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„A világ pedig elmúlik ,
és annak kívánsága is;
de aki Isten akaratát cselekszi,
megmarad örökké.”  (1. János 2,17)

„A világ pedig elmúlik ,
és annak kívánsága is;
de aki Isten akaratát cselekszi,
megmarad örökké.”  (1. János 2,17)



2 2017 / 4

Izrael népe a bírák korának több idő-
szakában, nagy szükségben volt. Anna 
életének idejében sem volt próféta, és 
nem volt helyén Jahve tisztelete. Éli 
főpap fiai vétkeztek, megutáltatták a 
néppel az Istennek való áldozatot. (I. 
Sámuel 1-3. rész.) Isten keresett va-
lakit, aki által helyre állíthatja az ő 
népét, de nem talált.
Anna, egy efraimita férfi két felesé-
ge közül a kedvesebbik, meddő volt. 
Anna gyermekre vágyott és meddősége 
szégyenének elvételére. Szükségében 
Istenhez fordult imában, Isten pedig 
meghallgatta. Megszületett a vágyott 
gyermek, Sámuel. 
Anna szükségének a betöltése, Sámuel 
megszületése, Isten csodálatos tervébe 
tartozott. Jahve látta Anna szükségét, 
de látta az ő népének a szükségét is! 
Isten az egészet látja. Mi is lássuk az 
életünket az egész részeként! Amikor 
te vagy én szükségben vagyunk, az 
nem jelenti azt, hogy az csak a te vagy 
az én problémám. Részei, tagjai va-
gyunk Isten népének, így a mi sze-
mélyes szükségünk betöltése által az 
Isten népe is megelégíttetik.
Anna szívének hálája olyan nagy volt, 
mint az ő szükségére adott válasz 
Istentől. Amit szavaival imájában 
megígért, hiánytalanul meg is cse-
lekedte. Az ép, egészséges, Isten sze-
mében kedves Sámuelt egész életére 
Istennek szentelte. Anna a legtöbbet 
adta hálájaként Istennek, a szeretett 
kisgyermekét. A gyermek még igen 
kicsi volt, amikor elvitte az Úr házá-
ba, Silóba, Éli főpaphoz. Sámuel még 
éppen hogy megtanult járni, állandó 
felügyeletre szorult. Anna ennyire bí-
zott Istenben! Anna nem tudhatta, 
hogy születni fog még Sámuel után 
is gyermeke, mégis odaszentelte az 
ő totyogó gyermekét egész életére 
az Úrnak! Egy asszony szükségének 
betöltéséből, és az ő hálájának gyü-
mölcséből, az Isten kegyelme által az 
egész nép helyreállítása lett! 
Tudunk így nézni a szükségeinkre? 
Tudjuk így letenni kéréseinket Isten 
kezébe, és elhinni, hogy Ő meg fog-
ja adni akkor, amikor eljön az ideje, 
amikor beleillik az Ő nagy tervébe? 

A zsidó nép várta az Istentől meg-
ígért Messiást. Mégis évezredek teltek 
el addig, amíg elérkezett az IDŐ! Az 
idő teljességében született meg Jézus. 
A Mindenható Isten tudja a Te és az 
én dolgaimat, ismer minket. Ismerte 
Anna fájdalmát és szíve vágyát is, de 
Isten várt arra, hogy Anna kiöntse a 
szívét imában, és átvegye az isteni vi-
gasztalást. Amit Anna kiöntött a szí-
véből az Úr elé, az többé nem került 
visszatöltésre. Anna teljesen szabad 
volt az örömre, mint aki tudja, Isten 
meghallgatta őt! Így kell kéréseinket 
az Úr elé vinni! A hálás szív olyan, 
mint Annáé. Ad. Nem csak szavakat, 
hanem önmagát, és ami számára a 
legdrágább. 
Mi hálásak vagyunk Istennek a meg-
váltásért, hálásak vagyunk Jézus 
Krisztusért. A hálánk legigazibb bi-
zonyítéka, ha önmagunkat adjuk 
Istennek: itt a szívem, vegyed át az 
uralmat az életemben Istenem!
Anna kis Sámuelje az Úr szemei előtt 
növekedett. Megtanulta a papi szol-
gálatot, megismerte a törvényt, és 
megtanulta felismerni az Úr hang-
ját, próféta lett. 
Elhisszük, hogy amit átadunk az Úrnak, 
arra Őneki gondja van? Elhisszük, hogy 
amit átadunk az Úrnak, az számunkra 
nem elveszett, hanem megtaláltatott, 
és az egész népnek áldása és öröme 
lesz? Ha mindegyikünk odaadná ön-
magát feltétel nélkül az Úrnak egész 
életére, el tudjátok képzelni, hogy 
akkor milyen nagyszerű helyreállí-
tás, növekedés és Isten dicsőséges 
áldása jönne?!
Szeretném, ha mindannyian ezt mon-
danánk hálás szívvel az Úrnak: itt 
vagyok Istenem, rendelkezz velem és 
mindazzal, ami az enyém! Mennyei 
Atyám, Te tudod, hogy mikor adod 
meg kéréseimet, és hogyan! Kérlek, 
hogy legyen meg a Te akaratod az egész 
életemben! Áldjuk az Urat, mert Ő jót 
tervezett felőlünk, és amit Őneki át-
adunk, az megszentelt lesz és áldott! 
Legyünk megszenteltek és áldottak 
házunk népével és minden hozzánk 
tartozóval együtt! 

N.-né K. Jolán

A szerkesztő 
üzenete

Szeretettel köszöntöm a kedves 
Olvasót!
Nyár közepén a legtöbben a sza-
badság idejét töltik. Ám éppen ez 
sürgetett minket, amikor előkészí-
tettük ez évi negyedik számunkat: 
újságot olvasni vonaton, buszon, 
metrón, de akár egy tópart fövenyén 
is lehet. Most már csak azért kell 
fáradozni, hogy érdemes is legyen. 
Örömmel írhatom, hogy olyan leve-
lek, tanúságtételek és interjúk közül 
válogathattam, amelyek tartalmuk 
miatt mindenképpen rászolgálnak 
a figyelemre, hiszen első kézből, hi-
teles forrásból származnak: maguk 
az olvasók, a hallgatók írták nagy 
részüket, illetve olyan munkatársa-
ink, akik szigorúan megmérnek min-
dent a hitelesség mérlegén. Szívből 
remélem, hogy amikor majd lete-
szik a kezükből a lapot, olvasóink 
is úgy érzik, érdemes volt rászánni 
az időt, hogy elolvassák mindazt, 
amit közreadtunk.
Újra szeretném felhívni olvasóink 
figyelmét pályázatunkra, mivel ez 
a pályázat a reformáció teljes ju-
bileumi évére vonatkozik. Olyan 
hallgatóink bizonyságtételét várjuk, 
akik életük által igazoltan tudnak 
vallást tenni Krisztus mindent át-
formáló kegyelméről. 
Ám egyúttal egy félreértést is sze-
retnék tisztázni. Sokan úgy értik 
ezt a pályázatunkat, mintha csak 
megtérési történeteket várnánk. 
Természetesen ezeknek nagyon 
örülünk, ám sokan éltek át gyökeres 
változásokat hozó megújulást hívő 
életük folyamán, vagy házasságukat 
újította, azaz reformálta meg az Úr. 
Ezeket a történeteket éppen olyan 
szívesen fogadjuk, hiszen a pályá-
zat mottója: „Megreformált életek”. 
Várjuk tehát leveleiket budapes-
ti levélcímünkre: 1428 Budapest 
Postafiók 4, illetve az interneten 
keresztül a radio@mera.hu címre.
Ezúton köszönöm munkatársaim-
nak is a kitartó fáradozást! Áldott 
olvasást kíván a szerkesztő

