondja most is. Keresd az Urat, be-
szélgess vele, vond be életed minden te-
rületére. Beszélgess vele úgy, mint egy jó 
baráttal. Öntsd ki a szívedet, mondd el 
bánatodat, oszd meg magadat Ővele. 
Nagyon sok hálás levelet kaptunk olyan 
rádióhallgatóktól, akik nyitott szívvel 
és elgondolkodva hallgatták az adáso-
kat. Leírták, hogy a tanítások nyomán 
milyen felépülést, felismerést nyertek. 
Megható volt olvasni többször, több levél-
ben, hogy az ÚR éppen akkor és éppen 
úgy szólt hozzájuk, ahogyan szükségük 
volt abban az élethelyzetben. Milyen 
kegyelmes és gazdag Istenünk van! 
Gondja van ránk személyesen.
Bátorítás volt a mi számunkra is, amikor 
néhány beteg rádióhallgató leírta, hogy 
ágyhoz van kötve, már nem tud mozog-
ni, így hallgatja az adásokat. Minden vi-
gasza, bátorítása Isten beszéde, az Ige, 
az előadások, melyeket el nem mulasz-
tana soha. Én is bátorítanám most a 
kedves Olvasókat, keressétek az Urat! 
Keressétek úgy, hogy olvassátok, tanul-
mányozzátok az Írást. Keressétek az Urat 
imáitokban. Keressétek az Urat, kérve 
tőle az alkalmat, hogy családtagjaitok-
nak, szomszédoknak elmondhassátok, 
mit jelent számotokra Isten szeretete, 
a hit, Jézus követése. 

Kovács Györgyné, Zsuzsa

Ma meghallgattam az 1000. 
Lelkipostát. Nagyon örülök, hogy 
sok a visszajelzés, mert biztatást, 
bátorítást, sok örömöt kapnak a 
hallgatók általatok. 
Megígértem, hogy írok egy kiadós 
levelet, hogyan vezetett Isten nap-
ról-napra. Férjem olyan munkát volt 
kénytelen elvállalni (a betegbizto-
sítás miatt), hogy vasárnap délután 
is be kellett járni a munkahelyére. 
Mivel olyan rend van a munkahe-
lyén, hogy a régebbi munkás veszi 
át a következő megüresedett he lyet, 
nem sok remény volt jobb beosztás-
ra. Kb. két éve annak, hogy pályá-
zott egy olyan beosztásra, amivel 
szabad a vasárnapja, de valaki 
megelőzte, és elfoglalta a pozíci-
ót. Nagyon rosszul esett neki, és 
persze az egész családnak is. A kol-
légák között volt, aki azt mondta, 
„ha akarod azt a beosztást, tegyél 
egy borítékba 1000 $-t, és meg-
kapod”. Erre a férjem azt mondta, 
hogy ezt a kommunista országok-
ban tették, nem egy szabad ország-
ban. Mi megnyugodtunk, tovább 
imádkoztunk. 
4-5 hónap múlva az a személy, aki 
megelőzte, egy nagy szabálytalansá-
got követett el, ami azzal járt, hogy 
elküldték, és a férjem elfoglalhatta a 
megüresedett helyet. Azóta szabad 
a vasárnapja. Nem lehet megfi zet-
ni a szabad vasárnapokat, amikor 
együtt vagyunk Isten házában, 
e gyütt a család.
Az elmúlt fél évben sok örömben 
volt részünk: lányunk bemerítke-
zett, fi unk megnősült. Szeretik az 
Urat, szeretnek az Úr házában len-
ni, aminél nincs nagyobb öröm egy 
szülő részére. 
Voltak nehézségek is: három 
hónapig tartott a kivizsgálásom 
(már ciustól- júniusig), amikor 
meg állapították, hogy glutén al-
lergiám van. Hétről hétre veszett 
el a szervezetemből a vas, a vörös-
vérsejtek száma csökkent, fogytam, 
fogyott az erőm, fáradt voltam, de 
megkaptam a megfelelő kezelést. 
Már 14 vas infúzión vagyok túl, és 
diétázom. Csodálatosan vezetett az 
Úr mindenen keresztül, még az idő-
pontokat is Ő irányította.

H. Johanna
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Sokszor megtapasztaltam életem nehéz 
napjai során, hogy van KRISZTUSI 
SZERETET ma is! Említek belőle: 
súlyos műtéteken menten keresztül. 
A műtétek után sugárkezelést kaptam 
az Országos Onkológiai Intézetben, 
ahol elmondta a kezelést végző orvos 
professzor, hogy amit emberileg meg 
lehetett tenni, azt megtettük. Mi már 
mást nem tehetünk. Valóban, ők is 
emberek. Ők a „gyógyításra tesznek 
esküt, nem a meggyógyításra”. Az es-
kü szövegét író orvosok tisztában vol-
tak vele, hogy Ők csak gyógyítanak, 
a meggyógyítást a mennyei főorvos 
végzi! Pálinkás József az MTA elnö-
ke az egyik konferencián azt mondta, 
hogy az emberek nem „meggyógyíta-
nak, csak gyógyítanak”, ezzel elismer-
ve Isten egyedüli gyógyító hatalmát. 
„Orvosaink a gyógyítás láncolatában 
működnek közre”, állapította meg. A 
gyógyulásért „a dicsőség Jézus Krisztus 
által egyedül az üdvözítő Istené” (Júd 
25). Közben, míg engem az orvosok 
műtöttek, adták a kezeléseket, a mun-
kahelyemen nagy átszervezést hajtot-
tak végre. A 4500 feletti létszám közel 
húsz %-ra zsugorodott. Az én mun-
kaköröm is megszünt. Vezetőim azt 
tudták, hogy válságos a helyzetem. 
Emberileg gondolkodva kilátástalan-
nak tűnt a jövőm.  De Isten szerete-
te végtelen, olyan mint az óceán: az 
ele jét látjuk, a végét nem! Ami embe-
reknél lehetetlen, az Őnála lehetséges. 
A munkahelyi vezetőm, Dr. B. I. meg-
érezte ezt. Egy teljesen új munkakört 
hozott létre számomra. És várt reám, 
hogy visszajövök az általa létrehozott 
új munkakörbe. Hitt Isten gyógyító 
hatalmában? Én nem kérdeztem. Ő 
nem mondta. Akkor, abban az idő-
ben (1962) állami hivatal vezetői ezt 
nem nagyon tehették megtorlás nél-
kül. Várt, a munkakör fenntartásá-
val. Várt krisztusi szeretettel. Nem 
dicsekedett vele sem akkor, sem azóta. 
Őszinte, igaz szeretet volt a szívében. 
Bízott, hitt abban, hogy én vissza fo-
gok menni meggyógyultan. Volt, aki 
azt mondta „Láttad milyen súlyos be-
teg ?” Addig míg az ember ítéli a má-
sikat, nem tud igazán szeretni. Nincs 
benne krisztusi szeretet. 

