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„Az Úr félelme életet jelent:  
az ember elégedetten alszik ,  
nem éri veszedelem.”  

Példabeszédek 19,23 

„Az Úr félelme életet jelent:  
az ember elégedetten alszik ,  
nem éri veszedelem.”
   Példabeszédek 19,23
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Az idei tél komoly kihívást produkált 
az én életemben is. Történt ugyanis, 
hogy a lakásomba bevezetett vízcső 
hálózat már az ilyen -20 fokos fagyot 
nem viseli el fagymentesen. Ilyen 
esetben az egész lakás csőhálózata 
lebénul, illetve befagy, szétfagyás-
sal fenyegetve az egész csőhálóza-
tot. Egyik kora reggeli napon máris 
szembesültem ezzel a negatív ténnyel. 
Mivel egyedül vagyok, a gyermekeim 
távol laknak, hát nagyon megijedtem. 
Azonnal nekiláttam, hogy egy mele-
gítő készüléket használjak, hogy ne 
történjen nagyobb baj, és mentsem, 
ami menthető. De sajnos már némi-
leg behálózott engem is a 21. század 
krónikus betegsége, a türelemhiány. 
Hogy gyorsan, de rögtön történjen 
meg a felolvadás. 
Különös gondolatok futottak át az 
agyamon. A különös élethelyzetek-
ben még a kereszténynek mondott 
ember is vagy kiborul vagy leborul. 
Így én a Léleknek engedve az utóbbit 
választottam. Kértem az én mennyei 
Atyámat, hogy segítsen, és adjon jó 
megoldást. 
Tudom, hogy életem Ura nagyon sze-
ret, és küzdelmeimről Ő tud, és ezek a 
nehézségek is mindig a javamat szol-
gálják. Igen ám, de Isten időzítése nem 
az én elgondolásom szerint történik. 
Ő soha nem késik, és nem is siet, de 
mindig időben érkezik, hogy segítsen. 
Most is valóra vált, hogy a Benne bízó, 
élő hitem akarja erősíteni. Imádságom 
után elővettem a Bibliámat, és kevés 
lapozás után rátaláltam a Lélek gyü-
mölcse című igerészre: Galata 5,22-
23. Melyek ezek? Szeretet, öröm, 
békesség,  türelem, szívesség, jóság, 
hűség, szelídség, önmegtartóztatás. 
Miután elolvastam ezt a részt, azon-
nal magamra ismertem, Rájöttem, 
hogy ezek a drága gyümölcsök meny-

nyire éretlenek még bennem. Tehát 
naponta megreformálásra, megúju-
lásra tanítanak életem harcai. Most 
különösen a türelem érlelésére hívta 
fel a figyelmemet az én Istenem. Még 
néhány óra eltelt a víz felolvadásig, de 
egy újabb igeversre találtam a Zsolt. 
138,3 versben, ami türelemre tanító 
volt és bátorító is. „Amikor kiáltottam 
meghallgattál engem, bátorítottál, 
lelkembe erőt öntöttél.”
Így jutott eszembe egy kedves ének 
szövege is, amely igen találóan fejezi 
ki érzéseim és gondolatom milyensé-
gét. De nem utolsó sorban a vigasz-
talás drága kincsét is.  

Oly csüggedő a lélek hamar,
Ha gond alá kerül,
Vigaszt erőt adni ki akar,
Ki véd a bú elől. 

Csak Uradra nézz!
Ő segítni kész!
Hívebbet te nem találsz, mint Jézus,
Szíve irgalom, karja oltalom,
Ő hozzá kiálts!

Mindezek után végtelen hála töltötte 
be a szívem az én Istenem felé, meg-
köszönve e pozitív változást ebben 
az ügyben. 
Szeretettel kívánom minden kedves  
testvéremnek, hogy naponta refor-
málódjunk, illetve újuljunk meg a 
Szentlélek által, hogy a Lélek drága 
gyümölcsei érlelődjenek meg ben-
nünk. Élő hittel és Istenünkbe vetett 
bizalommal tudjuk csak megharcol-
ni az élet kihívásait, küzdelmeit. Az 
ige is így tanít az I. János 5,14 verse 
alapján: „Az iránta való bizalmunk 
pedig azt jelenti, hogyha valamit az 
Ő akarata  szerint kérünk, meghall-
gat minket”. 

K. Sándorné, Miske

A szerkesztő 
üzenete

Szeretettel köszöntök minden ked-
ves Olvasót!
Pünkösd közeledtén újra evan-
gélizációra készül a MERA. Mostani 
lapunkban a megszólaló igehirde-
tők mondanivalójából idézünk fel 
részleteket, amolyan kóstolóként, 
de természetesen helyet kapnak a 
„Megreformált életek” pályázatra 
érkező írások is.
Az elmúlt évek tanulsága, hogy 
Olvasóink nagy része igen-igen várja 
azokat az írásokat, amely egy-egy 
adott témában olvasótársaik tollá-
ból származik. Valaki így fogalma-
zott nem olyan régen egy személyes 
beszélgetés során: „Ezeket én is ír-
hattam volna. Hasonlókat átéltem, 
tapasztaltam. Közel vannak a szí-
vemhez.” S igaz ez az állítás akkor 
is, ha magyarországi, de akkor is, 
ha külhoni olvasóink beszámolóit 
hallgatjuk, vagy olvassuk. 
Természetesen ez nekünk öröm, 
hiszen pontosan az a célunk, hogy 
a megjelenő írásokkal azokat szó-
lítsuk meg, akik magukat átlagos 
embereknek tartják. Már csak azért 
is, mert az a meggyőződésünk, hogy 
az Úr Jézus elhívottjai csupa-csupa 
átlagember voltak, akik ha lelkileg 
naggyá és mindannyiunk szemé-
ben követendő példákká váltak, 
az nem személyes kiválóságuknak, 
hanem az elhívó Úr kegyelmének 
volt köszönhető. Így volt ez már 
az Ószövetség lapjainak szereplő-
inél is. Szólt az Úr, és kihívott egy 
Abrámot a családi köréből, s aztán 
formálta, alakította, végül nagy 
néppé tette – de a formálás köz-
ben mély és személyes kapcsolat 
alakult Ábrahám és Isten között.  
Vagy ahogy a Szentírás fogalmaz: 
„Így teljesedett be az Írás, amely 
azt mondja: „Ábrahám hitt az 
Úrnak, aki ezért igaznak fogadta 
el őt”, és „Isten barátjának nevez-
tetett”. (Jakab 2,23)
Köszönjük mindazoknak, akik ado-
mányaikkal lehetővé tették ennek a 
lapnak a nyomtatását és azt, hogy 
8500 példányban eljuttathassuk 
azoknak, akik kérik. Isten áldását 
kívánja minden olvasó életére a lap 
szerkesztője:

Kulcsár Tibor 

“Ha lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint”

Míg a bűnt szereted, titkos kapcsolat van közted és a sátán között. 
Aki félig Istené, egészen az ördögé. 
A sátán ösztönözhet, de nem kényszeríthet bűnre. 
Az óember nem a kereszt alá, hanem a keresztre való. 
Ha Jézussal együtt megfeszíttettél, te is diadallal kiálthatod: Elvégeztetett! 

Vida Sándor gyűjtéséből
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Azt gondolhatnánk, hogy a szere-
tetet senkinek sem kell bemutatni. 
Mindenki tisztában van jelentésével, 
átéli és gyakorolja naponta. De a fel-
szín megkapirgálása után rádöbbe-
nünk mekkora különbségek vannak 
a szeretet értelmezése között. Van, 
aki úgy gondolja a szeretet arról szól, 
hogy minden kívánsága teljesül: ak-
kor szeretik, ha mindent megkap. Van, 
aki csalódott az emberekben és házi 
kedvencétől remél szeretetet, példá-
ul többre tartva egy kutya ragaszko-
dását az emberi szeretetnél. Van, aki 
szeretetével szinte “agyon nyomja” 
a másikat, kisajátítja, leuralja. Van, 
aki általános és hatalmas “szeres-
sünk mindenkit” indulattal van, és 
amikor zavar támad lelkében – mert 
nem éli át a boldog szeretet-érzést –, 
akkor megjátssza a szeretetet, magá-
ra erőltetve egy “pozitív hozzáállást”. 
Sok szeretet értelmezés van, és nem 
értünk a felsorolás végére. 
Ezek után jogosan tesszük fel a kérdést: 
Vajon Pál mire gondolhatott, amikor 
a Lélek gyümölcse közé sorolta a sze-
retet? Miért lenne a Lélek gyümölcse? 
Hiszen mindenki, még a nem hívő is 
tud szeretni! Nem így van? Vagy még 
sem tud szeretni? Talán csak az újjá-
született ember képes szeretni?
Fájó kimondani és sokakat sérthet is, 
de az igazság az, hogy csak a Lélektől 
újjászületett ember rendelkezik azzal 
a képességgel, hogy megértse és to-
vább adja az Isten szeretetét. A legna-
gyobb humanisták és pacifisták sem 
ismerik Isten szeretetét, és az önzet-
lenség bajnoka sem közelíti meg azt 
eléggé. Egyszerűen képtelen vagyunk 
szeretni Isten szeretetével. 

János apostol írja: „Abban nyilvánul 
meg Isten hozzánk való szeretete, 
hogy egyszülött Fiát küldte el Isten 
a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a 
szeretet, és nem az, ahogy mi szeret-
jük Istent, hanem az, hogy ő szeretett 
minket, és elküldte a Fiát engesztelő 
áldozatul bűneinkért.” (1Ján 4,9-10.)
Bizony olyan a szeretetről alkotott 
fogalmunk, mintha a vörös színről 
beszélgetnénk egymás igazáról győz-
ködve a másikat anélkül, hogy bárme-
lyikünk látott volna igazi vörös színt. 
Egyszer aztán meglátjuk a naplemen-
tét és minden szó fölöslegessé válik, 
egy szempillantás alatt megértjük 
milyen a vörös szín. 
Addig, amíg nem éljük át Isten szerete-
tét beszélhetünk mindenféle szeretet-
ről! Majd rádöbbenve Jézus Krisztus 
értünk hozott áldozatára elnému-
lunk, és megértjük, hogy eddig csak 
árnyékképét éltük meg Isten szerete-
tének. Még a legodaadóbb szeretet is 
Isten jelenléte nékül önző, önmagát 
középpontba állító. Isten Szentlelkére 
van szükségünk ahhoz, hogy kimun-
kálja bennünk Isten szeretetére adott 
válasz-szeretetet. Mely nem testi lé-
tünkből ered többé, hanem lelkünk 
válasza Isten Lelkével való találko-
zásunkra. Ez a szeretet felülről jö-
vő, romolhatatlan, melynek forrása 
Isten szeretete. Nélküle pedig csu-
pán a megromló, elmúló szeretet van, 
mely néha képes több lenni az átlag-
nál, de meg sem közelíti Isten elénk 
tárt szeretetét!
Ne elégedjünk meg kevesebbel, ke-
ressük és ragaszkodjunk Isten sze-
retetéhez! 

Horváth Zsolt

Szeretet

Milyen csodálatos hatalom az, amely soha nem
kényszeríti, de mégis irányítja az akaratunkat!

Isten nem töri fel a zárat, hanem mesteri módon
kinyitja azt. Erre egyedül csak Ő képes.

C.H.Spurgeon

JÓTANÁCS 
Legyen mindig puha s halk a szavad. 
Neked is fáj, ugye, ha bántanak. 
A kezed is legyen simogató: 
jóságban részesül az, aki jó. 
S ne légy makacs soha, ne légy dacos, 
csúnya gyerek nagyon a haragos. 
Bocsáss meg annak ki vét ellened, 
s kegyelem önti el kis szívedet.

Gyümölcseikről ismeritek meg őket Tisztelet az 
elődöknek

Nagy hálával tartozom dédnagy-
mamámnak, akit én már nem is is-
mertem. Édesanyám sokat mesélt 
róla, hogy kislány korában mindig 
a Bibliából olvasott neki, és sok 
példát mesélt az olvasott részek-
ből – az ő egyszerűségével –, hogy 
a hallottakat megértse. Anyukám 
biztosan tőle kapta az első lépéseket  
az Isten szeretete felé vezető úton.  
Kisgyermekként az első imát, és az 
imára kulcsolt kezet anyukámtól 
tanultam. Kisiskolásként – a többi 
testvéremmel együtt – rendszeresen 
látogattuk Isten házát. Édesanyám, 
aki már elköltözött az örök életre, 
mindig visszakérdezte a prédikáci-
ón elhangzottakat. Az imádságban 
és vallásos életben a szüleim példát 
mutattak nekünk. Gyermekként 
meleg családi környezetet terem-
tettek mindnyájunknak. Hamar 
tapasztaltam Isten szeretetét, és ez 
a szeretet megmaradt egész életem-
ben. Feleségem, fiam és leányom is 
Isten szeretetének útján jár és re-
ményeim szerint a kis unokám is 
ezt az utat fogja követni, de ő még 
csak három hónapos. A napközi és 
esti közös imádság is közelebb visz 
Istenhez. Minden problémánkat Ő 
elé vihetjük, és barátként is meg-
beszélhetjük Vele – életünk útját 
Isten vezetésére bízva. Ő mindig 
megmutatja a helyes utat – a déd-
nagymamám által táplált isteni 
szeretet útján családunk több ge-
neráción keresztül halad tovább. 

J. János, Bekecs
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Azt hiszem, mindenki igazat ad ne-
kem abban, hogy örömtelen világban 
élünk. Szomorú, csüggedt, elcsigázott 
emberekkel találkozunk, akiknek az 
életében az öröm ritkán jövő, és akkor 
is gyorsan távozó vendég. Egyik éne-
künkben énekeljük: „rám-rám derül 
ismeretlen utamon egy kis öröm, azt 
is a te véghetetlen jóságodnak köszö-
nöm.” A Biblia azonban teljes örömről 
beszél a 16. Zsoltárban: „teljes öröm 
van tenálad”. Nem kicsi, nem mulan-
dó, nem időleges örömről hallunk, 
hanem teljes örömről. Olyan sok szo-
morú ember él körülöttünk. Miért? 
Mert nem Jézusban vannak és élnek. 
Vajon te is szomorú vagy? 
Neked sincs igazi örömöd? 
Jézus gyengéd szeretettel ha-
jol le hozzád igéjében, mint 
Máriához, akitől megkérdi a 
feltámadott Krisztus: „Asszony, 
miért sírsz? Miért keseregsz?” 
A tékozló fiú példázatában azt 
mondja az atya a nagyobbik, 
otthon maradt fiúnak: örül-
nöd kellene! Lehet, ma ez-
zel szólít meg téged is az Úr: 
örülnöd kellene! És ma, a mi 
számunkra legyen az Ige üze-
nete: mert örülnöd lehetne! 
Van okod az örömre, hiszen 
hallod Isten igéjét, és az az 
ígéretünk van, hogy akik meghall-
ják, élnek. Ezért nem azt mondom: 
legyen örömöd, örülj, hanem higgy az 
Úr Jézus Krisztusban! Legyen életed 
megváltója Krisztus! Lakozzék hit ál-
tal a szívedben. Indulj a követésére, 
állj be az Ő szolgálatába. Mert ez az 
öröm nála van, Lelke által termi majd 
ezt a gyümölcsöt az életedben. Ennek 
az örömnek megvan a feltétele és le-
hetősége. Honnan tudjuk ezt? Azért 
jött a szabadító Jézus Krisztus, hogy 
örömünk lehessen (Lk.2.) Mert az ige 
szerint a szabadításban való öröm az 

igazi öröm! Dávid király mondja: „Add 
vissza a Te szabadításodnak örö-
mét.” A bűn fosztott meg bennünket 
az örömtől, mert megfosztott Isten 
jelenlététől, közelségétől, közösségé-
től. Lehet, hogy te is megtapasztaltad 
már, milyen öröm az, amikor a sátán 
fogságából, a bűnnek kemény igájából 
megszabadít Krisztus. Megszabadít a 
hitetlenségből, engedetlenségből, el-
lenkezésből. Mi akadályozza az örö-
münket? A bűn! Mi a megoldás? A 
bűnbocsánat! Örömmel hirdetem: 
„Jézus Krisztusnak, az Ő fiának vé-
re megtisztít minket minden bűntől!” 
Ez a szabadítás öröme – teljes öröm 

van tenálad! Ez az öröm nem függ a 
külső körülményektől, az élet gondja-
itól, nehézségeitől. A 2.Kor 8,23-ban 
olvassuk: sok nyomorúság között is 
bőséges az ő örömük. Eshetünk nyo-
morúságba (betegség, gyász, veszte-
ségek), de „a ti örömötöket senki el 
ne vegye!”
A mennyben örökös öröm lesz. Már 
Ézsaiás is ír erről és a Jelenések 
Könyvében is olvashatunk róla. Ott 
semmi nem veszélyezteti és akadá-
lyozza majd az örömünket! 