Kulcsár Tibor
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Az imádság a Lélek 
levegővétele – ol-
vastam valahol. Én 
talán annyit hoz-
zátennék, hogy az 
Isten által megre-
formált, azaz hely-
reállított Lélek 
levegővétele. Sok 

egyéb „kéjgáz” van ugyanis, amit 
bódító, pillanatnyilag gyors írt adó 
pótszerként kínál nekünk ez a világ, 
s annak Fejedelme.
Ahogy ezen gondolkodtam, imádság-
gal kapcsolatos történetek jutottak 
az eszembe. 
Először egy kis leány arca elevene-
dett meg előttem. Olyan négyéves 
forma lehetett, szöszke, nyílt te-
kintetű, őszinte kislány. A három 
testvér közül a középső. Édesanyja, 
habár nem friss jogosítvánnyal ren-
delkezett, de úgy hozta az élet, hogy 
a csemeték születése előtt nem szer-
zett gyakorlatot az autóvezetés mű-
fajban, utána meg egyik baba jött 
a másik után, s valahogy nem ült a 
volán mögé. Aztán, vidékre kiköl-
tözve rákényszerült az önállóságra, 
ezen a téren is. Egy kicsit gyako-
roltak párjával, de aztán eljött az 
a nap is, amikor elindultak önál-
lóan, ők a „nagyok”, azaz a három 
csemete, meg az anyuka, a nagy-
mamához. Ám ekkor történt a nem 
várt fordulat, ugyanis szembejövő 
autót látva, a kis négyéves, onnan 
hátulról a gyerekülésből hangosan 
elkezdett imádkozni: „Úr Jézus add, 
hogy Anya ne menjen neki. Ámen.” 
S ez így történt, akárhányszor au-
tót látott közeledni. A „nagy” hat-
hét éves tűrte, míg tűrhette, ám 
egy idő után megsokallta a dolgot, s 
eképpen fakadt ki: „Emma, te min-
den szembejövő autónál imádkozni 
fogsz, egészen Mamáig?” „Igen.”- 

jött a magától értetődő gyermeki 
válasz. „Muszáj segíteni Anyának, 
mert még nem olyan profi.” Hogy ez 
segítség volt-e édesanyjának, vagy 
éppen felidegesítette, nem tudom, 
de azt tudom, hogy a gyermeki hit 
csodálatos példája, s azt is, hogy aki 
csak hallotta felvidult a történteken, 
beleértve az anyukát, az apukát és 
a nagymamát is.
A másik két történet érdekes módon 
halálesethez kapcsolódik. Mindkét 
eltávozottat személyesen ismertem, s 
akkor mesélték az itt maradt hozzá-
tartozók, amikor a haláleset kapcsán 
meglátogattuk a családot. 
Az egyik egy férfitestvérről szól. Hosszú 
szenvedés után költözött a mennyei 
hazába. Az özvegyen maradt fele-
ség így tekintett 
vissza életükre: 
„Amikor össze-
házasodtunk, a 
férjem bevezette, 
hogy nem csak 
úgy általában 
imádkozunk a 
családi áhítat ke-
retében, hanem 
minden napnak 
van egy fő témája. Egyik nap a bé-
kességért imádkoztunk, hiszen any-
nyi békétlenség van ezen a világon: 
családi konfliktusok, háborús hely-
zetek, terror fenyegetettség. 
Másik nap a nagy családért, azaz a 
közelebbi és távolabbi rokonokért, a 
még meg nem tért családtagok meg-
téréséért, a próbákban levők megerő-
sítéséért könyörögtünk. 
A következő nap elsősorban a be-
tegekről szólt. Ilyenkor név szerint 
imádkoztunk mindenkiért, akiről 
csak tudtuk, hogy különféle beteg-
ségekkel küzd. Persze nemcsak ezen 
a napon emlékeztünk meg róluk, de 
ez a nap különösképpen róluk szólt.  

A gyülekezet is önálló napot kapott, s 
azon belül szépen sorjában a testvérek. 
Majd jöttek a szolgálatban állók, a lel-
kipásztorok, lelki munkások.
A hirdetett és meghallgatott ige dia-
daláért is rendszeresen könyörögtek, 
hogy erővel és hatalommal szóljon az 
Ige, és hogy aki csak hallja a szívébe 
fogadja, és gyümölcsöt teremjen.
Szombaton a vasárnap áldásaiért 
hangzott elsősorban a hétről hétre 
évtizedeken át felszálló ima.
A harmadik történet is halálesethez 
kapcsolódik. Itt az özvegyen maradt 
férj tett elénk egy mindkét oldalán 
sűrűn teleírt A/4-s papírt, rajta ne-
vek, családok nevei, gyülekezetek 
nevei, s elmondta, hogy ők, eltávo-
zott feleségével együtt minden nap 

szép sorjában vé-
gigimádkozták 
ezt az „aprócs-
ka listát”. Nem 
számoltam meg, 
de ha bekalkulá-
lom, hogy ezen 
a papíron csa-
ládok, gyüleke-
zetek, missziók 
nevei is szere-

peltek, akkor több százra saccolom 
a listán szereplő embereket. 
A visszaemlékezés végére már csak 
egy kérdés maradt: vajon lesz-e, aki 
a helyükre lép, s felvállalja ezt a hát-
térszolgálatot? A lélekmentés ugyanis 
csapatmunka. Van, aki műsort készít, 
más prédikál, megint más imádko-
zik, vagy éppen Antennát csomagol, 
hogy mást ne említsek. De az áldást 
Isten adja, és senki más. „Legyetek 
tehát éberek, és szüntelen könyö-
rögjetek, hogy legyen erőtök kime-
nekülni mindazokból, amik történni 
fognak, és hogy megállhassatok az 
Emberfia előtt.” (Lk 21,36.)

Kulcsár Anikó

„Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az 
Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való 
kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki 
Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” (1 Jn 2,15-17)
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A reformáció em-
lékévében, ami-
kor mi szabadon 
gyakorolhatjuk hi-
tünket, emlékez-
nünk kell „hitünk 
hőseire” (Bottyán 
János nevezte így 
őket könyvében). 

Ez alkalommal az 1674-ben kezdő-
dött „gyászévtized” hitvallóinak sor-
sát szeretném feleleveníteni.
A Habsburg Birodalom új uralko-
dója, I. Lipót azt a tanácsot kapta a 
körülötte lévő jezsuitáktól, hogy sür-
gősen számoljon le a magyar protes-
táns prédikátorokkal és tanítókkal, 
mert egymás után alapítják iskolá-
ikat, könyveket jelentetnek meg, sőt 
egyre jobban terjed az egyszerű nép 
körében is a magyar nyelven olvas-
ható Biblia! Ez pedig veszélyes lehet 
a katolikus birodalomra! Rövidesen 
meg is indult a reformáció magyar 
hívei ellen a kíméletlen hadjárat, 
amely „gyászévtized” néven maradt 
fenn történelmünkben. Arra hivat-
koztak, hogy a bécsi békében foglalt 
szabad vallásgyakorlás már nem ér-
vényes, mert a protestánsok megszeg-
ték a törvényeket. „Magyarországot 
először rabbá, aztán koldussá, végre 
katolikussá teszem!” – jelentette ki 
az egyik teljhatalmú püspök. Szavait 
tettek követték. 
Az ártatlan embereket sújtó gaztet-
tekből álljon itt egy példa: Csepregen, 
a vasárnapi istentiszteleten éppen a 
várva várt békéről prédikált a lelkész, 
amikor hatalmas robaj rázta meg a 
templomot. A törökök elleni harcra 
toborzott zsoldos katonák 
törték be a templom 
ajtaját és az egész 
gyülekezetet – 
asszonyokat, 
gyerekeket is 
– lekaszabol-
ták.
Az ellenreformá-
ció következő lépése 
a Rendkívüli Törvényszék 
felállítása volt Pozsonyban, s ez el-
indította 1674-ben a „gyászévtized” 
szörnyűséges eseményeit. Március 

5-re az ország összes protestáns lel-
kipásztorát és tanítóját megidézték a 
törvényszék elé. Hazaárulással, felség-
sértéssel és a katolikus vallás megsér-
tésével vádolták őket. Különös, hogy a 
török megszállás alatt munkálkodók 
megmenekültek ettől, mert a törökök 
nem adták ki őket a Habsburgoknak! 
Erdély pedig önálló fejedelemség volt. A 
Dunántúlról és Észak-Magyarországról 
megjelent több száz református, evan-
gélikus lelkész és tanító számára há-
rom választási lehetőség volt: áttérnek 
a katolikus vallásra, lemondanak hi-
vatásukról, vagy vállalják az önkéntes 
száműzetést!
Azok a bátor férfiak, akik mindvégig 
kitartottak hitük mellett, a követke-
ző Igét hangoztatták: „Istennek kell 
inkább engedni, hogy nem az ember-
nek.” (ApCsel 5,29)
Pozsonyból különböző várakba hur-
colták őket, piszokkal, férgekkel te-
li sziklaüregekbe. Bilincsekbe verve, 
csontvázzá lefogyva végeztették ve-
lük a legnehezebb munkákat – a téli 
hidegben szinte ruhátlanul. Köztük  
a pápai református kollégium tudós 
rektora, Kocsi Csergő Bálint és püs-
pöke, Séllyei István, aki a törvényszék 
előtt is a legbátrabbak között volt. A 
komáromi várban raboskodott többek 
között Köpeczi Balázs, Zsédenyi István 
dörgicsei, Bugányi Miklós sajógömöri 
lelkész. Bátorkeszi István veszprémi 
prédikátor a berencsi várban írt szen-
vedéseikről  megrendítően szép éneket. 
Lipótváron 35-en voltak együtt, ütöt-
ték-verték őket, ruhájukat, pénzüket 
elvették, a legnehezebb és legundo-
kabb munkára fogták őket. Ide került 

Kocsi Csergő Bálint, Borhidai Miklós 
Rábaszentandrásról, a 

70 év feletti Szent-
miklósi János es-

peres és az öreg 
malomsoki lel-
kész, Edvi Illés 
Gergely.