Én megérkeztem a kezelések után. A 
munkakört betöltöttem. Sőt, később 
nagyobb beosztást kaptam – az or-
szág 19 megyéjére kiterjedő vezető 
munkakört, munkaköröket. Ezután 
még huszonhárom évig dolgoztam a 
munkahelyemen.
Azóta már 30 év telt el. A 48 évi mun-
kaviszonyomból az első helyen 9, a 
második helyen 39 évig dolgoztam, 
ahonnan nyugdíjba jöttem. Tisztában 
vagyok azzal, hogy Isten munkálta a 
vezetőm szívét. Nem írt le, mint gyó-
gyíthatatlannak tűnő beteget. Ma már 
nagyon elterjed, hogy az ember leírja 
a másik embert. A gazdag a szegényt, 
az egészséges a beteget, a hatalom-
ban lévő a kiszolgáltatottat, a nagy 
házzal, hajlékkal rendelkező a haj-
léktalant, az otthontalant. De Isten 
senkit sem ír le. Ő mindenkit egy-
formán szeret. Nem, mert krisztusi 
szeretet munkálkodik a szívében! Ezt 
a volt vezetőmet – aki egykor középis-
kolai tanárom is volt – Isten hosszú 
élettel áldotta meg. Már a kilencven 
felé járva is még munkálkodik, rend-
szeresen adja a szakmai tanácsokat. 
Minden dicsőség az Úré!
Három éve szívemmel az egyik kór-
ház kardiológiai osztályának intenzív 
részlegén három hétig kezeltek az or-
vosok. „ A világ tele van csodákkal”, 
mondta Augustinus, de mi sokszor el-
rohanunk mellette, így nem vesszük 
észre a kicsi, mindennapos isteni cso-
dákat. Reményik Sándor a „Csendes 
csodák” c. versében arra tanít, hogy 
ismerjük fel, és értékeljük a kis cso-
dákat is. Részlet a versből: 
„Ne várd, hogy a föld meghasadjon, 
és tűz nyelje el Sodomát.  
A mindennap kicsiny csodái na-
gyobb és titkosabb csodák. 
Tedd a kezedet a szívedre, hallgasd, 
fi gyeld mit dobog,  
Ez a fi nom kis kalapálás nem a leg-
csodásabb dolog?”
Isten újból lehajolt, és újból megmu-
tatta nekem az Ő hatalmát, végtelen 
szeretetét azzal, hogy csodát tett ve-
lem, a szívem „kalapálását” ismételten 
meghosszabbította. Az orvosok és az 
ápolók mindent megtettek az életem 
megmentése érdekében. Hiszem, és 

meg vagyok győződve, hogy a krisz-
tusi szeretet vezérelte munkájukban 
őket! „Nagy dolgokat cselekszik az Úr” 
írja Jóel próféta (2,21). Azt olvasom a 
Bibliámból, hogy „Az Istennél semmi 
sem lehetetlen” (Lk 1,37). „Mi is alanyai 
vagyunk a szomorúságnak, a szenve-
désnek, a betegségeknek és a halál-
nak. A jó és rossz idők közben az Úr 
azt várja el tőlünk, hogy tartsunk ki 
mindvégig” (Russel M. Nelson). Hálás 
vagyok az Úrnak, hogy életem nehéz 
napjai során Isten mindig talált és 
felhasznált olyan személyeket, akik 
a krisztusi szeretettel rendelkezve 
az életem megmentésén, betegsége-
im gyógyításán fáradoztak. Én is el-
mondhatom Maár Margittal, hogy: „Az 
Úr csodásan működik, de útja rejtve 
van, Tenger takarja lábnyomát, szelek 
szárnyán suhan… Ne félj tehát kicsiny 
csapat, ha rád felleg borul: Kegyelmet 
rejt, s belőle majd áldás esője hull.  
Bízzál az Úrban, rólad Ő meg nem 
feledkezik, Sorsod sötétlő árnya közt 
szent arca rejtezik”. Isten azt üzeni 
Dávidon keresztül, hogy „szolgáljatok 
az Úrnak örömmel” (Zsolt 100,2). És 
ha hűséggel és szeretettel szolgáljuk 
Istent, soha nem marad adósa senki-
nek, hiszen azt mondja: „Még ma ki-
jelentem. Kétszeres kárpótlást adok 
nektek...” (Zak 8,12). 
Nádudvari Nagy János, erdélyi költő 
a „Szeretet érthetetlen” c. versében 
többek között azt írta: „Az Isten Lelke 
ládd úgy szeret, hogy már meg sem 
értheted…” „A szeretet soha el nem 
múlik.” (1.Kor 13,8). A szeretet Lelkét 
Isten adja szeretetből nekünk (ld. 2. 
Tim 1,7). Előttem példaként lebeg az 
életében – 28 évesen – minden tarto-
zását példásan lerendező Dsida Jenő 
költő élete: „Megtettem mindent, amit 
megtehettem, kinek tartoztam, min-
dent megfi zettem. Elengedem min-
denki tartozását…” Rendezzünk le 
mi is mindent addig, amíg itt a föl-
dön megtehetjük! Az Úr itt a Földön 
munkánkat, szolgálatainkat megáldja, 
jutalmát pedig majd a másvilágban, 
a mennyekben adja.