Horváth Géza

ÖrÖm

Gyümölcseikről ismeritek meg őket
Áldott legyen az Úr, hogy ismét 
csodásan működött. Nagyon vár-
tam az újévet, hogy fogom-e hal-
lani az adást. Elsejétől minden 
este sikerül és még sokkal jobb 
minőségben, mint a múlt évben. 
Nagy örömömre az Antennát is 
megkaptam. Hálás szívvel köszö-
nöm. Minden szám nagyon jó és 
építő, ez talán mindegyiket felül-
múlja. Mindegyikünk tudomásul 
vehetjük, hogy nem személyválo-
gató az Isten. Nem lehet letenni, 
na meg a testvérek is türelmet-
lenül várják. Kézről kézre adjuk, 
hogy mindenki vigasztalódjon és 
épüljön általa. 
Áldott legyen az Úr azért a mun-
káért, amit véghezvisz a testvérek 
odaadó munkája által. „Mi pedig 
mindenkor hálaadással tartozunk 
az Istennek ti érettetek atyánkfiai, 
akiket szeret az Úr, hogy kezdet-
től fogva kiválasztott titeket Isten 
az üdvösségre, a Lélek megszen-
telésében és az igazság hitében.” 
(II. Thessz 2,13)
„Maga pedig a békesség Ura ad-
jon nektek minden tekintetben  
békességet. Az Úr legyen mind-
nyájatokkal.” (II. Thessz 3,16)
Kívánok az Úr Jézustól jó egész-
séget, s hogy a Hit, Remény és a 
Szeretet töltse be a Mera minden 
munkatársának a szívét, hogy 
munkálkodhassanak az Úr di-
csőségére és a mi épüléseinkre. 
Sok szeretettel  

P. Ferencné, Kárpátalja 
Nagydobrony

Kedves Testvérek az 
Úr Jézus Krisztusban!

 
Csendprogram 

Elhallgatni és meghallgatni,  
mások szelíd szavára adni,  
tanácsot az Igéből kapni,  
Isten csendjében megmaradni.

Füle Lajos
Isten sokkal közelebb van hozzánk, mintsem gondolnánk. 

Arra vagyunk elhívva, hogy otthon legyünk Istennél.  
Vida Sándor
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Egy lelki gyümölcsfát állít Pál apos-
tol Galácia gyülekezetei elé. Olyan 
fát, melynek kilenc ágát beoltotta a 
gazda, hogy bár egy fa, de minden 
ágán más gyümölcs teremjen. Tehát 
van rajta „szeretet-ág”, „öröm-ág”, 
„békesség-ág”, „türelem-ág”, „szíves-
ség-ág”, ,jóság-ág”, ,,hűség-ág”, „sze-
lídség-ág”, „önmegtagadás-ág”. Úgy is 
értelmezhetnénk per-
sze a képet – mivel a 
szövegben nem gyü-
mölcsöket, csak egy 
gyümölcsöt említ az 
apostol –, hogy egy  
gyümölcsről beszé-
lünk, de kilenc féle 
nyomelemet tartal-
maz. 
Mi kell ahhoz, hogy 
egy fa jó gyümölcsöt 
teremjen? 
Először is gyümöl-
csöt csak élő fa te-
remhet. Ránk nézve 
is igaz, amit az 
efézusi levél 2,1-ben 
olvasunk: „Titeket is  
életre keltett, akik 
halottak voltatok 
bűneitek és vétkei-
tek miatt.” 
Másodszor: Jézus 
tanítása szerint nem 
csupán élő, de jó fá-
nak, egészséges fá-
nak kell lennünk. 
Ő mondta: „Nem 
te remhet rossz fa 
jó gyümölcsöt és jó 
fa rossz gyümöl-
csöt.” Azt is mond-
ta: „Gyümölcseikről 
ismeritek meg őket!”  
A gyümölcs a fa bi-
zonysága. 
A békességről, mint gyümölcsről kell 
szólnom. Mi a békesség? Már csak 
koromnál fogva is úgy látom, hogy a  
békesség egy nyugalmi állapot. A nyu-
galom, a kivárás, a kiegyensúlyozott-
ság, a csendes életvitel és a teherhordó  
képesség együtt alapozza meg a békes-
séget. Az egyik lexikon így fogalmaz: 
„A békesség ellentéte a viszálynak, 
a háborúságnak és az erőszaknak. 
Boldog állapot, amikor nem vagyok 

meghasonlásban sem Istennel, sem  
emberekkel, sem önmagammal, sem 
embertársaimmal.„ 
Honnan ered a békesség? Jézus mond-
ta: „Békességet hagyok nektek: az én 
békességemet adom nektek” (Jn 14,27)  
Ezt akkor mondta, amikor mint örök-
hagyó halni készült. Tehát az igazi 
békesség örökség attól, aki meghalt 

értünk.Igen nagy és 
becses ajándék ez 
az örökség, a bé-
kesség öröksége. 
Péter apostol ezt 
így fogalmazza meg:  
„isteni természet ré-
szeseivé lettünk”. (2 
Pt 1,4) Ez az örök-
ség nem minden-
kié, csak a fiaké. 
Ahogyan egy csa-
ládba megszülettem, 
ugyanúgy kellett 
meg születnem Isten 
családjába is az új-
jászületés által. Így 
leszünk fiakká és  
örökösökké. 
A harmadik kér-
dés: hogyan ma-
rad meg a békesség, 
mint gyümölcs? 
Jézust azt mondta: 
„Maradjatok meg én-
bennem” (Jn 15,4) A 
gyümölcs akkor ma-
rad meg, ha megfe-
lelő tápanyaghoz jut, 
ha megfelelő gon-
dozásban részesül. 
Akkor beérik. Ha 
jól meggondoljuk, 
a békességünk van 
a legtöbb veszély-
nek kitéve, mint 

ahogy a gyümölcsöt 
is rengeteg veszély fenyegeti, mi-
előtt be é rik. A környezet sokszor 
észre sem veszi, mi zajlik a lelkünk  
mélyén. 
Mielőtt bevonultam katonának, ül-
tettem két almafát. Katona időm 
második évében az egyik fa termett 
két almát. Ősz volt. Szabadságot kap-
tam. Örömmel láttam az almákat, 
bár nem voltak egyformák. Az egyik 
szép piros volt, már messziről látni 

lehetett. Leszakítottam, kettétörtem. 
Az alma belseje azonban teljesen fe-
kete, romlott volt. Nagyon elszomo-
rodtam, komoly üzenetet jelentett az 
akkor nekem. 
Ha meg akarjuk tudni, milyen békes-
ség van a szívünkben, ezt egy egyszerű 
kísérlettel modellezhetjük. Vegyünk  
két teljesen átlátszó palackot és tölt-
sük meg őket vízzel. Ám az egyikbe 
teljesen tiszta vizet tegyünk, míg a 
másikba valami olyan anyagot te-
gyünk, ami zavarossá teszi a vizet. 
Néhány nap után azt fogjuk látni, 
hogy mindkét palackban teljesen tisz-
ta a víz. Honnan tudhatom meg, hogy 
eredetileg melyik volt zavaros vízzel 
töltve? Megérintem és egy kicsit meg-
mozgatom mind a kettőt. Amelyikben 
zavaros víz volt, abban a leülepedett 
idegen anyag újra elkezd felkavarod-
ni. Csak nyugalmi állapotban tűnt a 
víz tisztának. 
Tanulság: Csak úgy tudok békességben 
megmaradni, ha nincs bennem olyas-
mi, amit fel lehet kavarni. Segítsen 
bennünket a Békesség Fejedelme, 
hogy bennünk lakozása a Szentlélek 
által megteremje lelkünkben a bé-
kesség gyümölcsét, ami nem csak 
látszat, hanem kiállja a próbákat, jól 
vizsgázik a megpróbáltatásokban... 

id. Kulcsár Tibor 

BékeSSég

Gyümölcseikről ismeritek meg őket

SZAVAK ÉS TETTEK 

Hol sok a beszéd, 
ott sok a salak. 
Hangsúlyosabban beszél 
a tett, mint a szavak.

A samaritánus 
keveset beszélt, 
Időt, pénzt áldozott 
a vérző emberért.

Szó mérgezett nyila 
üt halálos sebet, 
mit áldozatokkal 
gyógyítni nem lehet!

A lélek két szárnya: 
jó szó, nemes tett – 
Istenhez emeli 
hanyatló életed.

Pecznyik Pál

HÁZI ÁLDÁS 

„Hol hit, ott szeretet’’ 
Falon függ a szobában, 
szép, aranyos keretben, 
még mindig annyi házban! 
Ám a család veszetten 
lobog a gyűlöletben, 
morzsolódik a gondban…
Szép az a Házi áldás, 
kár, hogy csak a falon van!

Bódás János
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Egy feszült, sokszor túlhajszolt, ro-
hanó társadalomban élünk. Ez a 
megállapítás ma már mindenki szá-
mára érzékelhető. A stressz, a belső 
feszültség, sőt a kiégés érzése is álta-
lánosan ismerős. Egy ilyen világban 
óriási szükség van olyan emberekre 
akik „gyümölcsöt teremnek”. Ma már 
nem nagyon használjuk azt a kifeje-
zést, hogy „béketűrés”, pedig ebben a 
kifejezésben benne van az, ami szük-
séges az életünkhöz. A türelem, a ki-
tartás, az állhatatosság és a szilárdság 
is. A győzelmeinkben, sikereinkben 
éppen annyira szüksége van rá, mint 
amikor a nehézségek, bajok jönnek 
szembe velünk. Azt gondolom, hogy 
a „Lélek gyümölcse” az a Krisztusi 
indulat, cselekedet, amely az emberi 
együttélést kellemessé, zamatossá, 
élhetőbbé teszi. Azt gondoljuk, hogy 
ez valamiféle luxuscikk. A valóság-
ban azonban sokkal inkább vitamin, 
amire óriási szüksége van minden 
embernek. Ha a személyes életünk-
ben a türelem párosul azzal a békes-
séggel, amelyet csak Isten adhat, a 
legmélyebb völgyön is át tud vinni. 
Emberi kapcsolatainkban pedig ép-
pen emberi mivoltunkból fakadóan 
van szükségünk a „béketűrésre”. A 
házastársunk, a szüleink, a gyereke-
ink, a barátaink, az ismerőseink, a 
gyülekezeti testvéreink mind-mind 
emberek, a maguk erősségeivel és 
gyengeségeivel. Olykor-olykor hibákat 
követnek el, talán még a mi kárunkra 
is. A békességes tűrés ilyenkor nem 
a kapcsolat megszakítását munkál-
ja, hanem az őszinte átbeszélés után 
kell, hogy a kapcsolat megerősödését 
eredményezze. 
Ugyanakkor a béketűrés azt is jelenti, 
hogy az érzelmeink felett uralkod-
ni tudunk, „mert Isten békéje lakja 
a szívünk”. Vagyis van valami, ami 
minden vihar közepette szikla szi-
lárd bizonyosság, ebből következik, 
hogy nem a körülményeink határoz-
nak meg bennünket. 
Hívő emberként gyümölcsöt teremni 
azt jelenti, hogy a társadalomba ízt, 
zamatot és vitamint viszünk.

Bacsó Benjámin

Sok mogorva, szomorú, megkesere-
dett, befelé forduló embert látunk 
magunk körül. Az önzés világába ju-
tottunk. Sok a „magának való” ember. 
Te ilyen vagy-e? Magadra ismersz-e, 
amikor erről van szó a Bibliában? 
Vagy találkoztál-e ilyen emberrel?  
Ennek fordítottja a jószívű ember, aki 
nemcsak megtesz, de szívesen tesz 
mindent. Te melyik vagy? Tudsz-e 
fordítani ezen a rossz tulajdonságo-
don? – Csak az Úr Jézus tud segíteni 
ebben. Ő mindent önzetlenül, szíve-
sen tett: segített, tanított, gyógyított 
és életét adta másokért, érted és ér-
tem is. Nem nézte, hogy megéri-e. 
Mert csak egy út volt a számára: az 
önzetlen szeretet és szívesség útja. 
Nem tudott másmilyen lenni. A ke-
reszten pedig önmagát adta értünk, 
csakhogy megmentsen a bűn és végső 
pusztulás hatalmából. – Aki Jézusé 
lesz, annak Ő átformálja, mássá te-
szi az életét!
Visszagondolok első lelkészi szolgá-
lati helyemre. Régen volt, egy kicsiny 
alföldi gyülekezetben. Feleségemmel 
és első, pici gyermekünkkel, Pestről 
oda kerülve, épp hogy meg tud-
tunk élni. De hát mi ezt észre 
sem vettük, boldogan áll-
tunk be az Úr szolgálatá-
ba, örömmel indultunk.
Aztán időnként jöttek 
a látogatók. Egy bará-
ti párra valami különös 
dolog miatt is nagyon em-
lékezem. Nagyon jól érezték 
magukat nálunk, és otthonunkban 
körülnézve a második-harmadik láto-
gatásukat ezekkel a szavakkal fejez-
ték be: „De jó neked! De jó nektek!” 
Ahogy még pár szót váltottak velünk 
elmenőben, kiderült, hogy a mi kis 
kedves lakásunkra, életkörülménye-
inkre és meghitt otthonunkra nézve 
mondták ezt.
Amikor már a harmadik elmenetel-
kor is ezzel fejezték be a látogatást, 
nagyon mérges lettem rájuk. Ahogy 
elmentek, mondtam a feleségemnek, 
hogy ha legközelebb is ezt mondják, 
én, mivel barátok voltak, jól megmon-
dom nekik a véleményemet erről az 
irigységről: Mivel barátok vagyunk, 
tudtam, hogy sokkal jobban állnak 
anyagilag, sokkal nagyobb a laká-

suk, autótól kezdve mindenük meg-
van, gondmentes környezetben élnek 
Pesten. - De feleségem, a maga hívő 
és Istentől kapott bölcsességével azt 
mondta: „Ne törődj ezzel. Mi valóban 
boldogabbak vagyunk, hiszen az Úr 
kezében van az életünk és a szolgála-
tunk. Azt látják rajtunk a barátaink, 
hogy valóban, a hívő ember sokkal 
megelégedettebb, mint mások, azért 
nyilatkoznak így. Még magukban sem 
tudják tartani nem megelégedett lá-
tásukat.” Elcsöndesedtem bűnbánat-
tal az Úr előtt, hogy tényleg, minden 
szükséges dolgot megkaptunk, még 
ha nincs is saját házunk, nagy kere-
setünk és sok földi jónk, de velünk 
van és szeretettel vesz körül Istenünk. 
Gondoltam, hogy legközelebb meg-
próbálom nagyobb szeretettel fogadni 
őket. Amikor aztán legközelebb is az-
zal váltak el tőlünk, hogy „de jó nek-
tek”, azt mondtam, valóban szeretettel, 
hogy nektek is lehet ilyen jó, ha meg-
tértek, és az Úrnak adjátok át a szíve-

tek és életetek fölötti 
vezetést. Ám hí-

vők akkor még 
nem lettek, de 
elcsöndesed-
tek és mintha 

elgondolkodva 
csukták volna 

be maguk mögött 
autójuk ajtaját…

Ezeknek a nem hívő barátainknak az 
volt a bajuk, hogy nem voltak meg-
elégedettek. Mert hiába van meg 
bármije az embernek, de ha az Úr, a 
Benne való bizalom hiányzik a szívé-
ből, a napirendjéből, akkor ez a hiány 
tudatlanul, akaratlanul is boldogta-
lanná teszi. Mert a legfontosabb hi-
ányzik neki…
…A sóhajra pedig, amely sok ember 
ajkáról fölszáll, hogy „de jó neked”, 
szívből válaszolom mindig, hogy „igen, 
jó nekem.” Ahogy egy énekünk ref-
rénje mondja: „Az Úrban, az Úrban 
jó nekem.” (Dicséretek 109). 