A rabságban el-
szenvedett kínzások-

ba többen belehaltak, 42 
prédikátort, tanítót pedig gályarab-
ságra ítéltek. 

* * * *

,,...Láttam olyan embereket,akik 
csodálatraméltó buzgóságot tanu-
sítottak a hitéletben, csak azért, 

hogy róluk jó véleménnyel legyenek. 
A maguk dicsőségére baráti kört ala-
pítottak, akik csodálattal hallgat ták 
előa dásaikat és akik előtt bármit is 

mondtak, az mindig a tiszta evangé-
lium volt. Azt, hogy jól beszélt–e az 
igehirdető, ők döntöt ték el, a legne-
hezebb ügyekben is ők nyújtottak 

felvilágosítást. Pincéjükben mindig 
volt egy hordócska a legjobb szellemi 
borból olyanok részére, akik valami 
erőset és csípőset szerettek. De jaj 
nekik! Szép lenne ha leszállnának 
a magas lóról és életükkel is mutat-
nának egy kis hívőséget. Ez hitelt 

adna a beszédüknek!”
C.H.Spurgeon

A GÁLYARAB 
Korbácsütéstől véres a vállam, 
verejtékem a szemembe hull, 
szívem vadul 
döngeti mellemet, 
úgy érzem: erőm elveszett…
Éhségemet nyelem, 
sebes a tenyerem, 
köröskörül a víz 
lábamon is bilincs, 
és senki sincs, 
aki itt rám talál, 
ha csak nem a halál…

VALAKI jár a tengeren!
Lépések nesze csobban, 
s a szívem könnyűt dobban!

… már Ő húzza az evezőket!
Hűsítő, langyos, lágy esőket 
hullat hátamon végig, 
lemossa, ahol vérzik. 
Etet az Élet kenyerével, 
és erő jár át tőle, 
szinte fölkap a szárnya!

Széllel szemben a gálya 
a végső kikötőbe 
VELE halad előre! 

Lukátsi Vilma
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A várbörtönökben raboskodó refor-
mátus, evangélikus lelkészeket és ta-
nítókat Berencsvárról, Komáromból, 
Pozsonyból, Lipótvárról, Kapuvárról, 
Sárvárról, Bécsújhelyre terelték ösz-
sze, majd Stájerországon, Karinthián, 
Krajnán át hajtották őket Triesztig, 
egy részüket még tovább, a Fiume 
alatti Bukkariig. Ezt a hatalmas utat 
gyalog, lábukon súlyos 
bilincsben kellett 
megtenniük a vár-
börtönökben csont-
tá-bőrré fogyott, 
legyengült embe-
reknek. Vállukra tü-
zes vassal bélyeget 
égettek, hajukat, ba-
juszukat levágták.
A téli hideg elle-
nére Szentkirályi 
Andrást gutaütés 
érte. Állapotát ki-
használva újra 
hitének megtaga-
dását követelték 
tőle, de ő ezt vála-
szolta: „Én mindig 
megmaradok azok 
között, akik nem 
szégyenlik Krisz-
tus igájának a vi-
selését. S tőlük nem 
fog elszakasz tani 
még gyengesé gem 
se.” Ő nem jutott el 
a gályáig, útközben 
meghalt, de mind-
végig kitartott az Úr 
Jézus mellett!
Szendrei Márton lel-
kész már 75 éves volt, 
amikor megbilincsel-
ve útnak indították. 
Társai segítséget 
akartak kérni szá-
mára, de ő így vála-
szolt: „Ezek a vasbilincsek többet érnek 
minden aranynál, mert Jézus Krisztus 
nevéért kaptam őket. Az én nevemben 
ne kérjetek semmit, mert én bilincsben 
akarok meghalni, hogy ezzel is nyilván-
valóbbá váljék állati kegyetlenségük…”
A pokoli út két hónapig tartott, csak 
Trieszttől vitték őket hajón az Adrián 
Pescaraig (akkor spanyol terület volt). 
Onnan ismét gyalogosan hajszol-
ták tovább a szerencsétlen rabokat, 
az Appenninek hegyi útjain, egé-
szen Nápolyig. Hogy ott mi történt, 

Otrokocsi Fóris Ferenc rimaszécsi 
lelkész fennmaradt beszámolójából 
idézek: „A német katonák serege 
közt érkeztünk meg Nápolyba, min-
denkinek a bámulatára, mert mint 
valami nagyszerű zsákmányt, úgy 
mutogattak, és a hosszú utcákon vé-
gighordoztak bennünket. Mindjárt 
másnap pedig, vagyis május 8-án, 

ötven spanyol aranyon eladtak ben-
nünket örökös rabul. A spanyol király 
gályáinak legrettenetesebb jármába 
fogtak, nevünket a soha nem szabadu-
ló foglyok névsorába írták be. Mielőtt 
szétosztottak bennünket, elénekeltük 
hitvallásunkat: „Noha mi testünkben 
eladattunk: Úr Jézus Krisztustól de 
megváltattunk; Ha ez inségben meg 
köll is mind halnunk – De néma bál-
ványnak mi fejet nem hajtunk.” 
(folytatjuk)

Zika Klára

Az szegin fogoly 
rabprédikátorok éneke 

„Sírás, keserűség és nagy óhajtás
Vagyon szolgáidon kemény vasazás,
Egyiptombeli sok talicskatolás, 
Megemészt bennünket perváta tisztítás.
 
Utcákról–utcákra az nagy hévségben
Hurcolnak bennünket német köntösben,
Csak meg nem halunk az mészkeverésben,
Bilincsben vetnek estve az tömlöcben.
 
Ott is az tömlöcben nincs nyugodalmunk, 
Nem jön az nagy bűzben szemünkre álmunk,
Az sok raboktul való szorultságunk,
Sokan éjtszaka csak mind talpon állunk.
 
Noha mi testünkben eladattattunk,
Úr Jézus Krisztustól de megváltottunk,
Ha ez inségben meg köll is mind halnunk,
De néma bálványnak fejet nem hajtunk! 
 
Irám ezerhatszáz és hetvenégyben,
Szent Jakab havának első hetiben,
Belincs várának nagy mély tömlöcében
Az ki olvasod, légy hű mindvégiglen!” 

Bátorkeszi István  
gályarab prédikátor 

Megtaláljuk-e?

Teremtettünk mi is világot, 
komfortosat - tele lármával, 
és kutatjuk: hová mehetnénk 
megnyugodni? 
Szólni egymással...

Jó lenne egy kicsit pihenni , 
csökkenteni a sebességünk, 
kiszállni a körből! 
Megállni, 
örülni a tényeknek,hogy - élünk!

Megtaláljuk-e még a csöndet, 
ahol a szél fúj a magasban, 
s a lélek mélyén beszél a Hang  
szelíden, halkan....

Lukátsi Vilma

 

Nagymamáim imádkozó emberek 
voltak, de templomba nem jártak. 
Fiatalon felfigyeltem a környeze-
temben élő hívő emberekre és tisz-
teltem őket.  
Férjhez mentem és városról egy 
kis faluba költöztem ahol három 
kis hívő közösség működött, sőt 
még egy-egy baptista és katolikus 
család is élt. 
Sok idegen közé cseppenve meg-
szólított egy hívő asszony, és elbe-
szélgetett velem. Úgy éreztem, amit 
mond, azt nem ő mondja, hanem 
valaki rajta keresztül nekem üzen.  
Itt kezdődött az életem reformá-
ciója. Az Élő Isten volt, aki nekem 
üzent: „Ne légy hitetlen, hanem 
hívő. Boldogok, akik nem látnak 
és hisznek”. 
Isten áldása legyen szolgálatotokon. 