P. Pál 
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„Teljesíti az Istenfélők kívánságát, 
meghallja kiáltásukat és megsegíti 
őket.” Zsolt 145,19
Azt hiszem, ez az ígéret nagyon is va-
lóságosnak bizonyult az én életemben, 
amit a leírtakban nektek is elmon-
dok. A 2013. január 10-i eseménye-
ket írom le. 
Kb. 4-5 napja a fejemben ismét érzem 
a szorító érzést, alig tudok járni, gyen-
ge az egész testem, a gondolkodásom, 
beszédem is lelassult. Infúziókat ka-
pok rá 4 hónaponként, ami december-
re lett volna esedékes. Kértem Istent 
imádságban, ha Ő is úgy akarja, hadd 
legyünk együtt karácsonykor a csalá-
dommal. A fi am enyhe fogyatékos, a 
kislányom súlyosan fogyatékos, így ő 
a soproni fogyatékkal élők intézeté-
nek a lakója. Bizony haza is tudtuk őt 
hozni az intézetből, így sok-sok öröm 
kísérte a szent ünnepet, sok áldást 
kaptunk a 9 nap alatt a mi mennyei 
édes Atyánktól. 
Még itthon volt a kisleányom, ami-
kor telefonon felhívtam Erzsikét, aki 
az infúziómat itt, az otthonunkban 
szokta adni nekem, jelezve neki, hogy 
miért nem jelentkeztem nála decem-
berben. Ő ezt megértette, hiszen is-
meri a családi körülményeinket, hogy 
egymagam vagyok két beteg gyerme-
kemmel. Semmi baj, mondta, majd 
2013 januárban ő fog hívni engem. 
Ekkor még semmi jele nem volt hir-
telen leépülésemnek, így január 3-án 
megirattuk az infúzió kellékeket, ki is 
váltottuk fi ammal, és kezdtem várni 
Erzsike hívását. Közben, ahogy január 
10-hez értünk, ugyanolyan állapotba 
kezdtem kerülni, mint 2007 február-
jában kapott agyembóliám következ-
tében. Egyre erősebb lett a szorítás a 
fejemben, így amikor 9-én sógornőm 

este átjött fi amnak beadni a betegsége 
miatt szükséges injekciót, alig tudtam 
már vele beszélgetni, akadozó lett a 
beszédem, és rettenetes fáradtságot 
éreztem a meghallgatáshoz és a válasza-
dáshoz is. Mivel a sógornőm és Erzsike 
egy kórházban dolgoznak, megkértem 
őt, szóljon Erzsikének, hogy jöjjön el 
mielőbb hozzánk. Másnap mondja a 
sógornőm, hogy Erzsike majd besorol 
téged. Később Erzsike is hív, hogy ma 
csütörtök van, de csak szombaton me-
gyek. Nem tudom, nekem ez nagyon 
hosszú idő, már alig bírom – mondom 
neki.  Leteszem a telefont, és leboru-
lok Atyám elé kétségbeesetten, kiáltok 
hozzá: Uram, amikor 2007-ben baj 
ért, fi gyelmeztettek az orvosok, hogy 
ha netalán megismétlődne a baj, kér-
jek időben segítséget. Én most meg 
is tettem. De te, jó Atyám, mindent 
tudsz rólam, azt is tudod, most milyen 
helyzetben vagyok. SEGÍTS! Mutass 
utat, hogy kinek szóljak, mit tegyek. 
És elkezdtem imádkozni Erzsikéért. 
Ha ez a megoldás, hogy meg kell in-
dítani az infúziót, akkor Istenem, Te 
tudod őt indítani, irgalmassá tenni a 
beteg ember felé, ha Te is úgy akarod. 
„Hívj engem segítségül a nyomorú-
ság idején.” Zsolt 50,15.
Szobámba mentem lepihenni. El ké-
szítettem kórházi papírjaimat – ha 
valami baj érne. Egyszer csak meg-
szólalt a telefon, Erzsike hívott, hogy 
elinduljon beadni az infúziót? Jöjjön 
csak, várom – válaszoltam. 
Hát igen, egyedül Isten a mi erőssé-
günk. Az Ő végtelen irgalma és kegyel-
me az, ami most is mozgásba hozta a 
cselekvést, Erzsike indulását. Legyen 
érte áldott az Ő szent neve! 

 J. Józsefné, Komárom

Az előző pályázatunkra érkezett 
írások közül az alábbi beküldőket 
jutalmaztuk:

Halász Johanna, USA
Iréna Palicová, Szlovákia
Jamrik Józsefné, Komárom
Kovács Józsefné, Budapest
Kozma Lászlóné, Lenti
Molnár Ilona, Munkács
Nagy Rezső, Budapest
Pataki Pál, Gödöllő
Pál Gyuláné, Salgótarján
Pálfi  Ferenc, Érd
Pecznyík Pál, Celdömölk
Pintér Imréné, Sárvár
Révész Andrásné, Kisvárda
Rück Henrikné, Komló
Tóth Józsefné, Szlovákia
Gy. Viktória, Környe
Isten áldását kívánja minden írónk-
nak az Antenna szerkesztősége!

Ébredj magyar népem!
Bűnök mély álmából ébredj, magyar népem!
Pirkad már a hajnal, a keleti égen.
Felhajtotta a Nap, éji takaróját,
fénye: beragyogja a hegyet, a rónát.
Bízzál: ha vádol is, lázadásod, vétked,
Isten – Lelke által – szeret, keres téged!
Ne forgolódj hátra, ne a múltad nézzed,
Lótné sóbálvány lett, mivel hátra nézett!
Váljon testvérévé magyar, a magyarnak,
könnyen elveszhetnek, kik egymásba marnak!
Fakasszon könnyeket, nemzetünk fogyása,
hat millió magzat, vádló sikoltása!
Isten előtt hajtsál bűnbánattal térdet,
szerető szíve van, Ő megbocsát néked!
Nem hiába térdelsz, bűnös melled verve,
boldogan állsz talpra, bocsánatot nyerve.
Hittel bízzad magad, Atyád szent kezére,
tiszta fehér lappal, így indulj előre!
Mint eddig, eztán is, hősként állj a vártán,
ámul majd a világ, új életed láttán!
Szebb jövő vár reád, próbált magyar népem,
szálljon fel Atyádhoz imád, hálaképpen.
Ringjanak bölcsői, újjászült lelkeknek,
Isten ad szebb jövőt, a magyar nemzetnek!