Széll Bulcsú

SzÍveSSég

Gyümölcseikről ismeritek meg őket
türelem
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„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, 
békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, 
szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek 
ellen nincs törvény.” (Galata 5,22-23)
Foglalkozzunk most a Lélek gyümöl-
csének egyik gerezdjével, a jósággal!
Számomra a jóság definíciója nem az 
úgynevezett jó cselekedetekkel egyen-
lő, mint ahogyan ezt sokan gondolják. 
Ahogy én látom, a jó cselekedetek inkább 
következményei annak, ami valóban a 
jóság. Ami a jóság, pontosabban aki a 
jóság, az nem más, mint maga Isten.
A Márk 10,18-ban olvashatjuk Jézus 
szavait a gazdag ifjúhoz: „Miért mon-
dasz engem jónak? Senki sem jó 
az egy Istenen kívül.” A gazdag ifjú 
Jézusban csak egy embert, egy rabbit 
látott, nem látta meg benne Krisztust, 
az Isten fiát. Ezért Jézus nem fogad-
ja el a gazdag ifjútól a „Jó mester” 
megszólítást, hanem rátereli a fiatal 
ember figyelmét az egy jóra, Istenre. 
Ebből úgy tűnik, hogy a jóság, maga 
Isten. A Róma 12,21-ben így olvassuk: 
„Ne győzzön le téged a rossz, hanem 
te győzd le a jóval a rosszat.” Tehát 
mivel győzzük le a rosszat? A jóval 
vagyis Istennel.
Az emberiség a történelem során eddig 
soha nem tudta legyőzni a rosszat, és 
ez a jövőben sem fog sikerülni, mert 
a rosszat csak a jóval vagyis Istennel 
lehet legyőzni, ő pedig már legyőzte 
azt Jézus Krisztus kereszthalála és 
feltámadása által.
A teológusok között általában vita van 
arról, hogy ki termi meg a Lélek gyü-
mölcsét. Van aki úgy tartja, hogy mi, 
van aki szerint pedig maga a Szentlélek 
termi a gyümölcsöt.
Én úgy látom, hogy a gyümölcsöt a mi 
újjászületett belső emberünk termi, a 
Szentlélek által és amikor gyümölcsöt 
termünk, akkor valójában Krisztust 
mutatjuk be az életünkkel a környe-
zetünk számára, ennek az egyik ge-
rezdje a jóság, amit nem vagyunk 

képesek magunktól előidézni, mert a 
valódi jóság ami Istenből származik 
és kedves Isten előtt, nem azonos az 
emberi jó szándékkal.
A bűnbe esés következtében az ember 
elveszítette Isten jelenlétét, bezárult 
előtte a mennyei világ, így aztán a jó 
és a rossz valóságáról is teljesen téves 
fogalmai vannak. Bár az 1Mózes 3,22 
szerint az ember tudja, hogy mi a jó és 
mi a rossz, de ez csupán részleges tu-
dás, sőt, az ember gyakran össze is té-
veszti a jót a rosszal, a történelem ezt 
már számtalanszor bizonyította.
A János 3,3 és 3,5 szerint az újjászüle-
tés által juthat be az ember Isten király-
ságába, ekkor nyílik meg előtte újra a 
mennyei világ, és csak ezután válik ké-
pessé gyümölcstermésre, így a jóság is 
csak ettől kezdve tud benne létrejönni. 
Az újjászületés után tehát el kell kezde-
nie a hívő embernek felnövekednie és 
járnia a megszentelődés útján, ugyan-
is a Lélek gyümölcse ennek arányában 
fog megjelenni az életében. 
Hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy 
az amit Isten jóságnak nevez, nem azo-
nos az emberi jócselekedetekkel, pláne 
nem azonos egy még újjá nem született 
ember cselekedeteivel. Az elmúlt évtize-
dek során megláttam, hogy még mi hí-
vők is nagyon nehezen értjük meg ezt 
az igazságot, így aztán gyakran a saját 
hústesti természetünk jó szándékúnak 
látszó cselekedeteit is jónak tartjuk.
Isten Igéjének fényében be kell azt lát-
nunk, hogy a jóság valójában csak az 
újjászületett ember által tud megnyil-
vánulni, a számára előre elkészített 
jó cselekedeteken keresztül, (Efézus 
2,10) így a mennyei jóság megnyilvá-
nulásának eredményeként az emberek 
dicsőíteni fogják Mennyei Atyánkat 
(Máté 5,16; 1Péter 2,12).
Ebben segítsen minket az Úr, hogy va-
lóban gyümölcstermő életet élhessünk 
és Isten jósága láthatóvá legyen általunk

Nochta Pál Attila

Szeretnék bizonyságot tenni megre-
formált életemről, amit Isten Igéje 
tett az életemben. 
„Elvégeztetett”, ezt Jézus mondta 
a kereszten (János 19,30) Ez az ige 
átjárta testemet, lelkemet és  meg-
nyugvást találtam, de addig sok kí-
sértést kaptam az örök élet felől, de 
most már így szólok mert meg van 
írva: „Elvégeztetett”. Az én Uram 
elvégezte, amit én nem tudtam. 
Nem tarthat már fogva a sátán ke-
ze, mert Jézus mindent elvégzett. 
Szabad vagyok, sok imameghallga-
tást kaptam, de ha nem tenné is e 
Dicső király, én Őt imádom.
Volt meg nem hallgatott kérésem 
is: 3 év alatt, 4 koporsó. A 42 éves 
fiam, 66 éves társam, az anyám, 
testvérem. De az Úr mindig erőt 
adott és felemelt, magához vonzott 
és megölelt.
I. Péter 1,5: „Titeket pedig Isten ha-
talma őriz hit által az üdvösség-
re…” Én hiszem, hogy aki elkezdte 
bennem a jó munkát, el is végzi. A 
magam hitével nem dicsekszem, 
de Isten hatalmában bízok és üd-
vöm ráépítem. Mert „mindenre van 
erőm a Krisztusban, aki engem 
megerősít”. 
Vajha adna az Úr olyan hitet mind-
nyájunknak, hogy nagy fává nö-
vekedne, és sokan felüdülnének 
alatta. Áldja meg testvéreimet az 
Úr Lelki-testi áldással, hogy mi is 
áldottak legyünk. Magasztaljuk az 
Urat jótéteményeiért és irgalmá-
ért, hogy mindezideig megtartott 
bennünket.

R. Józsefné, Nagydobrony

Elvégeztetett! 

Egy édesanya megkérdezte hat éves kisfiától, hogy 
szerinte, mit jelent a kedvesség, és mit a jóság. A 
fiú így válaszolt: „Ha én vajas kenyeret kérek tő-
led, és te adsz nekem vajas kenyeret, hát akkor 
ez kedvesség, de ha lekvárt is teszel rá, akkor ez 
már jóság.”

Gyerekszáj

Gyümölcseikről ismeritek meg őket
JóSág

Minden a maga helyén
A légben madár,
a kő a föld szinén,
A vízben van a hal,
Isten kezében én.

A. Silesius



8 2017 / 3

Talán sokan ismerik az egyik ked-
ves lelki éneket: „Hűséged végtelen, 
atyám, nagy Isten.” Így mutatja be 
nekünk Urunkat a Biblia. A Hűség 
azért a Lélek gyümölcse, mert ez 
is isteni tulajdonság. A hűség a mi 
Istenünket jellemzi. „Pajzs és pán-
cél az Ő hűsége!” 1 Kor 1
Pál szinte ujjongva hirdeti: „Hű az 
Isten!” Ő megismerte ezt a hűsé-
get. Igen, ilyen a mi Istenünk. Hű 
igéretéhez, hű a szövetséghez, hű 
maradt hozzánk. Amikor az Ige a 
hűségről, mint a Lélek gyümölcséről 
beszél, akkor arról van szó elsősor-
ban, hogy Isten nekünk is kész ezt 
az ajándékot adni. Miért van erre 
szükségünk? Mert bennünket úgy 
jellemez Isten Igéje, hogy alapvető-
en hűtlenek vagyunk. 
Nagyon igaz az 5 Móz 
32-ben olvasható Ige: 
„Mert elzüllött nem-
zetség ez, fiak, akik-
ben nincs hűség.”  Ez 
a mi lelki látleletünk. 
Ez a bűn következ-
ménye, mert az első 
ember nem maradt 
hű az Úrhoz, kéré-
séhez, tanácsához. 
Így lett hűtlen, ennek 
minden következmé-
nyét hordozva. Az a 
csoda, hogyha mi hűtlenkedünk, Ő 
hű marad!
Lehet hűnek lenni? Igen, ha a Lélek 
elkezdi teremni ezt a gyümölcsöt is 
az életünkben. Vértanúk haltak meg a 
történelem folyamán úgy, hogy ami-
kor hitük elhagyására, megtagadá-
sára szólították fel őket, akkor azt 
mondták: Krisztus hű volt hozzám, 

én is hű akarok lenni hozzá! Istenhez 
való hűségünk ezt kéri tőlünk – gon-
doljunk a Tízparancsolatra. Isten mit 
követel először tőlünk? Ne legyenek 
neked idegen isteneid énelőttem! 
Legyél hű hozzám, mert én hű voltam 
hozzád! A mi új életünk alapja Jézus 
hűsége. Mert Ő nemcsak engedelmes 
volt halálig, hanem így is mondhat-
juk, hű volt mindhalálig, a keresztfa 
haláláig. Hű volt küldetéséhez, ami-
ért eljött testben erre a földre, hogy 
megváltson minket. Nem lehetett le-
téríteni a keresztre vivő útról, nem 
lehetett megakadályozni, hogy életét 
adja váltságul sokakért.
De itt nemcsak Isten iránti hűségünk-
ről van szó, hanem az emberek kö-
zötti kapcsolatban, életvitelünkben 

megnyilvánuló hűségről is kell be-
szélnünk. Vizsgáljuk meg, mennyire 
vagyunk hűek? A Bibliához, a foga-
dalmainkhoz, a gyülekezetünkhöz, 
az elvállalt feladatainkhoz… 
A hűségeseknek igéretük van Istentől: 
„Légy hű mindhalálig és neked adom 
az életnek koronáját!” Jel. 10

Horváth Géza

HŰSÉG

Gyümölcseikről ismeritek meg őket

Pál apostol meggyőződéssel tanítja, 
hogy a szelídség teremhető gyümölcs, 
csak hogy mi emberek, vadak vagyunk: 
játékban, sportban, szerelemben… A 
szelídségnek nincs értéke. A vad em-
ber nyerő, övé a nagy konc, a szelíde-
ket kigúnyolják. Ez a jelenség már az 
óvodában elkezdődik és folytatódik 
az iskolában, munkahelyen, sokszor 
még a családban is. A vadság lelkünk 
mélységéig áthatott, levehetetlen va-
lóság – az egész emberi történelem 
tragikus példatár erre. Hogy mégis 
vannak kivételek?
A Biblia állítja, hogy mások vadsága 
nem lehet mentség az enyémre.  A 
vadság bűn, hiszen én egy szelíd Isten 
teremtménye vagyok, Aki szigorú, de 
igazságos, ítélő és hatalmas, de nem 
vad. A szelídség nem választási lehe-
tőség a hívő számára, mert a szelíd-
séget egy élő személy jelenti.  Amikor 
Jézus Krisztus a földön járt, örökös 
programként hagyta ránk: „Tanuljátok 
meg tőlem, hogy én szelíd vagyok 
és alázatos szívű.” Ő nem változott 
meg, most is az a szelíd Uralkodó, 
Aki egykor volt.
Isten jogos, igazságos haraggal gyű-
löli a bűnt, ami törvényszegés! Mégis 
lázongunk a szelídség ellen. Az evan-
gélium lényege a megszelídítés, de 
nem az ember szelídült meg elsőként, 
erre nem is lenne képes, hanem a 
Teremtő Isten szelídült meg azon az 
első nagypénteken, amikor elhang-
zott – „Elvégeztetett!”
Az a kérdés, szeretnél-e megszelí-
dülni? Ha nyomaszt a vadságod ter-
he, kiálts Jézus Krisztushoz: „Uram 
szükségem van Rád! Könyörülj raj-
tam, elvadult emberen!” 

Somogyi László

SzelÍDSég

A négyéves Márta mindkét karján egy játék babá-
val, komolyan feltekintett édesanyjára: „Anya, én 
csak szeretem a babáimat, és szeretem, de mikor 
fognak már ők is úgy visszaszeretni engem, mint 
én téged?”

Gyerekszáj
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Egyik-másik ember számára ez a szó 
egyet jelent az őrülettel. Ha valaki 
mértékletes, az csak unalmas, szá-
raz, életunt és tutyi-mutyi alak lehet. 
A ma embere nem ilyen. Elvesz min-
dent, amit akar. Megszerez mindent, 
amit meg tud szerezni. Nem érdek-
li, hogy neki szüksége van-e rá, vagy 
sem. Csak néhány példa az elmúlt 
hetekből, hónapokból.
Konferencián vagyunk – évente 
egyszer a rádiósok-
nak van ilyen. Hozza 
a pincér az ebédet. A 
tányér akkora, mint 
egy kisebb kocsikerék, 
púposra rakva krump-
lival, hússal, miegy-
mással. Pont annyi 
van rajta, mint amit 
otthon a szűk családi 
kör szokott egyszerre 
megenni vacsorára. 
Szemmel látható, hogy a jelen levők 
kilencven százaléka a felét sem fogja 
elfogyasztani. Tehát a kukába megy, 
ott is veszélyes hulladékként. „Nem 
hozna nekem egy féladagot? Esetleg 
egy gyerekadagot?” – próbálkozom 
a lehetetlennel. „Nem! És egyébként 
se maga fizeti. Akkor meg mit akar 
itt spórolni?!” – hallom a kurta fur-
csa választ. Hm! Nem én fizetem? 
Lehet, hogy az adott számlát nem – 
de ennek a mértéktelen tékozlásnak 
az árát fizetjük mindannyian az úgy-
nevezett civilizált világ lakói. Vajon 
hányan halnak éhen azért, hogy mi 
dőzsölhessünk ételben, italban, ener-
giában, fűtésben, világításban és még 
ki tudja mi mindenben.
A minap valami különös látványra 
nyílt meg a szemem. Korábban a vá-
ros határain kívül autózva felfigyeltem 
az itt is ott is megjelenő keresztekre. 
Halálos balesetek helyszíneit jelölik 

így, s talán némelyek elgondolkoznak 
azon a feliraton, amit több helyen is 
lehetett olvasni: „Őt is hazavárták…” 
Ám most ezek a keresztek felvirágozva 
és gyertyákkal körülvéve egyre gyak-
rabban láthatók Budapest utcáin is… 
És mintha minden hétvége után egy-
re több lenne belőlük. Vajon hányan 
lépték túl vagányságból, virtusból a 
megengedett sebességet? Hányan néz-
tek mélyen a pohár fenekére? Hányan 

dobták el tisz-
taságukat, jó-
zanságukat 
futó kalandok-
ba bocsátkoz-
va? Hányan 
lettek vala-
ki más hedo-
nizmusának, 
féktelen szá-
guldásának, 
vagy éppen 

öntudatlan mámorának áldozatai 
ezek közül? És hányan nem tudták 
2 másodperccel a végzetes eset előtt, 
hogy hamarosan Annak színe elé áll-
nak, aki örökkévaló mértéket szabott, 
hogy legyen honnan, kitől megta-
nulni a mértékletességet. Sőt, még 
Szentlelkét is adja azoknak, akik ké-
rik tőle, hogy ne a magunk erejéből 
kelljen mértékletesnek lennünk, ha-
nem Ő maga teremje meg ezt a pó-
tolhatatlan, áldott gerezdet a Lélek 
gyümölcséből…
Persze nem mindenki végzi így, aki 
mértéktelen – biztatgatja magát a ma 
embere. Ám érdemes tudni: a mér-
tékletesség nem hiányosság; nem egy 
nyárspolgár hozzáállása az élethez. 
Egy olyan életszemlélet gyümölcse, 
amelynek a távlatai messze túlmutat-
nak síron és kereszteken. Mert attól 
származik, aki Örökkévaló.