D. J.-né Elza, Nagyér
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„Ezért hát őrizzétek meg ezt a bá-
torságot és hitet, mert nagy juta-
lom vár rátok!” (Zsid 10,35 EFO) 
 
Mentél már valaha keresztül olyan 
időszakon, amikor teljesen el voltál 
bizonytalanodva? Talán most is épp 
ilyenben vagy. Higgy nekem, egy ci-
pőben járunk. Barlangba rejtőztem 
Illéssel, a tök alá Jónással és a siva-
tagba Mózessel.
Akkor lép fel a bátortalanság, ha nagy 
rés kerül az elképzeléseid és megta-
pasztalásaid közé – amikor rés kerül 
aközé, amit reméltél, és ami valójá-
ban történt. A bátortalanság le tudja 
rombolni a szenvedélyt, és alá tud ásni 
célkitűzéseidnek. Gyökeret verhet ami-
att, amit valaki kimondott vagy éppen 
nem mondott ki – egy édesanya, aki 
túl sokat mondott vagy egy édesapa, 
aki túl keveset. Összeegyeztethetetlen 
elképzelések képezik a bátortalanság 
táptalaját, ami így megkétszereződ-
het és gyökeret verhet.
Egyértelműen látjuk ezt Mózes életé-
ben. Amikor negyven éves volt, arra 
számított, hogy ő lesz majd az embe-
rei szószólója. De amit megtapasz-
talt, csak elutasítás és megbánás volt. 
Negyven évvel később, amikor Isten 
őt hívta, hogy vezesse ki a zsidókat 
Egyiptomból, Mózes így érvelt: „Akkor 
ezt mondta Mózes az Úrnak: „Kérlek, 
Uram, nem vagyok én ékesen szóló. 
Ezelőtt sem voltam az, de azóta sem 
vagyok, hogy szolgáddal beszélsz. Sőt 
nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok 
én.” (2Mózes 4,10). Amit Mózes da-
dogva próbált elmondani, nem volt 
igaz. Ahogy Lukács emlékeztet ben-
nünket: „Megtanították Mózest az 
egyiptomiak minden bölcsességére, 
és kiváló volt mind szavaiban, mind 
tetteiben” (ApCsel 7,22). Mózes a hi-
bái alapján bírálta el és ejtette túszul 
önmagát a bátortalanság állandósult 
állapotában. Kedves Olvasóm, nagyon 
oda kell figyelnünk, hogy mi ne es-
sünk ugyanebbe a hibába!

A bátortalanság nagyon sok hívőnél 
eredményezi a kereszténység zsák-
utcájába jutását, és a kalandos hit 
élményeinek megtagadását. Azt mo-
tyogják reményeiknek és álmaiknak 
címezve, hogy „ha egyszer becsapsz, 
az a te szégyened, ha kétszer, az már 
az enyém”. Azzal a hamis hiedelem-
mel töltik be a remélt és a tapasztalt 
dolgok közti rést, hogy nem éri meg 
az erőfeszítésük. Amit mi úgy élünk 
meg, mintha állandó állapot lenne, 
Isten ideiglenesnek látja. Amit az egyik 
legnagyobb visszaesésednek látsz, az 
Isten építőeleme bámulatos csodái 
végrehajtásához. Ha reményeidben 
és álmaidban ellenállásokba ütkö-
zöl, lehetséges, hogy jó helyen vagy. 
A gonosz sem piszkálna, ha nem fe-
nyegetnéd őt tervei végrehajtásában.
A gonosz valójában el akarja kobozni 
önbizalmadat, és ehhez a legmegfe-
lelőbb alkalom számára az, amikor 
a bizonytalanság időszakán mész 
keresztül. De te őrizd csak a szíved. 
Ne maradj tudatlan, nehogy megen-
gedd neki, hogy visszatartson, hogy 
elgáncsoljon. A körülmények – nos, 
azok csak a körülményektől függnek, 
de járulékos veszteséget okoznak a 
Krisztusba vetett bizalmadtól való 
eltántorítás csatájában. 
Szóval ne hagyd győzni a gonoszt. 
Jézus Krisztus által te több vagy, 
mint győztes! Hagyd az elgyengítő 
bizonytalanságot, és láss hozzá az 
újabb feladataidhoz! S talán velem 
imádkozhatod: „Szerető Atyám, be-
ismerem, hogy néha elbizonytalano-
dom, és úgy érzem, már nem megy. 
Amikor a dolgok nem úgy történnek, 
ahogy én elképzeltem, fel akarom ad-
ni. Segíts emlékeznem, hogy a legna-
gyobb kudarcok is a Te építőelemeid 
bámulatos csodáid végrehajtásához. 
Adj nekem isteni bizalmat, amire igen-
is szükségem van a továbblépéshez. 
„Jézus nevében, ámen”.

T.-né Lídia, Budapest

Nagy szeretettel köszöntök minden 
kedves munkatársat. Szeretném 
megírni önöknek a megtérésemet 
és bizonyságtételemet. Az öröm-
hírt! Börtönben vagyok, és innen 
írom levelem. 
Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak 
hogy megmentett! Amikor elítéltek, 
leraktam minden bűnömet az Úr 
Jézus előtt. Tudom, és hiszem, hogy 
ott volt velem azon a napon, amikor 
kimondták az ítéletet. Azóta meg-
változott az életem. Az élő hit, amit 
megtapasztaltam a börtönben. Ha 
kísértésbe esem is, Őhozzá imád-
kozom. Hihetetlen dolgokban segí-
tett már. A családomat is formálja 
az Úr Jézus. De tudom és hiszem, 
hogy valami szolgálatra hívott el 
az Úr. Mire szabadulok 2020-ban, 
akkorra már elkészíti az utamat. 
Én vállaltam a büntetést azokért, 
amiket az életben elkövettem. A 
legnagyobb kudarcom, hogy elítélt 
lettem, de bezárt az Úr és megigazí-
tott, és az a küldetésem, hogy vigyem 
az örömhírt, és megírjam, mint ré-
gen Pál apostol is a börtönből. Mert 
Isten akkor kezdett engem használ-
ni, amikor megaláztatásomra bör-
tönbüntetésre ítéltek. Kiválasztotta 
az életem. Kiemelt a mélységből. És 
én dicsőítem az Úr Jézust. Bezárt, 
de megszabadított bűneimtől. És a 
börtönben is boldog vagyok, mert 
Ő velem van. És soha el nem hagy. 
Jár be a börtönbe egy kedves mun-
katársuk a Magyar Evangéliumi 
Börtönmissziótól, egy hónapban 
egyszer és kaptam tőle egy Antenna 
újságot. Hála az Úrnak és az önök szol-
gálatának. Minden nap alig várom a 
rádió esti adásait.  Hallgatom a bör-
tön mélyén is. Áldott legyen az Úr! 
Imádkozok önökért! Kívánok sok 
erőt és kitartást munkájukhoz és 
szolgálatukhoz! 

B. Z. Pál (egy hallgató a börtönből)

Kedves Mera Rádió 
Szerkesztőség!

Csak őrizd a szíved!

„Hálásan köszönöm minden egyes műsorukat. Az Úr ha elhív megszólít, törődik 
veled. A megrendült ember tud igazán megnyílni Isten előtt.”

Erzsébet Felvidékről
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Isten –  a történelem Ura volt és maradt
Ma a keresztyének számára nagy kér-
dés, hogy milyen módon van benne 
Isten a jelen történelmének alakulá-
sában. Akik nem kételkednek a bib-
liai beszámoló történelmi igazában, 
valójában hogy gondolnak Istenre, 
mint kortárs Istenre? Benne látják 
őt az ókorban, ugyanakkor nem ér-
zékelik a jelenben? 
Izrael Egyiptomból va-
ló szabadulása előtt 
sem volt más a 
helyzet. 430 esz-
tendő telt el, gyer-
mekek születtek, 
nőttek fel, öregedtek meg, 
és nem történt semmi az atyáknak 
adott igéretek teljesedését illetően. 
Úgy tűnhetett, hogy elaludt az ügy. 
Az Ábrahámnak adott igéretek betel-
jesedése kétségessé vált. Az élet túl-
ságosan kemény lett Egyiptomban, 
mintsem hogy az Isten jelentett vol-
na még valamit az igát reménytelenül 
húzó zsidó számára.
A szent történelem azonban az em-
beri történelem része is.
Ez az ősi történet éppen arról szól, 
hogy Isten ügye sohasem halott. A 
szabadítás története egy a világon 
jellé lett nép születésének története. 
Isten igéreteinek teljesedésére sokszor 
várni kellett. Nem először élünk a mai 
világkorszakhoz hasonló napokat. 
Isten kifutási időt adott a népeknek, 
eseményeknek, folyamatoknak, filo-
zófiáknak, emberi, politikai szándé-
koknak. Egyik több, másik kevesebb 
időt kapott. A fasizmusnak elég volt 
néhány évtized, hogy kiderüljön ró-
la, boldogítja-e az emberi fajt, vagy 
pedig nyomorítja? A kommunizmus 
több évtizedet, Oroszországban  majd 
egy évszázadot kapott. 
Azután Isten úgy határozott, hogy el-
jön az ideje, amikor megméri ezeket 
az emberi törekvéseket. Sok eszme, 
mozgalom, irányzat, divat, könnyűnek 
vagy éppenséggel gonosznak találta-
tott. Bekerült a történelem lomtárába, 
vagy  szennygödrébe, esetleg megma-
radt az emberek emlékezetében mint 
felkiáltójel.