Pecznyík Pál

Én már azt gondoltam ijedtemben, hogy eltaszítottál 
magadtól. De te meghallgattad könyörgő szavamat, amikor 
hozzád kiáltottam segítségért. Szeressétek az Urat, ti hívei 
mind! Az állhatatosakat megtartja az Úr, de kamatostul 
megfi zet a gőgösöknek. Legyetek erősek és bátor szívűek 
mind, akik az Úrban reménykedtek! (Zsolt 31,23-25.)
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1990-ben szürke hályog miatt műtétre voltam berendelve 
a Mária utcai szemészeti klinikára. Előre megbeszélt idő-
pontban jelentkeztem a kiválasztott orvosomnál, aki kö-
zölte velem, hogy most mégsem tud fogadni az osztályon, 
mert nincs hely. Mondtam neki, hogy nekem ez így nem jó, 
mert dolgozom, és szabadságot vettem ki. Akkor megnézi 
a naptárt, mondta. Mit tehettem, elfordultam és imádkoz-
tam. Kértem az Úr Jézust, mivel látja az én helyzetemet, 
segítsen, rendeljen ki nekem egy ágyat. Ezt háromszor is 
elmondtam. Mikor jött vissza a doktornő, a vállamra tette 
a kezét, és így szólt: Kovács néni, van egy ágy, de a gyerek-
osztályon. Szóhoz sem tudtam jutni. Ezt kértem, mégis na-
gyon meglepődtem. Mondtam a doktornőnek, hogy nem baj, 
nagyon szeretem a gyerekeket. Volt is bennük sok örömöm. 
Három évestől a tíz évesig többen voltak az osztályon, ked-
vesek, okosak voltak, jól elbeszélgettünk. Kérdeztem tőlük, 
hogy ki volt közülük már templomban, ki tud imádkozni. 
Nagyon őszintén, örömmel válaszoltak. Kérdeztem, melyi-
küknek van testvére. Az egyik kislány mondta, hogy neki 
hét testvére van, elsorolta a nevüket is, mind bibliai név 
volt. Volt ott egy 15 év körüli lányka, Klárika, aki nagyon 
szomorú volt, mert félt a műtéttől. Megbeszéltük, hogy este, 
ha elaludtak a többiek, akkor majd imádkozunk. Volt bib-
liája is. Beesteledett, leültünk egy sarokba, beszélgettünk 
a bibliáról, a kegyelemről. 
A műtét után egy ideig nem láttam a bal szememmel, ezért 
őt kértem meg, olvasson nekem az igéből, én meg imádkoz-

tam érte, hogy vegye el Isten a félelmet kis szívéből. Úgy lát-
tam, megnyugodott. Neki még több vizsgálatra volt szüksége 
műtét előtt, de engem már hazaengedtek. Másnap került ő 
sorra, ezért imádkoztunk, és megbeszéltük, hogy otthonról 
felhívom majd telefonon. Így is történt. Felhívtam, öröm-
mel újságolta, hogy sikerült a beavatkozás, és lát. Köszönte, 
hogy érdeklődtem. Megtapasztaltam, hogy az Úr csodásan 
működik. Hónapokig tartott, mire úgy-ahogy rendbejött a 
szemem, a szemüvegem egyik lencséje 17-es, a másik 15 és 
feles. Műtét közben sajnos a szaruhártyám is megsérült. 
Mégis javultam, vitaminokkal szépen rendbe jött, még var-
rogatni is volt kedvem. Kontrollra az új ruhámban mentem, 
amit műtét után varrtam. Rám nézett a doktornő, és kér-
dezte, hol vettem ezt a szép ruhát? Mondtam neki, hogy 
én varrtam az új szememmel. Csodálkozott nagyon, mert 
még ő akart lebeszélni a műtétről, hogy úgysem fogok lát-
ni. Hála az Úrnak, hogy annyit látok, amennyi a minden-
napi élethez, a magam ellátásához kell. 
Örömmel készülődtem az aranymenyegzőnkre is, még 
erre is tudtam egy szép fehér blúzt varrni magamnak. 
Isten kegyelméből vissza tudtam menni dolgozni, és 72 
éves koromig végeztem a munkámat az Országos Vérellátó 
Intézetnél. Sajnos most zöld hályoggal küszködöm, de bí-
zom a jó Atya kegyelmében, hogy míg ezen a földi vándor-
úton járok, velem lesz, megsegít. „Velem van az Úr nem 
félek, ember mit árthat nékem.” Zsolt 118,6

K. J.-né, Anna néni, Budapest

Takács János testvérünket, a MERA 
legidősebb önkéntes mukatársát 101 
éves korában hazahívta az Úr. 
Bonyhádon született, kezdet-
ben Körmenden, Tótkomlósón és 
Budapesten Kelenfölfön volt lelki-
pásztor, majd 1941-2003-ig fő szol-
gálati helyén, Hódmezővásárhelyen. 
Ezen az egy helyen végezte szolgála-
tát 62 éven át. 90 éves korában még 
kerékpárázott, majd betegsége miatt 
kellett feladnia a gyülekezet szolgála-
tát. Több könyvet, igehirdetés-gyűjte-
ményt írt és ezeket saját kiadásában 
kiadta. Lefordította a Zsoltárok köny-
vét is. Szívügye volt az evangélium 
hirdetése és a testvérekkel, hívő embe-
rekkel való kapcsolat, közösség. Háza 
mindig nyitva állt az Igét szeretők és 
a közösséget keresők között. Már a 
nehéz időkben is adta a hangját a rá-
diómisszióban, és idős korában is fel-
járt Budapestre a felvételekre. Sokan 
épültünk szolgálatain. 

Nagyon emberközeli tudott lenni, na-
gyon ráérzett a másik szükségleteire, 
kerülni tudta a szószék távolságot, 
és ápolta a testvériséget - felekeze-
ti határok nélkül. Kevés hivatalalos 

elismerésben volt része, de 100 éves 
korában Pro Urbe díjat kapott, és a 
város díszpolgára lett.

Élete a szolgálat volt. Végig hálás volt 
Istennek, hogy az elméje érintetlen 
maradt testi gyengeségek mellett is, 
és tudott látogatóival az Igéről be-
szélgetni. Ezerszer is hálásnak kell 
lennük mindenért, minden napért 
– ez gyakori mondása volt. 