Kulcsár Tibor

Gyümölcseikről ismeritek meg őket
mértékleteSSég Református vagyok. Életem folya-

mán különféle vallású hívő ember-
rel voltam együtt. Az igéhez, nem a 
valláshoz, egyházhoz ragaszkodva 
tudtunk együtt lenni. Én magam is 
– gyermekkori megtérésem óta –  
az igékhez és nem az emberekhez, 
nézetekhez ragaszkodtam. Jelenleg 
olyan állapotban van sok ember, 
hogy vérzik értük a szívem. De én 
már a gyakorlatban nem vagyok 
benne. Nem hívogatok, nem tar-
tok alkalmakat, s én magam sem 
megyek sehova, 79 éves vagyok. 
Komolyan foglalkoztat az a kér-
dés, ha most lenne köztünk Luther 
Márton, vagy a gályarabok szétnéz-
nének, hogy állunk az Úr Jézussal?  
Ma mit szólnának? Luther számá-
ra megoldás lett, hogy meglátta az 
igéből, nem kell gyötörnie magát. 
Ingyen kegyelemből Jézus Krisztus 
véréért van számára bűnbocsánat. 
Isten fölnyitotta a szemét, elpecsé-
telte a maga számára szívét, életét.  
S ő adta, mondta tovább s így ju-
tott el hozzánk is a megtérésre hívó 
szó. Hálát adhatunk ezért Istennek, 
hogy kezünkbe és szívünkbe ad-
ta az igét, amely az Ő szava. Ő azt 
mondja, hogy „Aki hisz őbenne 
örök élete van.  Aki nem hisz im-
már elkárhozott”. 
Ez nem mese, nem vallás, hanem 
valóság. Ha elszólít, Hozzá megyek. 
Ha visszajön, jobb keze felé állít, 
az Övé vagyok. Megéri ezt a pár 
évet Nála nélkül, a magam akarata 
szerint élni s a kárhozatba menni? 
Az Úr Jézus nem ünnepi műso-
rokkal bízta meg az övéit, hanem 
azt mondja: hirdessétek az evan-
géliumot szerte a világon. Persze 
a sátán ezt nem nézi jó szemmel. 
Aki Jézusé lesz, kikerül a harc-
mezőre. Állandó a Jézussal való 
kapcsolat. A Hozzá való hűség ad 
csak erőt megállni.  Hogy fájjon a 
szívem azért, hogy mennyi ember 
menetel a széles úton, s ha fölkínál-
juk, figyelmeztetjük az embereket, 
nem kell nekik az ingyen kegyelem. 
Sokan azt hiszik, szegényebbek len-
nének Jézussal. Pedig nála van az 
igazi szabadság. A sátán nem akar 
elveszíteni senkit. Pedig aki megta-
gadja őt, horoszkópjait, tanácsait, 
uralmát, az a szabad ember. 

P. Istvánné, Lovasberény

A csorda visszatér a legelőről. Az istállóban két 
gyermek érdeklődéssel figyeli az eseményt.
– Ugye milyen csodálatos, hogy mindegyik tehén 
megtalálja a saját helyét?
– Ugyan már, mi ebben az érdekes – válaszol a má-
sik gyermek. – Hiszen mindegyik tehén neve ott 
van a helye fölé írva.

Gyerekszáj
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Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz 
Ő: megbocsátja bűneinket, és meg-
tisztít minket minden gonoszságtól 
(1János 1,9)

A mindig mosolygós, ötéves, copfos 
kislány komoly aggodalomra adott 
okot délutáni őrizőjének, az ősz hajú 
nagymamának. Olyan levert, szomo-
rú arcocskával üldögélt a sarokban, 
mintha büntetésben lett volna. Erről 
pedig ezen a napon szó sem lehetett, 
mert a nagyi — még ha valaki rosz-
szat tett volna — akkor 
sem sarokba küldéssel 
büntetett. Olyankor 
ölébe vette a bűnöst, 
szigorúan a szemébe 
nézett, és szóval igye-
kezett megmosni a kis 
huncut fejet. Nem így 
a főzésben segédkező 
Zsófi néni és apa. Ők 
még kőkemény morzsolt kukoricát is 
szórtak a sarokba és arra térdepeltet-
ték a rosszalkodót. Gyakran megtör-
tént, hogy az előszobában mindkét 
sarok foglalt volt. Igaz ugyan, hogy a 
csínytevések ötletgazdája többnyire a 
nyolcéves bátyó volt, de neki egyálta-
lán nem esett nehezére húgocskáját 
cinkosává tenni. A morzsolt kukorica-
szemek pedig nagy fájdalmat okoztak a 
térdeplőnek. Ám mégis, ilyenkor csak 
hugi itatta nagy visítás kíséretében az 
egereket. Bátyó egyszer, amikor már 
nehezen tűrte a hangorkánt, halkan 
odaszólt bűntársának:
– Te mafla! Lökd már egy kicsit odébb 
a térded alól a kukoricaszemeket, és 
hagyd abba a nyivákolást. Ettől kezd-
ve bizony sokat vesztett nevelő ere-
jéből a kemény kukoricás sarokba 
térdepeltetés. 
Hetente kétszer bátyó edzésre ment. 
Ilyenkor szokatlanul csendes volt a 
ház. A sütőből mennyei sütemény il-
lata áradt, de ma még ez sem tudta 
lázba hozni a kislányt. 
– Csak nem lesz beteg? – latolgatott 
magában a nagymama.
– Valami baj van? – kérdezte félén-
ken, majd mese ígéretével ölbe vette 
a bánatost. Ám a mesére nem kerül-

hetett sor, mert a kicsi azon nyomban 
nagyi nyakába borult és keservesen 
sírva fakadt. Percekig így ültek, míg a 
vigasztaló simogatás lassan lecsende-
sítette a sírdogálót. Ekkor egy nagyot 
sóhajtott, és lesz, ami lesz, elhatáro-
zással a nagyi fülébe súgta keserű-
ségének okát. 
– Nagymami! Én ma loptam. 
– Mit csináltál? Kérdezett vissza ré-
mülten, mintha rosszul hallott volna. 
– Az oviból elloptam egy lila ceruzát. 
A nagymamának nyomban eszébe 

jutott, hogy előző dél-
után lila ceruza híján 
nem tudták befejezni a 
színezős remekművet.
– De hát, hogy tehet-
tél ilyet? Csattant fel 
kétségbe esve. 
– Úgy, hogy senki sem 
látta, mert már csak 
akkora volt a ceruza, 

hogy épp elfért a tenyeremben, ma-
gyarázkodott a leleményességére kü-
lönösen büszke kis bűnös. 
– Te nagyon tévedsz, ha azt hiszed, 
hogy senki sem látta. Egy valaki, az 
Úr Jézus mindent látott. És most na-
gyon szomorú miattad. 
– Jaj, nagymami! Már én is nagyon 
megbántam. De hát akkor most mit 
csináljunk? – kérdezte könnyek között.
– Holnap reggel vissza kell vinni 
oda, ahonnan elvetted. De ezzel még 
nincs minden elin-
tézve. Bocsánatot 
kell kérned az Úr 
Jézustól, és az óvó 
nénitől is. Ebben 
a pillanatban éles 
csengőhang sza-
kította félbe a be-
szélgetést. Anya jött 
meg a munkából, s 
már sietve vitte is 
haza gyermekét, és az időközben el-
készült illatozó almás pitét. A távozók 
után nagymama bezárta az ajtót, és 
ekkor észrevette, hogy a kulcstartó-
ban ott éktelenkedik a bűnjel, a lo-
pott lila ceruza. 
– No, ez mégis csak sok! – méltat-
lankodott és elhatározta, hogy min-

denképp folytatni fogja unokájával a 
félbe maradt beszélgetést.
Másnap reggel negyednyolckor meg-
szólalt a telefon. 
– Jó reggelt, édesanyám! Bocsáss 
meg, hogy ilyen korán felzavartalak, 
de kérlek, gyorsan hozd ki a kapuba 
azt a ceruzát, ami tegnap nálad ma-
radt. És megjegyzem, hogy nagyon 
megviselte a tegnapi titkos fejmosá-
sod az unokádat. 
A nagymama először nem értette, 
hogy miről is beszél a lánya, de az-
tán egyszerre világossá lett minden.
– Arra a lila ceruzára gondolsz, amit 
a lányod tegnap ellopott az óvodából? 
– Jaj, édesanyám, hogy mondhatsz 
ilyen csúnyát egy ilyen kis ártatlan 
gyerekre? Ezt határozottan visszauta-
sítom. És most már értem, hogy miért 
hánykolódott szegénykém egész éjjel 
az ágyacskájában. Miattad!
– Nem miattam! – vágott közbe a 
vádlott, hanem a bűn miatt. Tegnap ő 
maga vallotta be nekem, hogy lopott 
az óvodából, és azt is, hogy nagyon 
megbánta tettét. És akármennyire 
felháborodsz azon, amit most mon-
dani fogok, de én ennek a nyugtalan 
éjszakának nagyon örülök. Ő legalább 
még komolyan veszi azt, hogy nincs 
különbség kis bűn és nagy bűn között. 
Olvasd csak el a… A vonal itt, ki tudja 
mi okból, de megszakadt, a nagyi pe-
dig mit sem törődve azzal, boldogan 

futott ki a kapuhoz 
a lila ceruzával. A 
kis copfos megölel-
te és jókora puszit 
nyomott az arcára, 
miközben baltenye-
rébe rejtette a lila 
ceruzát. Ezután úgy 
elviharzott, mint a 
szélvész. 
Aznap délután kö-

zösen mindent megvallottak az Úr 
Jézusnak és utána olyan jót párna-
csatáztak, amire még ma is boldogan 
emlékeznek vissza. A bocsánat-kérést 
követő napon pedig a kislány, az óvó 
nénitől egy szép új lila ceruzát kapott 
ajándékba. 

Sz.-né M .Inke  

„Ő legalább még komolyan 
veszi azt, hogy nincs 

különbség kis bűn és nagy 
bűn között”

„Tévedsz, ha azt 
hiszed, hogy senki 

sem látta...”
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Öltözködés 
Talán nincs is olyan 
hölgy, akit ez a té-
ma ne érdekelne. 
Néhány hete, példá-
ul egy idős testvérnő 
fordult hozzám az-
zal a magától érte-
tődő kérdéssel, hogy 
„Anikó, beszélges-

sünk már egy kicsit a divatról”! Először 
nem tudtam, hogy hova akar kilyukad-
ni, de aztán megértettem, hogy meg 
akar dicsérni, hogy nem hordok se 
én, se a lányaim rövid szoknyát. „Te, 
Anikó, - folytatta -, szerinted egyik-
másik nő nem látja, hogy mi áll jól 
neki, és mi nem?! Hogyan néznek 
ki, pl. a már nem túl fiatal, (s ebből 
adódóan kisebb-nagyobb szépséghi-
bákkal is rendelkező) lábak azokban 
a rövid szoknyákban?!” Nem részlete-
zem a beszélgetést, de jót mosolyog-
tam magamban a 
nénin, ahogy tag-
lalta a különféle, 
mostanság ugyan-
csak jellemző öltöz-
ködési hibákat. Sok 
mindent kinéztem 
volna ugyanis a né-
niből, de azt, hogy 
ennyire foglalkoztatja ez a kérdés, be-
vallom, nem gondoltam. Ráadásul a 
legtöbb dologban igaza is volt. Én is 
többször megállapítottam már egy-
egy kánikulai napon a városban jár-
va, hogy egyik-másik hölgyet meg 
kellene ajándékozni egy szép, földig 
érő tükörrel, hogy mielőtt kilép a la-
kásból, nézze meg már, hogyan akar 
emberek közé menni! 
Őszintén sajnálom, hogy kialakult 
ez a helyzet, hiszen a ruhának azon 
túlmenően, hogy komoly védelmi 
feladata van, mind a hideg, mind a 
perzselő meleggel szemben, komoly 
esztétikai funkciója is lenne. Egy él-
ményemet szeretném megosztani 
ezzel kapcsolatban. Egyik nőtestvér 
dicsérte meg a másikat, (mégpedig a 
háta mögött!), így: „Ahogy ez a Jutka 
be tudja csomagolni a kilóit, az egy-
szerűen bámulatos!” Mondanom se 
kell, hogy az a bizonyos „Jutka”, akit 
a testvérnő felemlegetett, nem éppen 
manöken alkat. De nem is viselkedik, 
és nem is öltözködik úgy, mintha az 
lenne. Minden jel arra utal ugyanis, 

hogy elfogadta saját adottságait, s 
abból, amit kapott próbálta meg ki-
hozni a maximumot; ízlésesen, csi-
nosan, nőiesen. 
Tehát javaslom kedves lányok, asz-
szonyok, ne féljünk tükörbe nézni, 
mégpedig kritikusan, ugyanis az öltöz-
ködés egy lehetőség, mellyel sok olyan 
adottság korrigálható, elrejthető, ami 
nem éppen mutogatni való, és közben 
persze kiemelhetőek azok a kedvező 
adottságaink is, melyekkel a Teremtő 
Isten megajándékozott minket. És még 
valami, azért ne az öltözködés legyen 
a legfontosabb az életünkben, hiszen 
ez minden látványossága ellenére se 
örök élet kérdése. De ne feledjük, sok 
szépségre ad lehetőséget, amiért Istené 
a köszönet.
Sajnos nagyon sokszor mi felnőttek visz-
szük rossz irányba a fiatalokat az öltöz-
ködés terén is. Eszembe jut például egy 
szülői értekezlet, melyen többek között 

a ballagási ruhák-
ról is beszéltünk. A 
részletekkel most 
nem untatom olva-
sóimat, aki ugyanis 
volt már ilyen alkal-
mon az pontosan 
tudja, hogy hányfé-
le álláspont ütközik 

a témában, aki meg kimaradt ezekből 
a tanulságos vitákból, az ne sajnálja… 
Egy valami azonban nem hagy nyu-
godni azóta se. Az egyik anyuka – is-
métlem anyuka! – imígyen szólt hozzá 
a témához: „Azért, mindenképpen ad-
juk meg a lehetőségét annak, hogyha 
valamelyik lánynak szép keble van, 
azt megmutathas-
sa másoknak is.” 
Döbbenten néztem 
én is, az osztályfő-
nök is, meg még 
jó pár szülő. Most 
tulajdonképpen 
miről beszélünk?! 
Ballagási öltözetről, 
vagy valami egyébről? Mert hát kö-
nyörgöm, elvben érettségire-felvételire 
készülnek a lányaink, nem valamiféle 
kétes értékű pályára?! Végül is győzött 
a többség, meg a józan ész, de azért be-
leborzadtam abba a gondolatba, hogy 
hova tartunk?! Miután túljutottam az 
első megrázkódtatásokon, és kissé 
lehiggadtam, bűnbánatot tartottam 
magamban, hiszen nem biztos, hogy 

tehet ez az anyuka arról, hogy ilyen, ő 
ugyanis csak haladni akart a korral. 
Úgy, mint azok a csoporttársaim is, 
akik úgy jelentek meg az államvizsgá-
jukon, hogy sokkal többet mutattak a 
bájaikból, mint az ilyen szituációban 
illendő lett volna. Kellemetlen volt ez 
nekünk is, de a vizsgabizottságnak is. 
És mielőtt elfelejtem: ezek érett felnőt-
tek voltak, legalább is életkor alapján, 
mivel felnőttképzési tanfolyam volt, 
melyen részt vettünk. Igazán nem 
tudom, hol van ennek a vége?! Bölcs 
Salamon szavai jutnak eszembe: „Aki 
vermet ás, beleesik abba, és aki le-
rontja a kőkerítést, azt megmarja a 
kígyó.” (Prédikátor 10,8) Hát, az nem 
kérdés, hogy sikerült-e lerontanunk az 
erkölcs, a jó ízlés kőkerítését az elmúlt 
időszakban, de az igen, hogy ezek után 
mihez kezdünk, mert félek, hogy a kí-
gyómarásra nem készültünk fel kellő-
képpen. Például nem tudom, hogy hol 
lehet beszerezni az ellenszérumot ez 
ellen a halálos méreg ellen?!
Pontosabban tudom. Ugyanis legna-
gyobb döbbenetemre a megreformált 
életek pályázatra rögzített bizonyságté-
telekben időről-időre elhangzott egy rö-
vid mondat, valahogy így: „Kicseréltem 
a ruhatáramat is.” Vagy: „Most már 
nem öltözök olyan szexisen, olyan ki-
hívóan.” Aztán egy fiatal leányzó ar-
ca is elém jön, aki alig-alig élt túl egy 
elnézett perforált vakbélgyulladást, 
s nemcsak az életét kapta vissza, ha-
nem új élettel is megajándékozta a 
Mindenható Isten azokban a válságos 
napokban. Ő valahogy úgy fogalma-
zott, hogy hazakerülve a kórházból még 

nem tudott felkelni 
az ágyból, de meg-
kérte az édesanyját, 
hogy válogassák át 
a ruhatárát, mert 
ő soha többé nem 
megy úgy emberek 
közé, ahogy koráb-
ban megtette.