Ezenközben az Isten országa ellenáll-
hatatlanul, csendben és valóságosan 
hódít, terjed, sőt kiteljesedik. Erjeszti 
az emberiség történelmét. Egyszer csak 
megjelenik a gyülekezet mint Krisztus 
mennyasszonya. A gyülekezet nem 
egy nap alatt készül el a vőlegény fo-
gadására. Mikor a mennyei harsonák 
meg fognak szólalni, nem egy félig 
kész gyülekezet ragadtatik el Krisztus 

elé, hanem egy befe-
jezett, elkészült 

és felékesített 
mennyasszony 
(Jel 19,6-9). A 

gyülekezet ott vá-
lik szentté, ahol mások 

szentségtelenné. A gyülekezet törté-
nelme az emberiség történelmének 
része. Ugyanakkor mégis más, mert 
benne megtalálható a mennyei aka-
rat kibontakozása és célhoz érkezése.
Merre tart a világ? Ez korunk nagy 
kérdése. Emberségesebbek lesznek az 
emberek? Igazságosabbak lesznek 
a társadalmak? A gazdagok 
vajon önként lemondanak 
előnyeikről a szegények 
javára? 
Felhalmozódott az em-
beriség tudása. De hol 
tart a bölcsessége? Az, 
amit technikailag meg 
tudunk oldani, javunkat 
szolgálja vagy kárunkra 
van? Nem könnyű ezekre 
a kérdésekre tárgyilagos 
feleletet adni. Sok új techni-
kai megoldás könnyebbé teszi az 
emberek munkáját, egészségesebbé 
válnak az emberek, meghosszabbodik 
az élet várható időtartama. Ez mind 
jót jelent, áldására van a népeknek.
De a hatalom képviselői, különböző 
szándékú érdekcsoportok a hírközlő 
eszközök által elérik az ember lelkét. 
„Igét hirdetnek”. Átformálják az em-
berek gondolkodását, értékrendjét. A 
reklám felkelti az emberek igényét, 
és sohasem lehet kielégíteni a per-
manens módon ébren és éhen tartott 
vágyakat. A „szabadság” nem párosul 
felelősséggel. Isten törvényei a léte-
zés alaptörvényei egyben, amelyeket 

nem lehet büntetlenül figyelmen kívül 
hagyni. Nem csak a jó futja ki magát, 
hanem a gonosz is. Technikásabb, el-
lenőrizhetetlenebb, rafináltabb lett. 
Eddig sohasem volt még az a hely-
zet, hogy egy történelmi irány örökké 
látens módon hatott volna. Egyszer 
csak felszínre került, nyilvánvalóvá 
lett „beindult” valamilyen a világot 
átfogó eszmeként divatként, áram-
latként, politikai programként.
A Biblia tanítása szerint a világ létének 
értelmes, sőt Istentől meghatározott 
célja van. Erre semmilyen hatással 
nincs az emberek véleménye. Isten 
szuverén módon vezeti ezt a világot 
a végkifejlet felé. Közeledik az Isten 
országának teljessége. Ezt a Biblia 
az ószövetségi időktől kezdve, sőt a 
teremtés hajnalától kezdve tanítja. 
A Jelenések könyve prófétai módon 
világosan leírja Babilon bukását és a 
mennyei Jeruzsálem diadalát. Vagyis 
a világ és annak istenének a sátánnak 

megítéltetését és az Isten akara-
ta szerint élő emberek iga-

zolását.
Az egyház megalaku-

lása utáni időt, utolsó 
időnek nevezi az Írás. 
Eddig kétezer eszten-
dő telt el a Megváltó 
eljövetele után. Izráel 
összegyűjtetése és 

megtérése az, ami a 
vég végének közeledtét 

jelzi, de újabb üdvtörté-
neti esemény ezen kívül 

nem várható. Sem new-age, 
sem moonizmus, sem más hamis 
igéretek nem rendelkeznek a Biblia 
fényében realitással. Az emberi tör-
ténelemnek egyetlen megoldása van: 
a dicsőségben visszatérő Krisztus. 
Egyedül Ő képes megoldani a világ 
összes problémáját.     
Miközben Isten megvalósította az 
egész világot átfogó céljait, sohasem 
tévesztette szem elől az egyes embert. 
Mondhatnánk, hogy személyünkben 
milyen jelentéktelenek vagyunk a 
sok száz millió ember között. Kinek 
fáj az, ami nekünk személyesen? Ki 
örül a mi örömünk következtében? 

„a szent történelem az emberi 
történelem része is…”

„A biblia tanítása 
szerint a világ lé-
tének értelmes, sőt 

Istentől  
meghatározott cél-

ja van …”
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Ami megmarad... 

És elmúlik minden, mit önző szíveddel 
itt lenn megszerettél és megcsodáltál: 
régi életed zilált kerete, tüskés bozótja, 
csalfa reménye, fájó szerelme, ábrándos álma, 
s a féktelen, ifjú tombolások... 
tavaszok, nyarak, bánatos őszök; 
mind, mind elmúlnak. Sárguló lombok 
zizegve hullanak lábaid elé, 
megadva maguk...

Elhagy a barát és ellenség is elhagy... 
az élet minden édes melege megfagy, 
elszáll a nap, röppenek az évek, 
elnémul ajkadon az örömének, 
virágillattal együtt száll el 
a gyermekcipős, gondtalan élet... 
Ifjú álmok mézédes nedűje 
s a férfikor dele, fénye, ereje, 
temérdek terve, – elmúlik mind.

Ruhád kopik, az arcod ráncos lesz, 
sima homlokod gondok, félelmek, könnyek, 
fájdalmak ekéje szántja... 
görnyed a hátad és vézna lesz a tested... 

nehézzé válik durva, nagy kereszted, 
s ha leroskadtál kereszted alatt, 
mentő kezek éretted nem nyúlnak... 
S mikor mindezek végképp elmúlnak, 
közeleg a leszámolás napja. 
Akkor majd úgy látod, semmid sincs: 
Mit viszel magaddal? 
Ha minden elmúlik, mi marad neked?

Megmarad könnyed, mit másokért sírtál. 
Sóhajod, mit zokogva égbe bocsátottál 
betegek, bénák kórházágya mellől. 
Megmaradnak az égő, hő imák, 
simogató, könnytörlő kezed 
elfelejtett jótéteményei... 
megmaradnak vigaszszavaid, lelkedben 
a lángoló, szent hit, 
sebkötözésed, önfeláldozásod, 
alamizsnát nyújtó forró szívjóságod. – 
És lelkedben az igaz szeretet! 
AZ MARAD MEG, AMIVÉ KRISZTUSBAN LETTÉL.
AZ MARAD MEG, AMIT KRISZTUSÉRT TETTÉL!

Dénes Ferenc

Míg Isten a világ kormányzásával el 
van foglalva, nem jut ideje a minket 
érintő, sorsunkat mégis meghatározó 
dolgokra. Ez azonban nem így van.
Előttünk áll Jézusnak a mező lilio-
mairól és a verebekről elmondott pél-
dázata (Máté 6,25-34). Ha Istennek 
gondja van a számunkra értéktelen 
lényekre, mennyivel inkább érti és át-
éli minden szenvedésünket (Ézsaiás 
57,15). Isten nem változott. Minden 
teremtményét szereti, és különös 
gonddal ügyel az emberre, akinek 
olyan lelket adott, amellyel az fel 
tudja fogni Isten szándékát, döntést 
képes hozni Isten mellett a gonosz-
szal szemben. Méghozzá intelligens 
módon, szabad akaratból. 
A gonoszság mögött egy személy áll. 
Szellemi lény, aki Isten ellensége. 
Erősebb az embernél. Isten szuverén 
Úr volta mellett nem állhat meg az, 
aki vele ellentétes módon foglal ál-
lást. A sátán munkájában mindig van 

valami támadó, zaklatott, agresszív, 
romboló elem. Ez nem járulékos része, 
hanem lényegéből következik, mint 
Isten lényegéből a rend és a szeretet. 
Minden, ami Isten mellé nő 
vagy az Ő helyére kerül, 
az zsarnokká lesz raj-
tunk, ami fölött nincs 
többé hatalmunk.
A reformátorok a 
természeti ember 
szívét bálvány-
gyárhoz hasonlí-
tották. Ha az élő 
Istent szem elől 
téveszti az ember, 
azonnal pótisteneket 
készít magának, mert 
Isten nélkül nem bírható ki 
az élet. A bálvány igazi veszedelme a 
hamis biztonság. Könnyű, gyors célba 
éréssel kecsegtet, ugyanakkor vissza-
terelget a szolgaság házába. Végül ki-
semmiz és cserben hagy.

Isten minden jónak korlátlan Ura, ezért 
nem szorul rá a vele szövetségben élő, 
hogy bárhonnan más területről sze-
rezzen be életerőket. Mivel Isten min-

dent megad, amire szüksége van 
az embernek, ezért mara-

déktalanul méltó minden 
tiszteletünkre. Nem 

téveszthetjük szem 
elől Isten ígéjének 
tanácsát: „Ne téve-
lyegjetek, szeretett 
test véreim: minden 
jó adomány és min-

den tökéletes aján-
dék onnan felülről, 

a világosság Atyjától 
száll alá, akiben nincs 

változás, sem fénynek és ár-
nyéknak váltakozása. Az ő akarata 
szült minket az igazság igéje által, 
hogy mintegy első zsengéje legyünk 
teremtményeinek.” (Jakab 1,16-17.)