Jól van, hű szolgám, gyere a te Uradnak 
örömébe – szólt az Úr. Decemberben 
még látogattuk, február végén szólt 
az Úr, és hazahívta. Temetésén sokan 
voltunk: csa lád, munkatársak, hívek 
és tisztelők, mindazok, akik szeret-
ték és becsül ték, Istent magasztalva 
egy olyan életért, amely Isten szolgá-
latában telt, és példaképül szolgálhat 
sokaknak. 

H.J. 

A legidősebb munkatársunk hazaköltözött
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Születésemtől Salgótarjánban élek. Boldog gyermekko-
rom volt. Később a szüleimtől látott taposómalom volt 
életem: iskola, munka, férjhez menés, gyerekek, építkezés 
és munka, munka, munka… Sajnos apukám valláselle-
nes volt, a törvény is tiltotta, ezért mi a két testvérem-
mel úgy nőttünk fel, hogy nagyon keveset hallottunk a 
vallásról, hitről. Anyukám a maga módján hívő volt, 
de nem járt közösségbe. 1992-ben kezdődtek a bajok. 
Anyukám meghalt, az elvesztését nem tudtam feldol-
gozni, depressziós lettem, munkanélküli, 94-ben nagy-
mamámat, 96-ban nevelőapámat temettük el. Teljesen 
összeomoltam. Ekkor éreztem, hogy hiába van mellet-
tem a férjem és a két lányom, valami hiányzott, üressé-
get éreztem. Közben ment a vergődés a munkahelyért, 
a megélhetésért. A stressz, az idegi megrázkódtatás be-
tegséget eredményezett: 3 szívroham, 3 stroke, magas 
vérnyomás, mindennek hátterében pedig a rosszul mű-
ködő pajzsmirigy. A nehéz anyagi helyzetben senki nem 
segített. Rossz döntést hoztunk: kölcsönkértünk, és ké-
sőn derült ki, hogy uzsorás volt az illető. El is vette a 180 
négyzetméteres családi házunkat 2006-ban. Akkor kiál-
tottam Jézus segítségéért. Fedél került a fejünk fölé, de 
nagyon megalázó és kiszolgáltatott hat év következett. 
Közben nyugdíjba mehettem. A lányaim férjhez mentek, 
született két szép kisfi ú unokám. 
Találkoztam Isten akaratából egy testvérnővel, aki hir-
dette az Igét, amit magaménak éreztem. Hitre jutottam, 
megtértem, és ezzel a testvérrel nagyon jó a kapcsolatom 
azóta is. Lassan kezdett fejlődni, erősödni a hitem. Már 
nem éreztem az űrt, az ürességet, hiszen Jézus már ve-
lem volt, és velem van. Mindig másokon segítő ember 
voltam a férjemmel együtt, aki számomra Isten ajándé-
ka. Szükségét éreztem, hogy pénzzel is segítsek másokon, 

azonban csak csekély összeget tudtam adni, de azt jó szív-
vel adtam. Aztán bekövetkezett olyan időszak, amikor 
kenyérre sem maradt. Nem aggodalmaskodtam, hiszen 
tudtam, hogy az Úr betölti minden szükségünket. Erre 
bizonyságom, hogy a nincstelenség idején adódott min-
dig ennivaló. A lányaim nem is tudták, mi milyen anyagi 
helyzetben voltunk, vagyunk. Viszont feltűnt nekik az én 
békém, hitem a nehéz helyzetben, a férjemmel egymás 
iránti szeretet erősödése. 35 éve házasok vagyunk. 
Múlt év júliusában el kellett hagynunk a kölcsönlakást. 
2,5 hónap alatt háromszor költözködtünk. Jelenleg 1+2 
félszobás lakásszövetkezeti bérleményben lakunk. A 
hitem pedig egyre erősebb. Hittel vallom, hogy az Úr 
visszaadja a földi otthonunkat, a családi házunkat. A 
Bibliából tudom, hogy a tized az Úré. Legutóbb a teljes 
nyugdíjam tizedét küldtem Önöknek, hogy használhas-
sák az Úr rendelése szerint, hogy minél több emberhez 
jusson el Isten Igéje az éter hullámain át. Hitre jutásom 
óta nagy a belső békém, másként látok helyzeteket, em-
bereket, mint korábban. Imádkozom, és kérem az Urat, 
hogy minél több ember tapasztalja meg az Úr szeretetét, 
békéjét, örömét. 
Idősebb lányom most hitre jutott, a kicsi fi ai – 7 és 4 éve-
sek – terelgetve vannak a hit felé. Vallom, hogy férjem 
és fi atalabb lányom is behívja Jézust az életébe. Ezért is 
imádkozom és könyörgök. A nehézségek ellenére én na-
gyon boldog ember vagyok, és ehhez minden megvan. 
Erős a Jézusba vetett hitem, van szerető férjem, lánya-
im, unokáim, nyugdíjunk, lakásunk. Nagyon nagy hála 
van a szívemben az Úr felé az eddigi életemért. Hálás va-
gyok, és megköszönöm az Úrnak, hogy hozzájárulhatok 
a MERA működéséhez. 
 P. Gyuláné, Salgótarján

„Én plántáltam, Apollós öntözött, de az 
Isten adja vala a növekedést. Azért sem 
aki plántál, nem valami, sem aki öntöz, 
hanem a növekedést adó Isten. A plántá-
ló pedig és az öntöző egyek, de mindenik 
a maga jutalmát veszi a maga munká-
ja szerint. Mert az Isten munkatársai va-
gyunk: ti pedig Isten szántóföldje, Isten 
épülete vagytok.” I.Kor 3,6-9.
Lassan, de biztosan közeledik a tavasz. 
Mennyi szép emlékem van nekem is a 
tavaszra való készülődéseimről. Amikor 
még nem 88 éves csoszogó, bicegő öre-
gasszony voltam. Hogy terveztem, a 
kertemben mit hová fogok vetni, ül-
tetni. Már megvásároltam a magva-
kat: sárgarépát, petrezselymet, amik 
a legkorábban vethetők, és így tovább. 
Mert mindig volt veteményes kertem, 
hiszen vidéken laktunk. Hogy meg-
örültem hát, amikor éppen a fenti 