Tehát van gyógyszer, Jézus golgotai 
vére. Akit ugyanis tisztára mos ez a 
drága vér, az kívül-belül újjá lesz. Új 
szívet kap, új örömöket, új életcélt, és 
helyreállított, megtisztított erkölcsöt 
is. Ugyanis nem elég tisztességesnek 
lenni, annak is kell látszani, ahogy 
azt egy híres mondás tartja, még az 
öltözködés terén is.

Kulcsár Anikó

„…lányok, asszonyok, 
ne féljünk tükörbe nézni, 
mégpedig kritikusan...”

„Akit tisztára mos Jézus 
drága vére, az kívül-belül 

újjá lesz.”
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Sárospatakon, 
a „Bodrog-parti 
Athén” diákjaitól 
sokszor hallottam, 
hogy : „találkoz-
zunk Zsuzsi né-
ninél.” A híres 
református kollé-
gium kertjében áll 

Lorántffy Zsuzsanna szobra – ke-
zében mindig friss virág. A diákok 
tudják róla, milyen fontosak voltak 
számára a fiatalok. Bevallom, én is 
egyik példaképemnek tekintem a ko-
rát megelőző, mély hitű, rendkívüli, 
„bibliás” asszonyt. 
 „És ismét kezdettem el az Újtes ta-
mentumot, és egész életemet e mellé 
köteleztem, és kérem az én Istenemet, 
ki elkezdte a jót bennem, vigye vég-
hez.” – írta naplójába.
Lorántffy Zsuzsanna Ónód 
várában született 1600-ban, 
de a sárospatakiban nevelke-
dett. Szülei korán meghaltak, 
ezért már 16 évesen férjhez 
ment. 14 éves volt, amikor 
megismerte a gazdag és bátor 
ónódi várkapitányt, Rákóczi 
Györgyöt, aki igaz barátja-
ként óvta és segítette nehéz 
sorsában. Fontos kapocs lett 
közöttük az is, hogy mélyen 
hívő és bibliás emberek voltak mind 
a ketten, református hitük és hazá-
juk védelmét tartották életcéljuknak. 
A barátság mellé szerelmet is kaptak 
Istentől, – így lettek „örök társak”. 
Fennmaradt levelezésük például szol-
gál arra, milyen az Istentől megáldott 
párkapcsolat, házasság.
Megható, mennyi tisztelet és meg-
becsülés árad Rákóczi leveléből: 
„Köszönöm édesem, a te énhozzám 
való igaz szeretetedet is, kit mind jó s 
gonosz állapotomban hozzám bősége-
sen megmutattál, kiért a mennynek, 
földnek teremtő Istene mind életed-
ben, mind testedben áldjon meg s a 
jövőben is, az örök dicsőségben egy-
mással egyesítve is dicsérhessük a mi 
jó Istenünket.”
Zsuzsanna válasza: „A gondot pedig, 
valamire Isten segít, jó szívvel vise-

lem, csak cselekedhessem az Isten 
akaratát és kegyelmed parancsolatját.”
Nehéz történelmi korban éltek, amikor 
református hitüket sokszor fegyverrel 
kellett megvédeni. Szerencsen kezd-
ték közös életüket, de – Zsuzsanna 
nagy örömére – rövidesen a sáros-
pataki várba költöztek, s ez maradt 
igazi otthonuk akkor is, amikor már 
Gyulafehérvárra szólította őket a 
nagy méltóság. A fejedelmi pár tovább 
korszerűsítette a  várat – Sárospatak 
ekkor élte fénykorát. 
A gyenge fiatal lányból erős, határo-
zott asszony lett, férjének igazi segí-
tőtársa. Levelezésük bizonyítja, hogy 
a későbbi erdélyi fejedelem minden-
ben kikérte felesége véleményét, aki 
az Úrtól kapott bölcsességgel tud-
ta tanácsolni az urát, aki hol diplo-

máciai küldetésben járt, hol pedig 
csatákba szólította hűséges vitézeit. 
Távollétében ő viselte az uradalom 
gondját is. Messze földön híres volt 
„Gombos kertje”, amelybe saját maga 
ültette a sok-sok gyógynövényt. Kedvét 
lelte a ritkaságok cseréjében, a nemes 
fajták termesztésében.  A hagyomány 
szerint sokszor megelőzte kertészét, 
amikor már korán reggel kertjében 
szorgoskodott. Megtanulta a gyógyí-
tásra szolgáló füvek termesztését és 
felhasználását. Ezekből orvosságokat 
készített. Az üvegecskékkel naponta 
felkereste az ispotályt, hogy enyhülést 
vigyen a betegeknek. Kamrájában a 
kert százféle termését és virágözönét 
őrizték, amelyekből lekvárokat, illat-
szereket és gyógyszereket készítettek. 
Az egyik feljegyzés szerint 71 üvegben 
26 féle gyógyszert számláltak.

Áldott legyen az Úr, Aki 
arra tanít, ami a javunk-
ra válik, és azon az úton 
vezet, amelyen járnunk 

kell. Dicsőség és hála a 25 év szol-
gálati lehetőségéért, – mely nem 
kis idő – annak próbái harcai, 
dolgai között való megállásért, 
tudva azt: „Mert ő tőle, ő általa és 
őrá nézve vannak mindenek. Övé 
a dicsőség mindörökké. Ámen”. 
(Róma 11,36)
Az istentiszteleten személyesen 
részt venni nem tudtam, ugyan-
is műtét utáni felépülési időmet 
élem. De lélekben, imádságban 
igyekeztem ott lenni.
Mint egy kis viharfelhő, úgy hang-
zott az egyik esti adás közben, 
hogy talán megváltozik az adás 
kezdési időpontja 10 órára. Azt 
gondoltam, hogy eltolják azt, ami 
fontos. Imádkoztam, hogy az Úr  
győzedelmeskedjék ebben is. Igaz 
ez késői időnek tűnik, de meg le-
het élni, harcolni. „Áron is meg-
vegyétek az alkalmakat mert a 
napok gonoszak.” (Ef .5,16) Ne 
adjanak helyet a csüggedésnek! 
Legyen meg az Úr akarata.  
Gondolataimban az foglalkozta-
tott: éjszaka fénylik a világosság 
– sötétségben szól az Úr üzenete.  
De bízom az Úr ígéretében, hiszen 
Ő megsegíti mind a hallgatókat, 
mind a szolgálókat. Legyen fontos 
a cél és hittel, kitartva kell előre 
menni. „Tudom, hogy te mindent 
megtehetsz, és senki téged el nem 
fordíthat attól, amit elgondoltál.” 
(Jób 42,2) Ez most is egy olyan 
helyzet, melynek megélése újabb 
kihívás és feladat.  
Testvéri szeretettel 

R. Andrásné, Kisvárda

Mindig nagy örömmel 
hallgatom az adáso-
kat, most már inkább 
a Neten, mivel a 10 óra 

elég késői időpont és az adás sem 
mindig jó minőségű. Számomra 
a MERA lelki közösség, amit már 
írtam is. Olyan jó hallgatni új-
ra Ábrahám, Jákob történetét. 
Mennyire időszerű ma is. A bűn 
és az engedetlenség most ugyan-
az, de Isten szeretete most is je-
len való az Úr Jézus Krisztusban! 
Áldás, békesség! Testvéri szere-
tettel egy régi hallgatójuk:    

B. J.-né Etelka
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–Legyetek türelemmel, nem látjátok 
mennyi beteg vár még a fejedelem-
asszonyra? – dohogta gyakran hű-
séges dajkája, amikor a kereskedők 
előre akartak tolakodni. A teremben 
nagy volt a sürgés-forgás. Az udvar-
ban nevelkedő nemes kisasszonyok 
kis üvegeket, tégelyeket adogattak 
Zsuzsannának, aki a kötözés és a 
gyógyszerek mellett nem feledkezett 
meg a jó szóról, s a simogatásról sem. 
Minden betegségre volt sajátkészíté-
sű orvossága: a fogfájásra fekete gyo-
pár, a gennyes sebre körömvirágból 
készített balzsam, a gyomorfekélyre 
ennek szirmaiból főzött tea. A lányok 
szederlevélből készült oldattal mos-
ták a hajukat.
Lorántffy Zsuzsanna  szorgos, munkás 
életet élt; igyekezett jó célokra, má-
sok hasznára fordítani anyagi javait, 
s politikai befolyását. Az ifjak neve-
lése szívügye volt, ezért is vállalta a 
nemes kisasszonyok és ifjak nevelé-
sét. Miközben a nemes ifjak politiká-
val és katonáskodással ismerkedtek, 
a lányokat betegápolásra, hímzésre 
és a háztartás csínjaira tanította. Ő 
honosította meg az úgynevezett ”úri 
hímzést”, mely igen nagy türelmet és 
kitartást igénylő kézimunka. Az ud-
varában nevelt kisasszonyok – vele 
együtt – szorgalmasan készítették az 
eklézsiák számára a szebbnél-szebb 
úrasztali terítőket.
Édesanyaként sok szomorúság, veszte-
ség érte – csak két fia maradt életben. 
A kisebbik, Zsigmond ugyan olyan 
mély hitű volt, mint szülei, édesany-
jának lelki- és munkatársa. Korai 
halála pótolhatatlan veszteséget je-
lentett  számára, hiszen idősebbik fia, 
II. Rákóczi György akaratos, önfejű 
természetével sok bánatot okozott, és 
édesapjának sem  lett méltó utódja az 
erdélyi fejedelmi trónon. 
Lorántffy Zsuzsanna „életműve” ta-
lán mégis a sárospataki kollégium. Ez 
az intézet az ő áldozatkész támogatá-
sával európai hírnévre tett szert. Az 
egykori író szerint úgy szerette ezt a 
főiskolát, „mint édesanya magzatát, a 
dajka az ő kicsinydedit és igyekezett 

nevelni az ifjúságot Istennek és sze-
gény hazánknak szolgálatjára.” Férje 
halála után Zsigmond fiával folytat-
ta a kollégium fejlesztését. Együtt 
hívták be a nagyszerű pedagógust, 
a cseh testvéregyház sokat üldözött 
püspökét, Comeniust, aki megrefor-
málta a kollégium oktatási rendsze-
rét. A nagy tudós 1650-ben érkezett 
Patakra, hogy addig csak elméletben 
élő elképzeléseit a gyakorlatban is 
megvalósíthassa.   
A fejedelemasszony hitéletére jel-
lemző, hogy támogatta a presbiteriá-
nus, puritánus lelkészeket. A magyar 
puritánok közül három nagy alak 
emelkedik ki: Medgyesi Pál, Tolnai 
Dali János és Apáczai Csere János. 
Medgyesi Pál a fejedelem halála 
után az özvegy udvari lelkésze lett, 
Apáczai pedig neki  köszönheti, hogy 
amikor Gyulafehérvárról elküld-
ték, Kolozsváron folytathatta tanári 
munkáját.
A sárospataki vár szépen felújított fa-
lai között azt is emlékezetembe idéz-
hetem, hogy a hagyomány szerint 
dédunokája, II.Rákóczi Ferenc kis-
fiúkorában pónilovával „grádicsokat 
tudott járni” – ezek pedig az olaszos 
árkádokkal fedett loggia kényelmes 
lépcsői lehettek.
A vár alatt, a Bodrog partján állva 
azon gondolkoztam, mennyire meg-
előzte korát a vár úrnője, hiszen 400 
évvel ezelőtt sikerült teljes életet él-
nie: férje segítőtársa, jó anya, kitűnő 
gazdasszony volt, s emellett még hiva-
tást is választott magának: az ifjúság 
nevelését, melyet olyannyira fontos-
nak tartott, hogy megteremtette a 
legszínvonalasabb oktatási és nevelési 
rendszerrel büszkélkedő kollégiumot. 
Családi könyvtárukat is az iskolára 
hagyták,s  ezzel akkor a sárospataki 
iskolai könyvtár egy csapásra az or-
szág legnagyobb gyűjteményévé lett. 
Vagyonát és fejedelemasszonyi ha-
talmát nem önös célokra fordította, 
hanem a pataki s az erdélyi iskolák, 
és az arra érdemes tanárok, diákok 
támogatására, betegek gyógyítására.

Zika Klára

Köszönöm, hogy van 
lehetőség a reformáció 
évfordulójának alkalmá-
val visszatekinteni arra, 

hogyan lehetett nekem új életem. 
A megreformált életekhez kellett 
a tiszta igei ismeret. Nem szabad 
elfelejtenünk, hogy ötszáz év-
vel ezelőtt nem az ige ereje által, 
hanem a szentek imádása, tisz-
telete és a jócselekedetek által 
lehetett üdvössége az embernek. 
Hála az Istennek és a bátor szívű 
és engedelmes reformátoroknak, 
hogy  helyére tették a helyes Isten 
tiszteletet: hogy kegyelemből, hit 
által az Úr Jézus érdeméért van 
örök életünk. Ez indít hálára Isten  
iránt, és tesszük azt, ami jó és 
kedves Isten előtt. 
Sokszor elesünk és bukdácsolunk, 
de  odamehetünk újra és újra a ke-
gyelem trónjához. Olyan jó tudni, 
hogy egyedüli közbenjárónk az Úr 
Jézus Krisztus, ezt Ő ki is jelentette 
magáról. Az Ő jelenlétében  élhe-
tünk szüntelen, már itt a földön. 
Nagyon örülök, hogy az én élete-
met is 17 éves koromban, 70 évvel 
ezelőtt megreformálhatta az Úr.  