Hegyi András

„Miközben Isten meg-
valósította az egész 
világot átfogó céljait, 
sohasem tévesztette 

szem elől az egyes em-
bert. …”



92017 / 4

Széll Bulcsú József 1949. augusztus 
31-én született Dombóváron, Széll 
László és Orosz Margit ötödik gyerme-
keként. Tizenhét éves korában tért meg, 
amikor 1966 karácsonyán személyesen 
megszólította őt az ige: Született néked 
ma a Megtartó. Megszerette a lelki éne-
keket, és hogy job-
ban tudja énekelni, 
beiratkozott Fótra, a 
kántorképzőbe, ahol 
harmóniumozni is 
tanult. Fóton talál-
kozott Győri János 
Sámuellel, aki jó ba-
rátja lett, és aki ré-
vén Nagytarcsára is 
járt ifjúsági órák-
ra. Itt ismerke-
dett meg Győri Éva 
Magdolnával, akivel 
1972. július 8-án há-
zasságot kötöttek. 
Negyvenöt évet éltek együtt boldogan. 
Házasságukból öt gyermek született. 
Nyolc unokája van.
Elvégezte az Evangélikus Teológiai 
Akadémiát, és 1972-ben lelkésszé szen-
telték. Első szolgálati helye Bócsán 
volt, majd 1975-ben Lucfalván parókus 
lelkésszé választották. 
A kis nógrádi faluban lelki ébredés 
indult. Ennek én is szemtanúja vol-
tam. Két éven át ösztöndíjat kaptam 
a gyülekezettől, ennek fejében havon-
ta egy vasárnap végeztem szolgálatot, 
reggel nyolc órától este tízig szinte 
szünet nélkül: gyermek-istentisztelet, 
gyülekezeti istentisztelet délelőtt és 
délután, énekkari próba, ifjúsági al-
kalom és házaskör. Az akkor hatszáz 
lelkes faluban megtelt a templom.
1989-ben Kispestre kapott hívást, 
e gyülekezetben szolgált nyugdíjba 
vonulásáig. 
A nyolcvanas években a kommuniz-
mus nyomása alatt Széll Bulcsú ima-
közösségbe hívta a lelkészeket. Ebből 

a körből alakult ki az Evangélikusok 
Közössége az Evangéliumért (EKE), 
melynek egyik alapítója volt. A ki-
lencvenes években Piliscsabán min-
den nyáron több evangelizációs 
hetet szervezett, és ezeken szolgált. 
Bibliaiskola alapításával kezdte el – 

másokkal együtt – 
a laikusok képzését. 
Előadásokat tartott 
az Újszövetségről 
és a gyakorlati te-
ológia témaköre-
iről. A budapesti 
Luther Otthon – 
Szakkollégiumban 
is rendszeresen szol-
gált.
1989 után alapító 
tagja a Szentírás 
Szövetségnek, a 
Vasárnapi Iskolai 
Szövetségnek és a 

Magyar Evangéliumi Szövetségnek, 
az Aliansznak. A kispesti Reménység 
Ökumenikus Iskolának alapító és ku-
ratóriumi tagja, az Üllői úti evangé-
likus szeretetotthonnak igazgatója 
volt. Aktívan, felelősen vett részt az 
egyházunkért imádkozó Evangélikus 
Belmissziói Baráti Egyesület vezető-
ségének munkájában. Nyugdíjba vo-
nulásától aktív és állandó munkatársa 
volt a Magyar Evangéliumi Rádiónak,
Lefordította John Stott Hiszek az ige-
hirdetésben című, nagy hatású köny-
vét. A Károli-Biblia 2011-ben megjelent, 
újonnan revideált kiadásának munka-
társaként is dolgozott, a héber szöveg 
fordítása fűződik a nevéhez.
Lelkészként és édesapaként is pél-
dakép volt. Sok munkája mellett 
gyermekei nem érezték, hogy el-
hanyagolta volna őket, sokat fog-
lalkozott velük, tőle szeretetet és 
odaadást tanultak. Lelkileg is so-
kat kaptak tőle családi áhítatok és 
gyülekezeti alkalmak formájában, 

de emberileg is játékos, humoros 
közvetlenségében.
Kispest díszpolgári címet adományo-
zott neki, egyházunktól megkapta az 
Ordass Lajos-díjat. Szolgálatát nyug-
díjasként is folytatta, sokfelé hirdette 
az igét, és aktívan bekapcsolódott a 
bényei gyülekezet életébe.
Széll Bulcsú nagyon szerette hivatását, 
az utolsó pillanatig kereste a szolgálat 
lehetőségét, végezte a missziót; ebben 
még a betegség sem akadályozta meg. 
A szószéken elmúltak fájdalmai.
2012-ben súlyos betegség támadta 
meg szervezetét. Hosszú küzdelem 
következett számtalan műtéttel. Végül 
a szenvedéssel teli évek után az élet 
és a halál Ura megkönyörült rajta, 
és június 7-én magához szólította. A 
bibliaolvasó Útmutató aznapi igéje ez 
volt: „De az igazak örülnek, vigadnak, 
Isten színe előtt vígan örvendeznek.” 
(Zsolt 68,4)
A gombai temető templommá válto-
zott június 16-án délután. A kiterjedt 
család, sok lelkész (más felekezetűek 
is) és a gyülekezetek tagjai átélték, 
hogy Isten mégis nagyobb minden-
nél: fájdalomnál, kísértésnél, halál-
nál. És nemcsak „ott”, hanem már 
itt is letörli gyermekei könnyeit. Az 
elválás fájdalma mellett átéltük a te-
remtő ige és az evangéliumi éneke-
ink erejét. Az Útmutató igéje valóban 
üzent, utat mutatott: „Akkor majd az 
igazak fénylenek Atyjuk országában, 
mint a nap.” (Mt 13,43a) 
Jóval több volt ez „búcsúztatásnál”, 
Lélekben és igazságban imádhattuk 
az Atyát, és hálát adtunk az embere-
ken tett csodáiért. Istenünk még egy 
csodaszép szivárványt is ajándékozott 
erre az alkalomra.

Szeverényi János
(Evangélikus Élet 2017. július)

(A szerző engedélyével felhasználva, 
aki a MERA kuratóriumának tagja)

A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány kuratóriuma és minden munkatársa hálaadással emlékezik meg az 
Úrhoz költözött Széll Bulcsú lelkipásztorról. A vele, illetve általa készített felvételek még évekig hangzanak majd 

műsorainkban. A hátramaradt feleségnek, családtagoknak Isten vigasztalását kívánjuk!
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Dan vagyok, az Egyesült Államok 
hadseregében, káplánként szolgálok.
Néhány évvel ezelőtt Irakban, egy má-
sik káplán megkért, hogy helyettesít-
sem egy pár hétre, amíg eltávozásra 
megy. Így a saját zászlóaljam mellett, 
egy másikat is el kellett látnom.
(Ez több, mint 800 főt jelentett. 
Jelentős részük 19-20 éves fiatal, 
akik a számítógépes „valóságból” 
csöppentek a háborúba és idegen em-
berek, vagy éppen a saját barátaik 
váltak a szemük láttára húscafatok-
ká. Rendkívül komoly és megterhelő 
lelkigondozást kellett a káplánoknak 
végezniük, ráadásul a katonák több-
sége nem hívő, vagy még csak nem 
is volt vallásos – NZ).
Rengeteg dolgom volt. A beszélgeté-
sek legnagyobb részére nem is emlék-
szem, de egy különösen megmaradt 
bennem.
Egyik este, egy nagyon hosszú és fá-
rasztó hét után, teljesen kimerülve 
ültem az irodámban. Egy őrmester 
jött be és azt mondta, hogy van itt 
egy srác, akinek nagy szüksége lenne 
egy beszélgetésre a káplánnal. El nem 
tudom mondani, mennyire  szeret-
tem volna elküldeni, hogy majd hol-
nap beszéljünk. Rettenetesen fáradt 
voltam, mind lelkileg, mind testileg. 
Nem akartam beszélgetni, pihenni 
akartam és elküldeni azt a katonát. 
De nem tudtam. Valamiért egyszerű-
en nem tudtam megtenni.
Behívtam. Egy magas, erős kölyök 
volt. Mike-nak hívták. Hamar kide-
rült, hogy nem sokkal korábban, még 
a középiskolai amerikai futball csapat 
sztárjátékosa volt. Mikor leült, min-
den magabiztosság és vagányság el-
tűnt az arcáról. Patakokban kezdtek 
ömleni a könnyei. Elmondta, hogy 
nem sokkal azelőtt nősült meg, mi-
előtt Irakba küldték. Néhány hónap 
után kapott pár hét szabadságot, így 
hazamehetett a feleségéhez, de azt a 
néhány napot teljesen megmérgezte 
Mike féltékenysége. Rendszeresen ki-
abált a feleségével és megfenyegette, 
hogy bántani fogja, ha megcsalja őt. 
Korábban soha nem tett ilyet, de nem 
tudott magán uralkodni. Most, hogy 