Igéket olvastam, hiszen bizonyára 
Pál apostol is tudta, mi a kertészke-
dés. Sajnos, a mai világban a nagy-
városok felé tóduló emberek már más 
örömökben találják kedvüket. Éppen 
azért örültem annak a jó hírnek is, hogy 
az egyik fővárosi unokámék vidékre, 
kertes házba költöznek. Hiszen mi, az 
Úr gyermekei nagyon is jól megértjük 
Pál apostol hasonlatait. Most éppen 
a kertészkedéssel, majd a házépítés-
sel kapcsolatban. Igen, ő tudta, mit je-
lent plántálni az Igét. Hiszen Jézus is 
beszélt a magvetőről, akinek a min-
den bizonnyal kifogástalan jó magjai 
különböző földekre estek, amit aztán 
betemettek, mert akkor nem szántás-
vetés folyt, hanem vetés-szántás. Azaz 
először elszórták a magot, azután for-
gatták be a földbe, így érthető jobban 
a példázat, a magok sorsa. Igen, Pál 

apostol is a lehető legjobb magot vetet-
te, amit magától az Úrtól vett. Mégis 
Urunk úgy látta jónak, ha öntözni is kell. 
És Ő erre kiválasztott egyet az övéi kö-
zül, akkor Apollóst, aki öntözött. Tehát 
minden szükséges dolog megtörtént. 
De Isten adta a növekedést! Hogy se 
Pál, se Apollós el ne bízza magát. Igen, 
Urunk fontosnak tartotta, hogy Pál azt 
is hozzá tegye, ami lényeges. Amióta 
Pál leírta ezeket az Úrtól kapott Igéket, 
2000 év telt el, és Urunk kegyelméből 
volt sok kertészkedés: vetés, öntözés, 
növekedés, aratás...
Imádkozzunk hát kitartóan, hogy most 
is legyenek vetők, öntözők, hogy sok 
elvetett mag kikeljen, és sok áldott 
esőért, ami által adja Urunk a növe-
kedést. Úgy legyen.Ámen.

K. Lászlóné, Lenti
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Nagyon hálás vagyok Istennek a 
Mera rádió istentiszteleteiért, fárad-
hatatlan munkájukért. Kívánom rá-
juk Istenünk bőséges áldását, erejét, 
szeretetét. Anikónak a leveleit köszö-
nöm, és az Antenna újságot. Elnézést, 
hogy idáig nem tudtam írni, de sok 
minden történt, betegség, édesanyám 
elköltözött az Úrhoz. Nagyon jól esett 
a levelükben a bátorítás Isten Igéjén 
keresztül. Köszönöm! Mindig hall-
gatom az istentiszteleteket – a déle-
lőttit és az estit –, sok örömet, erőt 
jelent az Isten Igéjének hallgatása 
és a sok bizonyság. Sokszor eszem-
be jut, amikor először hallgattuk a 
hetvenes évek elején a montecarlói 
rádió adásán keresztül az istentisz-
teletet, nagyon vártuk, és örömmel 
hallgattuk a délelőtti, a 6 órai és 
esti adásokat. Apukám bekapcsol-
ta a rádiót, és az egész család, ki-
lencen, az istentiszteletet hallgatta 
örömmel. Isten áldása fakadt belőle 
a számunkra, és Isten Igéje szólt hoz-
zánk. Boldogan imádkoztunk utána 
együtt. Örömmel mondtuk másoknak 
is, hogy hallgassák a montecarlói rá-
dió adásait. Az ifjúsági adásokból sok 
erőt merítettünk: „Mi módon őrizheti 

meg tisztán az 
ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek 
megtartása által?” (Zsolt 119,9.)
Erőt adott a mindennapokhoz a szá-
munkra. Emlékszem, a nagyapám, 
aki fekvő beteg volt, hozzánk került, 
és mi gondoztuk. Ő nem volt hívő, 
mi pedig igen. Szeretettel vettük 
körül, édesanyám imádkozó szív-
vel gondozta, amikor hallgattuk a 
montecarlói istentiszteleteket nagy-
apám is jelen volt, és megragadta 
a szívét. Utána sokat beszélgetett 
szüleimmel az elhangzottakról, és 
együtt imádkoztak, és olvastak Isten 
Igéjéből neki. Isten Igéje betöltötte 
és átformálta a szívét, majd haza-
költözött az Úrhoz.
Így visszatekintve is nagyon hálás 
vagyok Istennek, a montecarlói és a 
Mera rádió munkatársainak, hogy 
létrejöhetett ez az adás a rádióhul-
lámon keresztül, így sokunkhoz 
eljuthat, akik otthonunkban hall-
gathatjuk Isten Igéjét. 
Istentől megáldott boldog új évet 
kívánok a Mera rádió munkatár-
sainak és családjaiknak! Hűséges 
hallgatójuk, szeretettel:

V. Béláné, Éva

Nem is gondolják talán, hogy a 
Lelkiposta levél felolvasások ide-
je is mennyire felülről ihletett! 
Szeretném ezért is jelezni, hogy 
áldott a szolgálatuk, mert legu-
tóbbi levelemre épp majd 1 hete 
válaszoltak a rádióban, és ez szó 
szerint mentőöv volt, mivel igen-
csak " jóbossá " kezd válni az életem, 
kivéve azt, hogy nincs cserepem, 
amivel lelki és testi nyomorom csil-
lapíthatnám...  Annyira bedugul-
tam, hogy Istennek sem mondom 
el, csak hallgatok, és nagyon nincs 
semmi hívő dolgot gyakorolni ked-
vem... Közel vagyok a szakadékhoz. 
De mint a haldokló a TITANIC ka-
tasztrófájánál, most, ilyen állapot-
ban is ajánlom a MERA és a MAI 
IGE szolgálatokat! Szeretettel: 

János

Tisztelt Szerkesztőség!Kedves Mera 
csapat!