O. Sándorné, Kiskőrös

Nagyon szépen köszö-
nöm az Antenna újságot. 
Hálás vagyok azok tar-
talmáért. Mindig meg-

hatnak a bizonyságtételek, de a 
mostani az eddigieknél is jobban.  
Talán azért is, mert három lelkész 
úr is írt benne, akiket személyesen 
is ismerhettem különböző csendes 
napokon. Néhai Cseri Kálmán, 
Végh Tamás, és Széll Bulcsú lelké-
szeket. Minden bizonyságtevőnek 
köszönetet szeretnék mondani, 
és főleg a szerkesztőknek a szép 
versekért, a mosolygós gyerek-
szájakért stb. Szóval  mindenért. 
Testvéri szeretettel
Sz. Istvánné, Bakonycsernye

Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy 2017 május 15-től a 1548 kHz-es  
középhullámú frekvencián sugárzott adásunk ideje 21 óra 15 percre változik!
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Tri-rá, tri-rá, tri-rá-ri-rá-ri-rá!
A kürt szava vészjóslóan zengett végig 
a völgyön. A város falán álló őrszem 
teljes erejéből fújta, s időről időre 
szeme elé kapta a kezét, hogy lássa, 
vajon jönnek-e már földjeikről a ria-
dó hangjára az emberek. Aztán újra 
és újra belefújt a kürtbe. A városka 
falán közben rohanó lábak dobogása 
hallatszott. Fegyveres katonák fog-
lalták el a bástyákat és a lőréseket, 
parancsszavak csattantak, fegyverek 
csörgésétől volt hangos a lépcsők és 
szűk ösvények zegzugos labirintusa.
A földeken dolgozók már az első riadóra 
felkapták fejüket. A kürt hangja, mint 
vijjogó madár csapongott közöttük. Az 
asszonyok fölkapták gyermekeiket és 
futva indultak a város kapuja felé. A 
férfiak szorosan a nyomukban jöttek, 
némelyek szerszámaikat szorongatva 
és hátra-hátra nézve, mert jól tudták: 
az őrálló kürtje nem véletlenül szól. 
Legyen bármilyen fülsértő a hangja, 
mindig életet ment. Amit ők nem lát-
nak, az az őrhelyről jól látszik: ellensé-
ges haderő közeledik, s csak azoknak 
van esélyük a megmenekülésre, akik 
nem késlekednek.
A kapuhoz vezető út percek alatt meg-
telt rohanó emberekkel. Már nemcsak 
a városka lakói igyekeztek a biztos me-
nedéket nyújtó falak mögé, de jöttek 
az úton levők, a kereskedők, utazók, 
vándorló iparosok. Mindenki az éle-
téért futott.
A messzeségben gomolygó porfelhő 
egyre növekedett. Már kivillant egy-
egy szablya, egy-egy bőszült kiáltást 
is ki lehetett hallani a lovak dübör-
gése mögül. A város kapujának őrei 
egyik szemükkel a menekülő töme-
get, saját véreiket lesték, de másik az 
őrparancsnokon függött. Jól tudták, 
szablyája egyetlen villanása a kapuk 
azonnali becsukását jelenti. És nincs 
kegyelem. Aki beért, megmenekült. 
Aki késlekedett, azt menthetetlenül 
beéri a portyázó ellenség előcsapata.
Zihálva, levegőért kapkodva rohan-
tak férfiak, asszonyok a kapu boltíve 
felé. Az életükért, gyermekeikért, a 
holnapért szaladtak… Körülöttük 
kilőtt nyílvesszők kezdtek suhogni. 
A szablya villant, a kapu döngve be-

csapódott, az utolsó majd a fél lábát 
hagyta ott a becsukódó szárnyak kö-
zött. A reteszek – kétemberes vasru-
dak – pillanatok alatt bevehetetlen, 
betörhetetlen erősséggé tették a város 
kapuját… A száguldó ellenség megtor-
pant jó kőhajításnyira a falak előtt. 
Eszükben sem volt várat ostromolni, 
a könnyű préda – no meg a szunyóká-
ló őrség reményében indították a tá-
madást. Ám ezúttal felsültek, s mivel 
a város falairól nem csupán gúnyos 
megjegyzések, de szurokba mártott 
égő nyílvesszők is röpködni kezdtek, 
jobbnak látták mielőbb eltakarodni a 
környékről.
A szolgálatos őrálló kezét sokan 
megszorították, még parancs-
nokai is a vállát vereget-
ték. Figyelmessége és 
idejében adott jelzése 
százak életét men-
tette meg a várfa-
lon kívül és belül.
Ám a városka 
egyik fogadójá-
ban más han-
gokat is lehetett 
hallani. Más vá-
rosokból való 
kereskedők esze-
gettek, – s a nagy 
ijedtségre való te-
kintettel mi tagadás, 
iszogattak is – néhány 
helybeli társaságában. 
Egyikük, aki a kapu felé igyekez-
tében ostorral csinált utat magának 
és a szekerének a helybeli menekülők 
között, most nagy hangon mondogat-
ta: kár volt ekkora ribilliót csinálni, 
megrettenni ezért a pár tucat harami-
áért! A másik azt mondogatta, hogy a 
katonaság igazán kivonulhatott volna 
a város földjeinek védelmére. Miért is 
hagyták annak a pár tucat lovasnak 
letiporni a szépen zöldellő gabonát. 
A harmadik a kürt hangjára, no meg 
a kürtösre tett megjegyzéseket: „Tri-
rá, tri-rá, tri-rá-ri-rá-ri-rá!” – recseg-
te kürtté formált két tenyere között. 
Hogy nem unják még ezt a nótát!? 
Kosszarv kürt a mai időkben, hamis 
hang, fülsértő zenebona! Bezzeg az ő 
városukban már réges-régen más a 

módi. Először is nemes fémből készült 
hangszereket használnak. Másodszor, 
a lakosság, az adófizető polgárság ké-
nyelmére minden órában más és más 
dallam csendül fel az idő múlásának 
érzékelésére. Az asszonyok innen tud-
ják, mikor kell nekikezdeni a főzés-
nek, a férfiak a mezőről egy más jelre 
indulnak ebédelni, a délutáni szu-
nyókálás idejét egyenesen 4 kürtös 
gyönyörűen egybecsengő játéka jel-
zi. Esténként a várfalon a szabadna-
pos őrállók külön takarodót fújnak. 
Szóval – lehet ezt szebben, jobban, 
kedvesebben. De úgy látszik ez a ma-
radi porfészek még nem is hallott a 
fejlődésről…”

Miután ilyetén módon alaposan 
megmondta a magáét, fényes 

aranytallért vágott a foga-
dó asztalára: „csakhogy 

néha ilyet is lássatok!”, 
s azzal szedelőzködni 
kezdett. Mielőtt azon-
ban elhagyta volna a 
várost, két katona lé-
pett hozzá, akik a fo-
gadó egyik sarkában 
ücsörögtek, amíg ő 
építő előadását tartot-

ta. Történetesen mind-
kettő az őrállók közül 

való volt, akiknek ráadá-
sul rég bántotta a csőrét 

az egyhangú szolgálat. Mert 
miből is állt a tennivaló? Éberen 

őrködni, aztán néhány egyszerű kürt-
jellel figyelmeztetni ellenségre, tűz-
re, vízre, viharra, egyéb veszélyre. 
No, meg az őrségváltás jelét is nekik 
kellett kierőlködni ős öreg hangsze-
reiken. Rég szerettek volna többre, 
magasabbra jutni, s talán egy kis di-
csőség sem jött volna rosszul. Nagy 
hamar megalkudtak a kereskedővel: 
nekik is beszerez az új hangszerek kö-
zül egyet-egyet.
Telt-múlt az idő. A városka életében 
látszólag semmi nem változott, hacsak 
azt nem tartjuk változásnak, hogy a 
tisztikar egyes tagjai új javaslatokkal 
álltak elő. Meg kellene reformálni az 
őrszolgálatot. Más városok mintájára 
egy kicsit fesztelenebb, egy kicsit mo-
dernebb lehetne a katonaság – köz-

Őrállók
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tük elsősorban az őrállók viselkedése. 
Az egyik nagyobb városi ünnepen 
– amit korábban mindig az őrállók 
nyitottak meg rivalgó kürtjeikkel – 
két őrálló új hangszereken játszott. A 
nép elbűvölve hallgatta. A dallamok 
úgy szárnyaltak az ősi falak között, 
mint a fecskék a bástyák fölött. A ri-
valgást felváltotta a lágy, szívig ható 
melódia. Mire az ünnep véget ért, az 
emberek másról sem beszéltek, mint 
a kürtösökről.
Nem telt bele néhány nap, s a város 
elöljárósága egyhangúlag eldöntötte, 
hogy az összes régi kürtöt és kürtöst 
le kell cserélni. No persze nem úgy 
egyszerre, de néhány hónap, esetleg 
egy-két év leforgása alatt… A szót tett 
követte, s mire őszre fordult az idő, a 
város falain minden órában felcsen-
dült valami szívhez szóló, vagy lelke-
sítő dallam. A hangszereket, s hozzá a 
korszerű, divatos kottákat is a keres-
kedő szállította nagy kedvezménnyel 
és kiváló minőségben, minek fejében 
a városban a „mindannyiunk barátja” 
kitüntető címmel kezdték emlegetni.
Néhány igazán nagy tehetség is ke-
rült az új kürtösök között. Ők en-
gedélyt kaptak, hogy szolgálatukat 
fegyver nélkül, kizárólag kürtjeikkel 
teljesítsék, sőt arra is jogot nyertek, 
hogy tekintettel egyre növekvő nép-
szerűségükre a szolgálati idő teljes 
egészében kürtjeiken gyakoroljanak.
A városka élete egészen megváltozott. 
Asszonyok álltak a falak alatt, s elbű-
völve hallgatták egyik-másik „őrálló” 
gyönyörű játékát. Már senki nem ta-
nította fiait a kürtjelek felismerésé-
re, hiszen minek is pazarolták volna 
a drága időt. Sokszor kapát, kaszát is 
letettek a férfiak a mezőn, hogy meg-
vitassák, vajon ki fújja éppen és még 
fogadásokat is kötöttek a távoli kür-
tös személyére. Este aztán a fogadó-
ban tudták meg, ki hallotta jobban, 
játék stílusából ki ismerte fel inkább 
kedvenc őrállóját. Mert a nevet per-
sze nem változtatták meg. Minek is 
változtatták volna.  
Persze egyik-másik régi vágású pol-
gár sehogy sem akart nyugodni. Ilyen 
kérdésekkel zaklatták a város elöljá-
róságát: „És ha az ellenség megint 
rajtunk üt? Hányszor próbálták már 
tönkretenni a városunkat, elrabolni 
lányainkat és fiainkat? Ki fog jelezni, 
ha baj lesz?” 
Ám ezeket a maradi forgó-morgókat 

hamar letorkollták. „Baj? Milyen baj 
lehetne? A környező városok mind-
egyike átállt erre a módszerre! Meg 
egyébként is békésebb idők járják! 
Nem lehet a múltban élni. Pozitívan 
kell hozzáállni a világ dolgaihoz!” 
Szóval a városi tanács az új irány tá-
mogatása mellett tette le a voksát, 
s az őrparancsnok egyetlen szóban 
foglalta össze a tudnivalókat, mikor 
győzelemittas képpel berobbant őr-
állói közé: „Fújhatjuk!”
A környező településekről valóságos 
népvándorlás indult meghallgatni 
az őrállók egyre mívesebb játékát. 
Iskolák alapultak, melynek diákjai a 
város elitjébe tartozónak tudhatták 
magukat. Gallérjukon kis arany kür-
töket viseltek jelezve a fényes jelent, s 
a még fényesebb jövőt, mely viselőjük-
re várt. A város lassan hozzászokott, 
hogy ha őrállói nem is, de legalább 
messze-földön híres „dísz-őrsége” 
van, mindenféle formációkban: kvar-
tett, kvintett, szextett… „Gaztett” – 
suttogták néhányan, igaz csak félve 
és zárt ajtók mögött”…
Így ment ez 
éveken át. 
Egy szép, 
virágos ta-
vaszi napon 
a szolgála-
tot teljesítő 
őr a mesz-
szi távolban 
furcsa por-
felhőre lett 
figyelmes. 
Azok közül való volt, akik kisgyer-
mekként anyjuk karjába csimpasz-
kodva az életéért futott sok-sok évvel 
ezelőtt a kürt riogó hangjára, s mivel 
többször is hasra esett a nagy rohanás 
közben, végül édesanyja a szó szoros 
értelmében a karjaiban cipelte be a 
városba. Az egyik suhanó nyílvesz-
sző átfúrta a sapkáját, máig otthon 
őrzi. No meg annak emlékét is, hogy 
a kapu őrsége kis híján kizárta őket 
a városból. Azt sem tudja elfeledni, 
hogy hazaérve édesanyja ráparan-
csolt: Adjon hálát a Mindenhatónak, 
aki megerősítette őket a futásra, mert 
az Örökkévaló segedelme nélkül most 
halottak lennének, vagy az ellenség 
rabszolgáiként tengethetnék életüket. 
Akkor persze megígért mindent. Aztán 
jött az új idők új szele, s ő is a büsz-
ke őrállók közé szegődött. Játékát a 

tökéletességig fejlesztette, éppen elő-
ző nap látta édesanyját a várfal alatt 
könnyeit törölgetni, hallgatva fia tü-
neményes játékát.
De most? Most az egész család a me-
zőn van. A porfelleg egyre nő. Rajta 
kívül nem láthatja még senki, de jó 
óra múlva lecsap az ellenség. Mit kel-
lene tenni? Lehet itt valamit tenni?
Nagy hirtelen kézbe kapva kürtjét 
teljes erejéből fújni kezdte. Az em-
berek megálltak, integettek. Ó nem, 
ez most nem játék! Másként kellene 
fújni, mást kellene fújni, mint eddig! 
Torka összeszorult, hangszeréből ha-
mis és elcsukló hangok szakadtak ki. 
Az emberek öklüket rázták és ordí-
tozva kezdték követelni az őr azonnali 
leváltását. S akkor az agyában egy régi 
dallam foszlányai kezdtek derengeni. 
Hirtelen felkiáltott, majd zengő érces 
hangon megszólalt az ősi riadó: „Tri-
rá, tri-rá, tri-rá-ri-rá-ri-rá!”
Kivörösödött arccal fújta, mint aki se 
lát, se hall. De ekkorra már mellette 
állt az őrparancsnok. Kitépte kezéből 
a hangszert. Az őrálló kétségbeesve, 

remegő kézzel mu-
tatott a távolba. 
A mezőn eszüket 
vesztve rohangál-
tak az emberek. 
A lovasok már 
látótávolságban 
voltak. Az elkés-
ve kiadott pa-
rancsok mit sem 
segítettek. Az őr-
állók nagy része a 

pince hűvös bolthajtásai alatt gyako-
rolt, vagy otthon szundikált. Mire va-
lakinek eszébe jutott a kaput bezárni, 
az ellenség előőrsei rég benyomultak a 
városba. A teljes város fogságba esett.
Másnap az ellenség vezére is bevonult. 
Különös dísz-szemlét parancsolt. A 
bevonulási indulót a 12 legjobb, leg-
híresebb kürtös volt kénytelen játsza-
ni. A bevonuló hadvezér személyében 
döbbenten ismerték fel a kereskedőt, 
akiktől kürtjeiket vásárolták és az új 
idők új dallamait beszerezték.
A vezér szavai úgy hullottak a fejükre, 
mint a hóhér bárdja: „Az én kottám-
ból, az én hangszereimen játszottatok. 
Nekem játszottatok, enyémek vagy-
tok – ti is, meg a fiaitok is!”
„Emberfia, őrállóvá tettelek téged – 
azt mondja az Úr!”