visszatért Irakba, a felesége közölte, 
hogy el akar válni. Mike 7 hónapig 
nem mehet vissza az Államokba, ho-
gyan lehet ezt helyrehozni?
Fogalmam sem volt, hogy mit mond-
jak erre. Sok katona apróságokkal jön, 
vagy olyan kérdésekkel, amikre lehet 
egyértelmű igent, vagy nemet mon-
dani. De, amikor olyan helyzetekkel 
jönnek, hogy annak, amit mondasz, 
óriási hatása van, ilyenkor nem tu-
dok mit mondani, csak meghallgatom 
őket és velük sírok. Nagyon kicsinek 
és gyengének érzem magam ezekben 
az esetekben.
Szóval, azt az egyetlen dolgot tettem, 
amiről biztosan tudtam, hogy helyes: 
elkezdtem imádkozni. Nem mondha-
tom, hogy valami tökéletesen felépí-
tett, mindenre kiterjedő imádságot 
mondtam el. Semmi más nem jutott 
eszembe, „csak” annyi, „Uram, segíts! 
Kérlek, segíts!”
Megkértem Mike-ot, hogy mondja 
el, hogyan bántotta meg a feleségét 
és mi volt az ő (Mike) felelőssége eb-
ben a helyzetben. Mit rontott el, mit 
tehetett volna másképp? A saját hibáit 
vetítette ki a feleségére? A válaszai-
ból kiderült, hogy valóban bűnbánó 
lélekkel jött hozzám, így felcsillant a 
remény, hogy az Ige felé terelhetem 
a beszélgetést. Így tértünk rá, hogy 
mit is mond a Biblia a férj szerepéről 
a házasságban, hogy úgy kell szeret-
nie a feleségét, mint Krisztus szereti 
az egyházat, hogy önmagát adta érte. 
(Efézus 5,25).
A Teremtésnél kezdtük. Beszélgettünk 
arról, hogy Isten miért és hogyan al-
kotta meg az első emberpárt. Innen 
jött a bűneset, hogy miért mennek 
tönkre a házasságok, emberi kapcso-
latok és mi Isten tökéletes megoldása 
erre Jézus Krisztusban.
Aktív volt a beszélgetésben és figye-
lemmel hallgatott, de nem értette, 
hogy ez az egész, hogyan lesz az ő 
segítségére. Megkértem, hogy most 
menjen vissza a körletébe és gondol-
kodjon el a hallottakon. Én imádkozni 
fogok érte, hogy Isten tárja fel előt-
te az Ő igazságát. Ha pedig úgy ér-
zi, akkor szóljon ő maga is Istenhez. 

„Szemeimet a hegyekre eme-
lem, onnan jön az én segítségem. 
Az én segítségem az Úrtól van, 
aki teremtette az eget és földet„ 
(Zsoltárok 121,1)
Hálásan köszönöm az Antenna 
újságot, a kedves visszajelző le-
veleket. Nagy örömet jelent szá-
momra minden sora. Sajnos, az 
íráshoz nehezen fogok, testi-lelki 
lelassulás okozza. Az Úr kegyelme, 
hogy igéje által ad naponta bizta-
tást, vágyat a szívembe, hogy az 
odafenti dolgokra figyeljek: „Igéd 
kijelentése világosságot gyújt, ér-
telmessé teszi az együgyűeket.” 
(Zsoltárok 119,130)
Tegnap este sorba kezdtem olvasni 
a „Gyümölcseikről ismeritek meg 
őket.” Áldom az Urat, hogy ilyen 
fontos tanítást ad a hívő emberek 
számára. Személyes életemet is 
vizsgálom a Lélek gyümölcseinek 
megterméséről, és hiányosságo-
kat látok. Az ige olvasása erőt és 
biztatást ad, ismételnem kell a fe-
lejtés támadása miatt. Szeretem 
az ismert énekeket imaként gya-
korolni: 
Hinni taníts Uram, kérni taníts
Lélekből lelkesen kérni taníts.
Üdvözítőm te vagy, észt erőt szí-
vet adj,
Lelkeddel el ne hagyj, kérni taníts.

Minden szolgáló testvér életére 
imádkozó szívvel gondolok, az 
Úr áldását kívánom!
Testvéri szeretettel 

M. Jolán, Csetény

Kedves testvérek az Úr 
Jézus Krisztusban!

Háromféle teherhordozó van.
Van, aki oszlopnak látszik, 
de nem az. Van, aki oszlop, 
bár nem látszik annak. S 
van, aki oszlopnak látszik és 
valóban az is.
Te melyik csoportba tartozol? 

Vida Sándor gyűjtéséből
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Mindegy, hogy hol és milyen formá-
ban, de szólítsa meg. 
Azt azért fontosnak tartottam elmon-
dani, hogy attól, hogy ő átadja az éle-
tét Krisztusnak, a felesége még nem 
biztos, hogy meggondolja magát. Sőt, 
lehet, hogy még távolabbra kerül tőle, 
de minden konfliktus rendezésének 
első lépése, hogy én magam rendez-
zem a kapcsolatomat Istennel.
Következő reggel, Mike ragyogó arc-
cal jött be az irodámba. Hatalmas 
mosollyal az arcán mondta el, hogy 
mi történt vele. Este, amikor kiment 
tőlem és próbálta megérteni a hallot-
takat, néhány bajtársával futott ösz-
sze, akik tudván, hogy mi történt, azt 
mondták neki, hogy „ugyan, hagyja 
ezt a vallásos hülyeséget!”. De nem 

bírt másra gondolni, otthagyta a ba-
rátait és elolvasta azokat az igeverse-
ket, amiket ajánlottam neki. Az igék 
elolvasása után, ösztönösen megszó-
lította Istent és elmondta Neki, hogy 
ő nem tud ezentúl ugyanilyen módon 
és egyedül élni. Jézus Krisztusnak ad-
ja az életét, függetlenül attól, hogy a 
felesége mit szól hozzá.
A következő pár hétben rendszere-
sen eljött hozzám Mike beszélgetni és 
imádkozni, de hamarosan visszatért 
a zászlóalja saját káplánja, így át kel-
lett neki adnom Mike lelkigondozását. 
Aznap, amikor Mike átadta az életét 
Krisztusnak, írtam a feleségének és 
beszámoltam Mike viselkedésének 
változásáról és döntéseiről (mikor 

Mike felesége utoljára látta a férjét, 
akkor az dühöngött és fenyegetőzött). 
Megkérdeztem, hogy adna-e Mike-
nak még egy esélyt, ha hosszabb időn 
keresztül bizonyítaná a férje, hogy 
valóban megváltozott? Hetekig nem 
jött válasz, egészen addig a napig, 
amikor a másik káplán visszatért. 
A válaszlevélben azt írta az asszony, 
hogy igen, ad még egy esélyt, ha ke-
zeskedem érte, hogy Mike valóban 
más ember lett és megváltozott a ter-
mészete. Tudattam a jó hírt Mike-kal, 
a káplánjával, és rájuk, valamint el-
sősorban Istenre bíztam Mike-ot és 
a házasságát.
Néhány héttel később, találkoztam 
Mike káplánjával, aki elmondta, hogy 
Mike csapatszállító járműve mellett egy 

házi készítésű bom-
ba robbant. Két ka-
tona meghalt. Mike 
volt az egyik.
Földbe gyökerezett 
lábakkal álltam és 
nem bírtam meg-
szólalni. Majd hir-
telen eszembe jutott 
az első este, amikor 
Mike megkeresett. 
Mi lenne most, ha 
akkor elküldöm? 
Akkor a szállásom-
ra akartam vissza-

menni, hogy megnézzek egy jó filmet 
és elfeledkezzem az engem körülvevő 
emberek problémáiról. Mi lett volna, 
ha tényleg megteszem? Hogyan áll-
hatnék meg Isten előtt?
Isten csodálatos! Egy újabb testvérünk 
vár minket az örök dicsőségben. Nem 
azért, amit tettem, sokkal inkább an-
nak ellenére, amit tenni próbáltam. 
De Isten nem engedte. Ha rajtam mú-
lik, akkor Mike nem találkozik Jézus 
Krisztussal és a házassága is kudarc-
cal végződik. Mike felesége, férjét, 
mint igazi férjet, mint igazi hőst, aki 
önmagát győzte le, gyászolta, és eb-
ben a gyászban, Jézus Krisztusban 
talált vigaszt.