Most, hogy az ezredik 
adást hallgattam, betöltöt-
te szívemet a hála, dicsé-
ret. Dicsőség az én drága 

jó Atyámnak, aki olyan ha talmas, és 
úgy szeret. És olyan jó tudni, hogy 
szolgálatra hív alkalmas embereket, 
akiknek szolgálata által sokan meg-
erősödtek! Én is elejétől fogva hall-
gatom az adásokat. Így szeretném 
megosztani veletek a múlt év áldását. 
Biztosan emlékeztek rá, hogy írtam 
nagyon nehéz helyzetemről, de most 
csak örömről írok nektek. 
A nyár végén jelezte a lányom, hogy 
nem tud a férjével tovább házasság-
ban élni. Ez nagyon fájt nekem. Mit 
mondjak? Maradjon, vagy ne marad-
jon? Egyet tettem: az Úr elé vittem 
ezt a nagy problémát, és a Zsoltárok 
könyve 34. rész 7. versét olvastam: 
„Az ÚR angyala őrt áll az istenfélők 
mellett, és megmenti őket.” Nagyon 

megvigasztalódtam, és fel is hívtam a 
lányomat telefonon. Éreztem a hang-
ján, hogy az Ige nagy hatással volt 
rá, és élővé vált számára. Utána azt 
mondta, hogy már nem akar Jézus 
és a gyülekezet nélkül élni. Férje 
még nem tért meg, de azt mondta, 
hogy hajlandó elmenni vele a gyü-
lekezetbe. 
Az én drága jó Atyám újból nagy 
örömöt adott, mert ősszel a másik 
lányom is az Úrhoz fordult család-
jával együtt. Hatalmas áldás átélni, 
hogy ott térdel az Úr előtt az egész 
család. Hatalmas a drága Jézus 
szeretete, amit alig tudok felfog-
ni. Imádom és dicsőítem az én ke-
gyelmes Istenemet, aki elhordozta 
örömmel életemet. 
Sok-sok szeretettel köszöntelek mind-
nyájatokat, akik az Úr szolgálatát ál-
dásunkra végzitek. 

R. H.-né, Edit néni, Komló

Isten iránti hálával szeretnénk meg-
köszönni eddigi hűséges újságkül-
désüket, a lélekformáló cikkeket, 
történeteket. 
A legutóbbi újságban több olyan 
élethelyzetről is olvastam, ami erőt 
adott, hitemet mélyítette. Köszönöm! 
(Most én is egy várakozási időszak-
ban vagyok, szeretném megtalálni 
azt a helyet, ahol Isten látni akar. 
Munkahelyet keresek, de az Úrtól 
akarom kapni, és ez türelmet, nagy 
bizalmat kíván tőlem. Persze a vilá-
gi emberek ezt másképp élik meg, 
és sajnálom, hogy sokszor nem kí-
váncsiak az Úr vezetésére.)
Egy kedves barátom és hívő testvé-
rem sajnos októberben elhunyt. Az 
ő nevére kértem a lapjuk megküldé-
sét emailben, még talán 2008-ban. 
Ha lehetséges, kérem, hogy helyette 
egy másik kedves (de még nem hí-
vő) barátomnak küldjenek Antenna 
újságot. Ha ezt megtehetik, Isten 
gazdag áldását kérve munkájukra 
megköszönöm!
Szeretettel: 

a Molnár család, Ajka

Tisztelt Antenna 
Szerkesztőség!
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V Léleképítő Ifjúsági műsor (Hetes kód)

H Jóhír a távolból
Szavak szárnyán A Biblia üzenete

Hallgatói levelek
Áhitat: Mai Ige

K Növekedjetek az ismeretben! A Biblia üzenete
Hallgatói levelek
Áhitat: Mai Ige

SZE Őszintén szólva A Biblia üzenete
Hallgatói levelek
Áhitat: Mai Ige

CS Kincseink A Biblia üzenete
Hallgatói levelek
Áhitat: Mai Ige

P
Cigányműsor / Igetanulmány

A Biblia üzenete Hallgatói levelek
Áhitat: Mai IgeLelkiposta

SZO Gyermekműsor
Nőktől nőknek Lelkiposta

Hallgatói levelek és 
riportbeszélgetések

 

 
 
 
 

 

 

Néha minden olyan kilátástalannak tűnik. Egyik pilla-
natról a másikra összekuszálódnak a dolgok, s az ember 
azt se tudja, mihez kezdjen, hova, kihez forduljon segít-
ségért, tanácsért.  Még az is előadódhat, hogy úgy tűnik 
Isten is hallgat. Hiába kérjük segítségét, olyan, mintha 
süket fülekre találna könyörgésünk. Megy egyik nap a 
másik után, talán egyik hét, egyik hónap követi a mási-
kat, s mintha semmi sem történne. Pontosabban valami 
mégiscsak történik, a legtöbbször ugyanis egyre türel-
metlenebb lesz az ember. Pedig, ha elcsendesednénk és 
visszanéznénk az Úrral eddig megélt számtalan meg-
tapasztalásunkra, akkor a legtöbbször mi is rájönnénk 
arra, hogy Isten bizonyára most is munkálkodik, csak 
még mi nem látjuk. Egy régi kedves ének sorai jutnak 
az eszembe: „Mint titkos bánya mélyében formálja ter-
veit, de biztos kézzel hozza fel, mi most még rejtve itt”. S 
amikor napfényre kerül az elkészült isteni mű, sokszor 
csak ámulunk, hogy mennyire bölcsen időzítette Isten a 
dolgokat. Hiába tűntek megoldhatatlannak a problémák, 
és szinte elviselhetetlennek a bizonytalanság napjai, a 
kellő időben Isten közbelépett, és mégiscsak lett munka, 
kenyér, ruha, testvéri segítség, baráti támogatás, bizta-
tó jó szó, megtartás a nehéz helyzetekben, vagy éppen a 
rég óhajtott tisztánlátás egy-egy útelágazásnál. A kellő 
időben. Se nem korábban, se nem később. 
A bizonyságtételeket legkésőbb április 15-ig várjuk. 
A pályázat mottója: 

„A kellő időben”

Reményik Sándor: 
Kegyelem 

Először sírsz. 
Azután átkozódsz. 
Aztán imádkozol. 
Aztán megfeszíted 
Körömszakadtig maradék-erőd. 
Akarsz, egetostromló akarattal – 
S a lehetetlenség konok falán 
Zúzod véresre koponyád. 
Azután elalélsz. 
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. 
Utoljára is tompa kábulattal, 
Szótalanul, gondolattalanul 
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába: 
A bűn, a betegség, a nyomorúság, 
A mindennapi szörnyű szürkeség 
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés! 
S akkor – magától – megnyílik az ég, 
Mely nem tárult ki átokra, imára, 
Erő, akarat, kétségbeesés, 
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták. 
Akkor megnyílik magától az ég, 
S egy pici csillag sétál szembe véled, 
S olyan közel jön, szépen mosolyogva, 
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull. 
Akkor – magától – szűnik a vihar, 
Akkor – magától – minden elcsitul, 
Akkor – magától – éled a remény. 
Álomfáidnak minden aranyágán 
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem. 
Ez a magától: ez a Kegyelem. 