Kulcsár Tibor
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Templomba járó családba születtem, 
de az imádság elmaradt. A reggeli és 
esti imádságra megtanított az édes-
anyám. Bibliánk mégsem volt. Mikor 
édesapám a háborúban volt, akkor 
imádkozott édesanyám apánk hazaté-
réséért.  Később iskolába jártam, ak-
kor kezdődött a vasárnapi iskola. Egy 
háznál volt, mivel mi egy kis faluban 
laktunk. Nagyon szerettem járni, sok 
aranymondást és kis énekeket meg-
tanultunk, amit 70 év után sem felej-
tettem el. Konfirmáltam, utána házi 
bibliaórára jártam, ahol közös  imád-
ságot is tartottunk. De a megtérésről 
és újjászületésről nem hallottam. 
Elkerültem dolgozni. Mivel még 15 
éves sem voltam, olyan helyre vet-
tek fel, ahol vasárnap és ünnepnap 
is dolgozni kellett. Kezdtem elma-
radni a templomból, megismertem 
egy hitetlen  férfit. A házasságom 
nem sikerült, sok megaláztatásban és 
szenvedésben volt részem. Két csalá-
dom van, de őket sem tudtam Isten 
szerint nevelni. De Isten nem hagyott 
el, habár én elhagytam Őt. 
29 évi házasság után a férjem meg-
halt, utána kezdtem keresni az Urat. 
Egy istentisztelet után a lelkész fe-

lesége szólt, hogy délután van ima-
közösség, nem akarok oda elmenni?  
Elmentem, és azóta ott vagyok. Isten 
tovább vezetett, és ott jöttem rá, hogy 
Isten sok mindenből megmentett en-
gem és terve van az életemmel. Isten 
tovább formálta életem, sok mindent 
megértettem. De életem nem újult 
meg, nem tudtam megérteni, hogy 
Isten szól hozzám. De Ő továbbra is 
vezetett. 
Majd egy evangélizációs  hét alkalmával, 
amit Végh Tamás tartott, Nikodémus 
története volt a téma. Ekkor az Úr egy 
éneken és igén keresztül szólt hozzám 
és akkor értettem meg, hogy szívem-
mel kell meghallani Isten hangját és 
elfogadni Őt. Ez az ige pedig így szólt: 
„Újonnan kell születned”.  Így Isten 
megreformálta az életem. Egész éle-
tem lepergett előttem, rájöttem hogy 
csak egy csendestárs voltam eddig a 
gyülekezetben. Biatorbágyra mentem 
és letettem bűneimet Isten elé és új 
életet kaptam. Isten sok nehéz napot 
megenged az életemben, de már csak 
Vele tudom elképzelni és hordozni to-
vább életemet. Minden jó, amit Isten 
tesz, legyen meg az Ő akarata. 

B. Lászlóné,Vasad

Hálás szívvel köszö-
nöm a küldeményeket, 
az Antennát és kis füze-
teket, a tanúságtételeket. 

Mindezeket adom tovább, baráta-
im ismerőseim szívesen fogadják. 
Örömteli szívvel köszönöm az esti 
adásokat. Az igehirdetéseket, ta-
núságtételeket, a teremtő Isten 
jelen életünkben ma is végzett 
csodáit. A Szent Biblia magya-
rázatát Gerzsenyi László lelkész 
testvérünk lelkes előadásában. 
Meg tudjuk érteni Istenünk ne-
künk írt szent levelét. Köszönjük!
1989-ben találtam rá a Monte 
Carlói magyar adásra, férjem 
halála utáni hetekben. Éppen az 
özvegyekről szóló részeket magya-
rázták. Hogy éppen akkor találtam 
rá az adásra, Urunk vigasztaló 
szent kegyelmét éreztem ebben. 
Én római katolikus vagyok, val-
lásos nevelésben részesültem, 
óvodába is nővérekhez jártam. 
Második, harmadik, és negye-
dik osztályban is ők tanítottak. 
De mégis, hogy mit jelent Isten 
gyermekének lenni, azt a Mera 
adásai által tanultam meg. Már 
most tudom, hogy Krisztust be-
fogadva a szívembe örök üdvös-
ségem van, aki érettem is ontotta 
drága vérét a keresztfán, megvál-
tott engem is. Reá bíztam egész 
életemet, gyermekeimet és unoká-
imat is. És én általa nyertem örök 
üdvösséget, Krisztus békességét 
kaptam a szívembe. Nyertem még 
sok-sok lelki testvért, akik velem 
együtt hallgatják az esti  adásokat. 
Együtt gazdagodik a szívünk-lel-
künk Isten szent Igéje által. 
Már a 82. évemet taposom, sok 
bajjal küszködök, bottal járok ge-
rinc problémám miatt, meghajolva.  
Már évek óta nem tudok templom-
ba járni, kapun kívülre sem.  Így 
az esti adás nagy kincs nekem. 
Drága testvéreim! Naponta imád-
kozom mindnyájatokért. Kérem 
Istenünket az Úr Jézus Krisztus ál-
tal, hogy még sokáig szóljon a szent 
Ige a hallgatók lelki épülésére és 
sokak megtérésére. Támogatókért 
is fohászkodom, hogy a rádió  hul-
lámhosszán  jusson el a föld vég-
ső határáig. Krisztus békességével 
kívánom Isten bőséges áldását 
mindnyájatokra, lelkeket mentő  
munkátokra, és családotokra is, 
az adást hallgató testvérekre is. l
T. P.-né Mária néni, Buzsák

„Az evangélium Isten hatalma minden 
hívőnek üdvösségére”. (Róma 1,16) 
Íme, ez késztetett az írásra. Mélységes 
alázattal, bűnbánattal kellett arra a 
megállapításra jutnom, hogy évről 
évre gyűlt ugyan az ismeret elmém-
ben, de a szívem üresen maradt. S 
mint az Úr Jézus magvető példáza-
tában beszél a többféle földbe vetett 
mag állapotáról, amely nem hozott 
termést a gazda örömére, sok tekin-
tetben ezt tapasztaltam nemcsak sok 
ember, de az én személyes életemben 
is. Hány és hány alkalommal meg-
feledkezve például a 139. Zsoltárról 
és még sok igei igazságról, amelyek 
igen létfontosságúak mind a jelen, 
mind a jövendő örök életre nézve. 
Ugyanis a Mindenható Teremtő úgy 
az Ószövetségi, mint az Újszövetségi 
időkben talált embereket, akiket esz-
közül tudott használni arra nézve, 
hogy Isten a maga számára terem-
tette az embert, és rámutasson arra, 

amiben eltér vagy semmibe vette a 
megmentő üdvözítő Isteni kegyel-
met. Így emlékezünk a minden idők 
nagy reformátoraira, ebben az évben 
Lutherre és valamennyi reformátor-
ra. Akiken keresztül visszakaptuk 
a némely papi kasztok által eltiltott 
Bibliát, amelybe ha becsületesen 
gyakran beleolvasunk, felismerhet-
jük, hogy kicsoda Isten valóságos 
szentségében, és kik vagyunk mi, 
emberi teremtmények – kárhozat-
ra méltók nélküle. De benne, Jézus 
Krisztusban elrejtve lenni, örök éle-
tünk van. „Aki a halálból való feltá-
madása után így szólt tanítványaihoz: 
Én élek és ti is élni fogtok.” 
A reformáció azt eredményezte, hogy 
sok száz és ezer emberben, család-
ban megújult lelki, szellemi élet jött 
létre. Isten szemében nincs utálato-
sabb a lagymatag hívő életnél. Ne 
legyünk ilyenek. 

B. Zsigmond, Erdély

Új reformációra van szükség
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Egyesek fejében máris azonossá vált: 
„Gondolkodj pozitívan!” – korunk szlo-
genje. Hiszen ezt minden helyzetben 
megteheted. Mosolygok magamban 
reggelente a hírek hallatán, amikor 
egy csapat kikapott, de a nyilatko-
zó tele van mégis pozitívumokkal. 
Először is, mert mindent megtettek 
a győzelemért, hiszen mentálisan is 
felkészültek. Másodszor, mert min-
dent kiadtak magukból, az utolsó 
erőfeszítésükig. Harmadszor, mert 
nem is olyan nagyon kaptak ki, és 
nem is nagyon csúnyán. Aztán a szép 
gólokat is ők lőtték. Mondhatnánk, 
szinte szép vereség volt. Negyedszer 
meg: majd kiértékelik és levonják a 
tanulságokat. Ötödször: nem hátra, 
hanem előre kell nézni! Hatodszor: az 
edző már az öltözőben megmondta, 
hogy... A sort a tizenkettediken túl is 
folytathatnám, de legyen elég ennyi. 
Pozitív módon gondolkodnak. Ma 
mindenki ezt teszi. 
A gyülekezetben a hívők ezt olyan mó-
don viszik át a hit területére, hogy észre 
se veszik a csalafintaságot. Egyszerűen 
hitnek vélik a pozitív gondolkodásukat. 
Sőt élő, működő, hatékony, igazi, stb. 
hitnek, ami csodákra is képes. A sta-
tikus, tradicionális, formális, halott, 
és hiába biblikus, stb. hittel szemben, 
amely csak kitartani képes. Igaz-e ez?
Első látásra igen. Mert eszembe jut-
nak gyermekkorom tornaórái. Apró 
termetemmel és ügyetlenkedéseim-
mel, valamint kicsi önbizalmammal 
mindig a „futottak még” csoportjába 
tartoztam. Akik nekifutottunk ugyan 
a lécnek, de előre tudtuk, hogy úgy 
sem fogjuk átugorni. Egyszer ugyan 
futásban a harmadik lettem egy al-
só-tagozatosaknak rendezett verse-
nyen. Igaz, csak hárman futottunk. 
Hát bizony elkelt volna a lelkesedés, 
mert akkoriban még szégyen volt 
kikapni, vagy utolsónak maradni. A 
vesztes csapat nyilatkozataira meg 
nem volt kíváncsi senki. Nem volt 
divat a pozitív gondolkodás még az 
akkori világban. 
Na de mi baj van ezzel a gyülekezetben? 
Hát nem segít a pozitív gondolkodás 
nekünk is? Még ha éppen csodákra 
nem is képes. Ha nem is tudunk he-
gyeket a tengerbe mozdítani, de nem 

segíthetne legalább abban, hogy kihoz-
zuk magunkból a legjobbat? Bizonyára 
ennek is meglehet a maga szerepe. 
Mint bárhol másutt, és bárki másnál 
a világban. Csak ne neveznénk a hite-
tet pozitív gondolkodásnak! És ne is 
élnénk úgy vele! Ha példákat sorolok, 
mindenki azonnal rájön, hogy miről 
is van szó. Hol van a veszélye annak, 
amikor egybemossuk a kettőt.
Dávid egy parittyával legyőzte az 
állig felfegyverzett Góliátot. Első lá-
tásra ez a bibliai pozitív gondolkodás-
nak a legszebb példája. Igaz, hogy ő 
Istenben bízott, amikor harcba in-
dult, még akkor is, ha volt esze és 
kiválasztott öt sima követ. De tudta, 
hogy az ütközetben Isten segítségén 
múlik minden, nem pedig azon, hogy 
ő mit tud kihozni magából. vagy  mit 
gondol a győzelemről. Isten nevében 
ment, nem a magáéban. Isten segítsé-
gét kérte, és nem a saját pozitív erőit 
mozgósította. Istent dicsőítette a győ-
zelme, sőt azok szava is, akik látták 
a győzelmét. Dávid csak szerénysége 
miatt dicséretre méltó. 
De Kóré, Dátán és Abirám is pozitív 
módon gondolkodtak 
a maguk és utódaik 
papi szerepéről. Meg 
is osztották ezt a tá-
borban lévő néppel, 
és egyben megosz-
tották vele magát a 
népet is. Elhitették 
velük, hogy nem 
olyan fontos az az 
isteni kiválasztás. 
Elvégre a Sinainál 
azt hallották, hogy ők mindnyájan 
papi nép, sőt papok birodalma. Akkor 
meg mit akadékoskodik Mózes ezzel 
az isteni kiválasztással? Fogták hát 
a serpenyőiket, és tudatában voltak, 
hogy sikeres oltári szolgálatuk ese-
tén, melléjük áll majd a nép is. Csak 
be kell bizonyítaniuk rátermettsé-
güket. Ha kész tények elé állítják a 
többieket, még Isten is melléjük fog 
állni. Mást nem is nagyon tehet. Ha 
ez nem pozitív hozzáállás, akkor nem 
tudom, hogy az mi? A Biblia alapján 
ezt a régiek ugyan nem pozitív gon-
dolkodásnak nevezték, hanem ön-
hittségnek.

De pozitív gondolkodású volt az ösz-
szes hamis próféta is. Ki is gúnyolták 
Jeremiást is meg Mikeást a Jimla fiát, 
amikor a vereség lehetőségére figyel-
meztettek. Szarvakat készítettek, hogy 
meggyőző módon mutassák be, ho-
gyan fogja Isten szétszórni ellensége-
iket. Ezzel lelki erőket mozgósítottak. 
Hozzájuk képest milyen szánalmasak 
lehettek ezek a (későbbiekben) Isten 
által hitelesített próféták. Néha meg 
is mondták nekik, hogy aggályosko-
dásukkal csak a vitézek karjait erőt-
lenítik el (Jer 38:4). 
De gondoljunk csak Nádábra és 
Abihura, akik miután hagyták el-
aludni az oltár tüzét, teljesen maga-
biztosan, de mégiscsak idegen tüzet 
vittek Isten elé, és megégtek (3Móz 
10:1-7). Vagy akár Hofnira és Fineásra 
is gondolhatunk, akik harcba vitték 
Izráelt kétszer is, sőt még a frigy-
ládát is le merték vinni a táborba, 
amitől a filiszteusok tényleg megijed-
tek (1Sám 4:1-11)! Baj van? Nem kell 
megijednünk, vágjuk ki magunkat! 
Mégis odalett harmincnégyezer em-
ber. Vereség, szégyen, pusztulás. Hát 

ennyit ért az a sokat 
emlegetett pozitív 
gondolkodás? 
Folytathatnám a 
sort Júdással. Az 
árulás után milyen 
módon kellett vol-
na neki is pozitív 
módon gondolkod-
nia? Ahelyett, hogy 
keserűségében fel-
akasztotta magát. 

És ha bűnbánatot tartott volna?... 
Vagy Anániásnak és Zafirának, akik 
ráadásul mindenre gondoltak, még 
arra is, hogy mit mondanak majd, ha 
mégiscsak kiderülhet áldozatkészsé-
gük hamiskodása. Segített ez rajtuk? 
De még Péter is milyen pozitív gon-
dolkodású volt, míg azt hitte magáról, 
hogy ha mindenki elhagyná is Jézust, 
ő akkor is kitart mellette. Pedig ko-
molyan gondolta. Jézus nem. Nem 
veregette meg a vállát, hogy csak így 
tovább. Nem is tudott ezzel mit kez-
deni. Nem is kezdett vele semmit. 
Csak akkor bízta rá a nyáj őrzését és 
legeltetését, amikor megszabadult az 
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Április 8.-n  tartottuk a Mera 25 éves 
jubileumi hálaadó istentiszteletét a 
Keresztény Testvérgyülekezet Ó ut-
cai imaházában. 
Az alkalmon Soltész Miklós az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának egy-

házi, nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős 
államtitkárának kö-
szöntő levelét dr. Deák 
Imre kabinetfőnök ol-
vasta fel. 
Az igét Szeverényi 
János az Evangéliumi 
Aliánsz elnöke, ku-
ratóriumunk tag-
ja hirdette, a római 
gyülekezetnek írt le-
vél nyolcadik fejeze-
téből véve az alapigét. 
„Mert a teremtett világ 
sóvárogva várja Isten 
fiainak megjelenését.” 
Hangsúlyozta, hogy a 
média, és azon belül 
a rádiómisszió spe-
ciális lehetőséggel bír Isten igéjének 
a továbbadásában, hiszen egyszerre 
sokakhoz szólhatunk, de mégis sze-
mélyesen, külön-külön „meglátogat-
va” a szomjas lelkeket. Beszélt korunk 
speciális kihívásairól is, az informá-
ciós társadalom előnyeiről, bukta-
tóiról, s a keresztény világra háruló 
felelőségről, hogy hitelesen, de mégis 

a mai kor elvárásainak megfelelően 
kell továbbadnunk az örök változha-
tatlan igazságot: Isten szeret, kész 
megbocsátani, de a felkínált kegyel-
met mindenkinek személyesen kell 
kérni és elfogadni.

A hálaadó istentisz-
teleten a még élő 
alapítók imádságai, 
köszöntései mellett 
megszólaltak a TWR 
jelenlevő képviselői: 
Péter Kolarovszky és 
Daniel Platt, illetve 
a kuratórium kép-
viseletében Helmut 
Menzel, Dr. Harmatta 
János és Dr. Mészáros 
Kálmán szólt az ün-
neplő gyülekezethez. 

Szolgálatunk mindennapjairól Kulcsár 
Tibor és Kulcsár Anikó számolt be. 

Az ünnepséget alkalmi kamarakóru-
sunk énekei színesítették.
Az együttlét szeretetvendégséggel 
zárult, s a beszélgetések, testvéri 
találkozások közben lehetőség volt 
megtekinteni a múlt eseményeit fel-
idéző fotókból összeállított kiállítást, 
melyet Bödös Eszter készített, illetve 
Bödös József testvérünk rádió gyűj-
teményét is.

önhittségtől. Mert lehet-e a bűn vagy 
a gyengeség és az Istenre utaltság kér-
dését pozitív gondolkodással helyet-
tesíteni? Amikor össze kellene törni 
az embernek, ami tudvalévő, hogy 
eléggé negatív beállás. A bűnbánat 
szava nem pozitív, hanem nagyon is 
negatív. Nem mozgósítja, hanem ép-
pen hogy kiveszi az ember test-lelki 
erejét. Dániel böjtjében és bűnbánati 
imájában nyoma sincs a pozitív gon-
dolkodásnak. Jeremiás siralmaiban 
sem találjuk, a bűnbánati zsoltárok-
ban sem. Dávidnak volt annyi esze, 
hogy bűne után összetört, és egészen 
kiszolgáltatta magát Istennek. Sőt a 
meggondolatlan népszámlálása után 
is inkább akart Isten, mint emberek 
kezébe kerülni. Ez bizony meglehető-
sen passzív állapot, és nincsen szó az 
endogén erőforrások mozgósításáról, 
vagy az adrenalinnak a vérbe fecs-
kendezéséről. Csak az irgalmas Isten 
segítségéről. De ez nem tőlünk függ.
Sokszor kétségbeesek, amikor ez a 
megtévesztő lelkület, mint egy ma-
gasabb rendű hit jelenik meg a bi-
zonyságtételekben. Eszembe jutnak 
József Attila sorai: „Magamban bíz-
tam eleitől fogva”. Lehet. De megéri? 
Ez lenne az a bizonyos nagy, hegye-
ket mozgató hit? Vagy ez csak pozi-
tív gondolkodás? Akkor én szeretnék 
megmaradni kicsiny hitűnek. Mert a 
hit és a pozitív gondolkodás két kü-
lönböző dolog. A hit mindent Istentől 
vár, a pozitívan gondolkodó az ötle-
teitől és az adrenalinjától. 

Hegyi András

Az elmúlt hetekben írásaikat be-
küldők közül az alábbiakat jutal-
maztuk egy-egy CD-vel

Bálint Lászlóné, Vasad
Boros Zsigmond, Erdély
Hegyi András, Balatonszemes
Juhász János, Bekecs
Kovács Sándorné, Miske
Nagy Rezső, Budapest
Opauszki Sándorné, Kiskőrös
Pápai Istvánné, Lovasberény
Ráti Józsefné, Ukrajna, Nagydobrony
Révész Andrásné, Kisvárda
Szalóczyné Mórai Inke, Budapest
Tóth Pálné, Buzsák

Együtt ünnepeltünk

Igehirdetés - Szeverényi János prédikál

Külföldi vendégeink: Helmut Menzel, Daniel Platt, Peter Kolarovszky, 
tolmácsol Bukovszky Ákos

Köszönjük mindazoknak, akik az Antenna mellékleteként küldött kérdőívet 
visszaküldik, vagy a honlapunkon kitöltik. Kérjük segítsék ezzel is munkánkat!
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Újra szeretnénk felhívni kedves olva-
sóink figyelmét pályázatunkra, mivel 
ez a pályázat a reformáció teljes jubi-
leumi évére vonatkozik. Olyan olva-
sóink és hallgatóink bizonyságtételét 
várjuk, akik hitelesen tudnak vallást 
tenni Krisztus mindent átformáló ke-
gyelméről. 
Mint ahogy azt már korábban hírül 
adtuk, ez a pályázatunk oly módon is 
kapcsolódik a reformáció 500. évfor-
dulójához, hogy szeretnénk összegyűj-
teni és az olvasók és hallgatók számára 
közkinccsé tenni ebben az esztendőben 
500 élő, valóságos és minden tekintet-
ben Krisztusra mutató tanúságtételt. 
Kérjük, segítsenek nekünk, hiszen ez a 
magunk erejéből nem valósulhat meg. 
Természetesen, ha valaki egy olyan tör-

ténetet oszt meg velünk, amely nem a 
sajátja, de ismerősei körében történt, 
azt is örömmel fogadjuk azzal a kikö-
téssel, hogy a leírtaknak a valósággal 
egyezőnek és ellenőrízhetőnek kell len-
nie. A történetben szereplőnek hozzá 
kell járulnia a megjelenéshez!
Akik figyelemmel kísérik a „Lelkiposta” 
adásait és az Antenna magazint, fo-
lyamatosan találkozhatnak a bekül-
dött bizonyságtételekkel. 
A pályázat mottója: 

Megreformált életek. 
Várjuk tehát leveleiket levélcímünkre: 

1428 Budapest Postafiók 4, 
illetve az interneten keresztül a 

radio@mera.hu címre.

Pályázat - folytatás!!!
Hétfő
21.15-21.30   Ifjúsági műsor /  

Irodalmi műsor
21.30-22.00  A Biblia üzenete

Kedd
21.15-21.30  Cigányműsor 
21.30-22.00 A Biblia üzenete

Szerda
21.15-21.30 Növekedjetek az 

ismeretben! 
21.30-22.00 A Biblia üzenete
Csütörtök
21.15-21.30  Családbarát 
21.30-22.00 A Biblia üzenete

Péntek
21.15-21.30 Kincseink 
21.30-22.00 A Biblia üzenete

Szombat 
21.15-21.40  Lelkiposta / Gyü-

mölcskosár 

Vasárnap
21.15-21.40  Léleképítő

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

A MERA adásai  
középhullámon (1548 kHz)

  

 
 
 
 

 

A Magyar Evangéliumi Rádió 
Alapítvány 25 éves jubileumi hála-
adó istentiszteletére jelent meg az a 
koncertfelvétel, melyet alapítványunk 
munkatársa Cseri Zsolt készített a 
Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet fér-
fikarának adventi hangversenyén. 14 
ének, mely mindegyike az Úr Jézus 
Krisztusra, közelgő visszajövetelé-
re irányítja hallgatóinak figyelmét. 
Különös egybeesés, hogy a megje-
lenést követő napokban a mennyei 

hazába költözött a kórus egyik kar-
mestere, Baka Sándor, aki hosszú 
betegsége alatt tudatosan készült az 
Úr Jézussal való találkozásra.
A CD kereskedelmi forgalomba nem 
kerül, kizárólag a MERA-tól rendelhe-
tő a 1428 Budapest, Pf. 4. postacímen, 
illetve. a radio@mera.hu címre kül-
dött e-mailben. Bővebb információt 
lehet kérni a 36-1-327-0440-es te-
lefonszámon.

Missziós napok, rádiós napok
A jubileumi év kapcsán örömmel teszünk eleget olyan gyülekezeti meg-
hívásoknak, ahol egy gyülekezet, vagy egy terület gyülekezetei össze-
fogva a Magyar Evangéliumi Rádió munkájáról szeretnének hallani. Az 
egyik ilyen gyülekezet „missziós napnak” nevezte el ezt a programját! 
És milyen jó ez az elnevezés! Lehet beszélni a misszióról - minden ilyen 
rendezvényen bemutatjuk élőszóban és képekben is a szolgálatunkat - 
de ugyanakkor szólhatnak a bizonyságtételek és az ige üzenete is. Nem 
utolsó sorban még sor kerülhet a tanuságtételek rögzítésére is, ami azt 
jelenti, hogy egy ilyen nap nem csak azoknak élmény, akik részt vesznek 
rajta, de a következő hetekben a rádióhallgatók, illetve a honlapunk lá-
togatói is találkozhatnak az ott készült felvételekkel. Legközelebb júni-
usban Derecskére látogatunk ezzel a céllal.
Több helyen szerveződik „rádiós nap”, ahol azok gyűlnek össze egy-egy 
templomban, imaházban, akiknek az életében döntő változást, teljes 
átalakulást hozott a Krisztussal való találkozás. Akár két-három mun-
katársunk is kész arra,  hogy személyesen meghallgassa és rögzítse a 
tanuságtételeket, melyek aztán részét képezik a reformáció 500. szüle-
tésnapját köszöntő kiadványunknak. Köszönjük, ahová már mehettünk 
és szívesen vesszük a hívásokat!



        

és a következőket mondta: „Először vagy 
itt, ugye? Szerezz egy Bibliát! Csak azzal 
fogod túlélni. Komolyan mondom.”
János nagyon meglepődött, és nem tud-
ta, hogy mennyire vegye komolyan a férfi 
szavait, de amikor néhány nappal később 
egy missziós társaság Bibliákat osztoga-
tott, János is kért egyet. Szinte megijedt, 
amikor azt tapasztalta, hogy bárhol nyit-
ja ki a Bibliát, mindenhol róla van szó. A 
Példabeszédek könyvében szereplő összes 
jó tanács ellenkezőjét tette eddigi életében. 
Mózes könyveiből megértette, hogy abban a 
korban az első svindlije után levágták volna 
a kezét, vagy megölték volna. A Zsoltárok 
könyvében a saját lelkének vívódásaival, 
remény utáni vágyakozásával találkozott, 
miközben az ezekben az igékben szerep-
lő, gonoszokról szóló leírás teljes mérték-
ben illett rá. Aztán ott volt a tékozló fiú, 
a gazdag ifjú, Zákeus, akiknek a vagyon 
volt az istenük, és vagy éltek a felfogha-
tatlan kegyelemmel vagy nem. Merthogy 
ezt a kegyelem dolgot sehogyan sem tudta 
hova tenni a börtönben ülő János. A leg-
főbb kérdés az volt benne, hogy „Miért?”. 
Ha tényleg létezik egy mindenható, min-
denekfelett álló és uralkodó Isten, akkor 
miért foglalkozik olyanokkal, mint János? 
Miért van még számára nyitva a kegyelem 
ajtaja? Honnan ismeri őt Jézus? Miért halt 
meg érte? Ezernyi kérdés forgott a rab fe-
jében, de egyszer csak azt vette észre ma-
gán, hogy valami megmagyarázhatatlan 
békesség és nyugalom kezdte betölteni. 
Nem örült neki, hogy olyan dolgokkal vá-
dolják, amiket nem követett el, de biztosan 
tudta, hogy azokért a tetteiért, gondolata-
iért, melyeket földi bíróság soha nem tár-
gyalna, megérdemelné a halált. Azonban 
az is megerősödött benne, hogy annak 
ellenére, hogy emberileg milyen helyzet-
ben van, Jézus Krisztus váltsághalála ál-
tal mindenre kiterjedő kegyelmet és örök 
életet kaphat. Időbe telt, míg az anyagiakat 
istenítő férfi el tudta fogadni azt, hogy a 
kegyelem valóban ingyen van. Soha sem-
mi olyat nem tud tenni, soha annyi pénzt 
nem tud szerezni, amivel megvásárolhatná 
Jézus drága vérét. Egyetlen egy dolgot te-
het csak: elfogadja azt az ajándékot, ami-
hez foghatót soha senki sem tudna adni. 
János jelenleg börtönben ül. Több ügyben 
is felmentették, amelyekben ténylegesen 
nem volt bűnös, de valós törvénytelen ügyei 
miatt letöltendő börtönbüntetést kapott.  
Megtanulta, hogy nem lehet végtelenül fe-
szegetni a határokat, de azt is tudja már, 
hogy Krisztus szenvedett érte, és az ő bű-
neit is felvitte a keresztfára, hogy miután 
meghalt a bűnöknek, az igazságnak éljen 
(1 Péter 2,24), minden körülmény között.

Ifj. Nemeshegyi Zoltán

A következő történet valós eseményeken 
alapszik, azonban személyiségi jogi okokból, 
meg kellett változtatnom néhány elemét. 
Ha ezek után valaki ráismer egy konkrét 
személyre, az csakis a véletlen műve lehet.
János szerette a kockázatot. Valahogy min-
dig is vágyott arra, hogy elmenjen a legvég-
ső határig, mindenben. Kíváncsi volt, hogy 
meddig lehet feszíteni a húrt az élet min-
den területén. Valamilyen érthetetlen ok-
ból, ezekből a dolgokból általában jól jött 
ki. Ha valami nem jól sült el, akkor sem 
lett komoly következménye. János vakme-
rősége és szerencséje az üzleti életben is 
komoly sikereket eredményezett. Építési 
vállalkozóként a leglehetetlenebb munká-
kat is bevállalta, amelyek busás haszonhoz 
juttatták.
Mivel a törvényesség kereteit is szerette 
feszegetni, ezért egyre több alkalommal 
lépte át ezt a határt is. Hamarosan egyik 
„barátja” egy különösen kedvező üzleti le-
hetőséget ajánlott neki. Nem volt teljesen 
legális, de nem is kellett embert ölni vagy 
valami hasonló bűnt elkövetni, „csak” egy 
kicsit kreatívan kellett kezelni néhány do-
kumentumot. János nem gondolkodott túl 
sokat az ajánlaton. 
Egyik nap, a luxus-terepjárójából kiszállva, 
hirtelen több rendőr vette körül, és közöl-
ték vele, hogy elfogatóparancs van érvény-
ben ellene. Mint kiderült, János „barátja” 
a kezdetektől fogva csak azért vonta be a 
férfit, hogy legyen kit megtenni bűnbaknak, 
ha esetleg „rosszra” fordulnak a dolgok. 
János néhány órán belül megtudta, hogy 
több olyan bűncselekménnyel is vádolják, 
melyeket nem követett el, és amelyek bün-
tetési tétele egyenként is több év. Ahhoz, 
hogy tisztázza magát, kénytelen volt ko-
rábbi piszkos ügyeit a bíróság elé tárni. 
Így a bűnlajstrom még tovább nőtt, mivel 
a korábbi vádakat még nem ejtették. Egy 
hosszú, több éves tárgyalássorozat vette 
kezdetét, amit a különösen nagy értékben 
elkövetett bűncselekmények miatt, előze-
tes letartóztatásban kellett töltenie.
János teljesen összetörve, megsemmisül-
ve vánszorgott be a zárkába. Egy emele-
tes ágy állt a falnál a félhomályban. Látta, 
hogy valaki fekszik a felső priccsen, ezért 
egy szó nélkül leroskadt az alsó ágyra. 
Egyszerűen nem értette, hogy hogyan ke-
rülhetett ő ide. Teljes reménytelenség-
ben, kétségbeesésben, belső sötétségben 
őrlődött gondolatai között, mikor meg-
szólalt a felső ágyon fekvő személy: „Van 
Bibliád?” János nem értette a kérdést, de 
nem is akart foglalkozni a fenti emberrel. 
Elengedte füle mellett a szavakat és vissza-
süllyedt a saját gondolataiba. Néhány pil-
lanattal később mocorgás támadt a felső 
fekvőhelyen és egy rosszarcú, meglehető-
sen ellenszenves ember hajolt le Jánoshoz 