Mit tehet az ember a szerelmi bánat ellen?
Több mint tizenöt éven át tanítottam 
mellékállásban hittant egy szakiskolá-
ban. Ezáltal kapcsolatot tartottam az 
ifjúsággal, és tudtam, hogyan gondol-
kozik. Az egyes osztályok igen külön-
böző képet mutattak: mások voltak a 
mészárostanulók, és egészen mások 
voltak a sütőipari tanulók, ismét más-
ként viselkedtek a kéményseprő tanu-
lók, mint a leendő villanyszerelők.
Egyik délelőtt órám volt egy villanysze-
relő osztályban, ahol sok a minden háj-
jal megkent fickó. Mindig azzal kezdtem 
az órát, hogy elolvastam a napi Igét, és 
röviden imádkoztam. Amikor el akar-
tam kezdeni beszélni az aznapi témá-
ról, jelentkezett az osztályfelelős, és 
azt mondta: „Wunderlich úr, sok kér-
désünk gyűlt össze, és ezekre szeret-
nénk választ kapni öntől".
„Nos jó — mondtam —, akinek kérdé-
se van, az nyilván gondolkozó ember. 
A közönyös, felületes embernek rend-
szerint nincsenek kérdései. Nos, kinek 
van kérdeznivalója?" Néhányan jelent-
keztek.
Az egyik azt kérdezte: „Mit tegyen 
az ember szerelmi bánat ellen?" 
Visszakérdeztem: „Szerelmi bánatod 
van?" A mellette ülő erre közbeszólt: 
„Wunderlich úr, ön túlságosan kíván-
csi!" „Jó, de akkor én sem tudok vála-
szolni."
De már jött a következő kérdés: „A Biblia 
azt mondja, Isten teremtette a világot. 
Miért nem állhat úgy a dolog, ahogy a 
tudomány tanítja: minden hosszú idők 
során fejlődött ki?"
Vidáman feleltem: „Kifejlődni csak az 
képes, ami már megvan. A Biblia ezt 
így mondja: Isten az, aki mindent ké-
szített." — Kissé tréfásan fűztem hoz-
zá: „Milyen pompás is lenne, ha üres 
pénztárcátokból teli pénztárca fejlőd-
ne ki!?! Mert ugyanaz a tudomány azt 
is tanítja: minden állandó, azaz mara-
dandó. Az anyag csak átalakul, de sem-
mi új nem kapcsolódik hozzá."
Elmeséltem nekik, hogy egyszer egy 
materialista professzor beszélgetés 
során becsületesen megvallotta: „Az 
anyag létezik, de hogy honnan ered, 
azt nem tudjuk, és nem is fogjuk soha 
megtudni." Ezzel szemben sokan úgy 
beszélnek a világról, mintha ott lettek 
volna a megteremtésénél.
Jött a következő kérdés egy másik ta-

nulótól: „Nem lehet az, hogy az ember 
a majomból fejlődött ki?"
Éppen farsang volt, a nagy karneválok, 
a féktelen napok ideje. Azt mondtam: 
„Sokkal könnyebben elhinném, ha most 
valaki azt mondaná, hogy a majom az 
emberből származik."
Aztán egymás után záporoztak a kér-
dések. Elhatározták magukban, hogy 
kérdéseikkel „kikészítik" vallástan-
árukat. Elöntött a forróság, szívem 
nyugtalanul vert. Bárcsak már vége 
lenne ennek az órának, fohászkodtam 
magamban. Végre azután felhangzott 
a csöngetés, s én föllélegezhettem a kö-
vetkező hétig.
Mikor aztán a következő héten elkö-
vetkezett az órám ezzel az osztállyal, 
azon tűnődtem: „Ugyan, mit eszeltek 
ki mára, hogy szegény vallástanárukat 
kikészítsék?"
De amikor beléptem az osztályba, vi-
szonylagos csend és nyugalom foga-
dott. Igeolvasás és imádság alatt sem 
történt semmi. Azzal kezdtem, hogy 
emlékeztettem őket a legutóbbi órára. 
„Tudjátok ugye, hogy a múlt órán ki 
akartatok készíteni engem a kérdései-
tekkel. Amennyire tehettem, igyekeztem 
válaszolni rájuk. Csak egy kérdésre 
nem feleltem, mégpedig arra: Mit te-
hetünk a szerelmi bánat ellen." — Erre 
azonnal felállt az a fiú, aki a múlt órán 
ezt kérdezte, és mosolyogva mondta: 
„Wunderlich úr, nekem egyáltalán nincs 
is szerelmi bánatom!" — Azt mondtam: 
„Tudjátok, a múlt hét óta nem hagyott 
nekem nyugtot ez a kérdés. Egyre csak 
azon töprengek: mit tegyen az ember a 
szerelmi bánat ellen? Most böjti időben 
vagyunk. Jézus szenvedésére emléke-
zünk. Isten ’szerelmi bánatáról’ van 
ebben szó. Isten nagyon szeret min-
ket embereket, és valóságos szerelmi 
bánata van. Ezért adta nekünk a leg-
nagyobb, legértékesebb ajándékát: a Fi-
át. Úgy szerette Isten a világot, hogy az 
Ő egyszülött Fiát adta. Üdvösségünkért, 
szabadításunkért adta."
Ritkán fordult elő, hogy fiatal emberek 
oly figyelmesen és érdeklődve hallgas-
sanak, mint azon az órán. Isten „sze-
relmi bánata” elfeledtetett minden más 
kérdést.

Adolf Wunderlich 
(Isten oltalmában – 
Evangéliumi kiadó)