Nemeshegyi Zoltán fordítása

Ezt mondd nekik: Életemre mondom - így szól az én Uram, az Úr -, hogy nem 
kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról, és 
éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz utaitokról! Miért halnátok meg, Izráel 

háza? (Ezékiel 33,11)

Mikor a gyermekeink még általános 
iskolások voltak, sokat hallottam a 
nagyszülőktől, hogy mennyire lehet 
szeretni az unokákat. Már ebben 
a korban járunk a feleségemmel 
együtt, hogy nagyszülők lettünk. 
Amikor megszületett az első uno-
kánk, aki egy kislány és Alizka a 
neve, születésével nagyon megvál-
toztatta életünket. Hozott nekünk 
derűt, vidámságot, szeretetet, szinte 
új érzést az életünkbe – mondhatom, 
hogy kivirult életet mindkettőnk-
nek. Most értettem meg, ahogyan 
a nagyapai érzést átéltem a korábbi 
nagyszülői állításokat.
Nagyon sokat együtt tudtunk len-
ni a kis unokámmal, bár az igazi 
az lenne, ha mindig együtt lehet-
nénk. Legutóbb, az óvodába járás 
kezdete előtt, folyamatosan kilenc 
hónapot töltöttünk együtt, mivel a 
feleségemmel mi vigyáztunk mindig 
rá, amíg a szülei a munkahelyükön 
voltak. Csodálatos időszak volt. 
Ez a kilenc hónap hitem erősítésére 
is lehetőséget adott, mivel újra elol-
vashattam a Bibliát, az Ószövetségi 
Szentírást és az Újszövetséget egy-
aránt. Erre az olvasásra akkor volt 
lehetőségem, mikor az unokám 
déli alvására került sor. Most már 
óvodába jár, kevesebbet tudunk 
találkozni, de nagyon várunk arra 
az alkalomra, amikor újra együtt 
lehetünk, és részesülhetünk az ő 
önzetlen szeretetében. 
A családunk tovább növekedett, mi-
vel Isten megajándékozott bennün-
ket egy kisfiú unokával, ő Mátéka, 
még pár napos, nagyon vártuk az 
érkezését. Ő a fiam családjának el-
sőszülötte. A szülei úgy, ahogyan 
mi a feleségemmel együtt, istenhívő 
emberek, és a gyermeknek is ilyen 
indíttatásból választottak kereszt-
nevet, bibliai nevet Máté evangélis-
ta alapján. Nagyon reménykedünk 
és imádkozunk érte, hogy ő is  kö-
vesse majd élete során a szülei és 
nagyszülei hitét, és egészségben 
Isten útját járva, kivirult életet él-
ve jusson el a nagyszülői életkorba.

J. János, Bekecs
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Az üdülési szezon kellős közepén va-
gyunk. Talán nem feles leges elgondol-
kodni azon, hogy néz ki az egyházi élet 
nyáron. Van-e a lelki életben üdülési 
szezon, amikor úgymond „lazítha-
tunk”, hanyagolhatjuk a gyülekezet-
látogatást és a hitéletet? Véleményem 
szerint, amint nem mondjuk azt, hogy 
a szabadság ideje alatt fölösleges a 
táplálkozás, éppúgy nem mondhat-
juk a lelki táplálékra sem, hogy nyá-
ron nincs rá szükségünk. Igaz, hogy 
ilyenkor templomainkban, imahá-
zainkban kevesebben vannak, de az 
üdülőhelyeken, például a Balaton 
mellett megfor dul a helyzet: sokszor 
szűknek bizonyulnak az istentiszte-
leti helyek. A kérdés az, hogy csupán 
mások kedvéért, megszokásból me-
gyünk-e a gyülekezetbe, vagy pedig 
lelki szükségletből. Jézus Krisztus 
ígérete nyáron is igaz: „Mert ahol ket-
ten vagy hárman összegyűlnek az én 
nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 
18,20.) Ne mulasszunk el istentiszte-

leti alkalmat nyáron sem, hiszen az 
éppen a felüdülést, a testi-lelki erő-
gyűjtést szolgálja.
Hadd adjak néhány tanácsot azok-
nak, akik nyaralni mennek:
Amikor üdülési tervet készítünk, aján-
latos úgy megválasztani a helyet, hogy 
gyülekezet is legyen elérhető távolság-
ban. Ha olyan helyre utazunk, ahol 
nincs saját vallású templom, imaház, 
keressünk egy másik gyülekezetet, és 
vegyünk részt istentiszteletükön. Biztos, 
hogy ott is tanulhatunk valami jót.
Viszont akár találunk üdülőhelyün-
kön más vallású gyülekeze tet, akár 
nem, tartsunk naponként egyéni vagy 
családi áhítatot szobánkban. Ehhez 
vigyük magunkkal nyaralásunkra 
Bibliánkat is, mint lelki mindennapi 
kenyeret, és éljünk vele, hogy lelkileg 
is jól tápláltan, felüdülve érkezzünk 
haza a nyaralás végén!

id. Nemeshegyi Zoltán  
lelkipásztor

Hallottam az átformált életekről, 
elgondolkodtam azon, hogy engem 
is hogyan formált át az Úr, amikor 
fiatal koromban haragudtam egye-
sekre, de tudtam, hogy ez nem jó 
– még ha ártanak is nekem. Az Úr 
Jézus azt mondja, hogy bocsás-
sunk meg egymásnak, de én nem 
tudtam megbocsátani.  Így men-
tem az Úr elé, és elmondtam neki 
mindent. Azt is, hogy én nem tu-
dok megbocsátani, és az Úr átfor-
mált. Erőt adott a megbocsátásra. 
Amikor ezt megkaptam, akkor már 
könnyű volt beszélni azzal, akivel 
haragban voltam, egy házaspárral. 
3 órán át beszéltük meg a dolgot, ők 
is kibékültek, bocsánatot kértünk 
egymástól. Engem olyan öröm töl-
tött be, amit azelőtt nem éreztem.  
Ez többször is megtörtént, de az Úr 
újra és újra erőt adott. Mivel nagy 
a család, sok a probléma, de min-
dig magamban kerestem a hibát, 
nem a másikban, így jöttem az Úr 
elé. Így formált át az Úr. Egy éve 
együtt dolgoztunk már, amikor azt 
mondták a fiatalasszonyok, hogy 
nekem bármit mondhatnak, nem 
haragszom meg. De ez nem az én 
érdemem, hanem Krisztusé, aki 
átformált. Még mindig van mit le-
metszeni rólam, de Ő elvégzi ezt a 
munkát rajtam az Ő napjára. Áldott 
legyen az Úr neve! Sok próbán ve-
zetett át és még vezet most is, de 
erre szükségem is van. 
Kívánom, hogy áldja meg az Úr  
munkátokat és adjon erőt nektek. 
Mert a ti munkátok  nem hiábava-
ló az Úrban. Én is ezt tapasztalom.  
Imádkozom értetek. 

L. Erzsébet, Erdély

Ha azt mondjuk, hogy nincsen 
bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, 
és nincs meg bennünk az igazság. 
Ha megvalljuk bűneinket, hű és 
igaz ő: megbocsátja bűneinket, 
és megtisztít minket minden 

gonoszságtól. (1Jn 1,8-9)

Most hétvégén, miután a messze lakó 
gyermekeim – Sopron, Zalaegerszeg 
– hazautaztak, pihenésként ismét 
kezembe vettem az Antennát és ol-
vasgattam a cikkeket. Így akadtam 
rá a T-né Marika írására is. Erre re-
agálnék pár sorban. 
Azt tudtam rég, hogy nagyon vallásos 
ember. Pl. abból is, hogy a nyugdíjas 
”Ki mit tud” minden kistérségi ren-
dezvényén részt vett egy-egy saját 
szerzeményű verssel, és ezek mind 
a hitről, az Isten és Jézus szerete-
téről szóltak. Különösebben nem 
beszéltünk erről, ilyenkor sokan 
voltunk. Egymást lakásunkon nem 
igen látogattuk, csak a nyugdíjas 
klubbal kapcsolatban volt köztünk 
kapcsolat. 
Amikor a férjem meghalt, felkere-
sett kedves, vigasztaló levelével, két 
Antenna lappal, kis képekkel, rajtuk 
igékkel és a Mera adásaira való fel-
hívással. Ennek eredménye, hogy én 
azóta is támogatom (igen szerényen) 
a Merát, és kapom rendszeresen az 

Antennát. Az adást hallgatni nem 
tudom, de a lapokat elolvasom. Az 
abban olvasottak sokban segítenek 
a hitéletbe visszatéréshez – a temp-
lomba járáson, az imakönyvemből 
imádkozáson kívül. 40 éves kiha-
gyás után igen nagy szüksége van 
a lelkemnek mindezekre.
Kérem, levelemet ne tekintsék sem-
miféle bizonyságtételnek, mert én 
attól még messze vagyok, hogy a jó 
Isten engem megszólítson. Egyelőre 
a bűneim (rengeteg) megbánásánál, 
meggyónásánál tartok. Csak sajnos 
az én agyam már lassabban jár, so-
kat gondolkodom a múltamon, sor-
ban jutnak eszembe vétkeim, amiket 
mint tanító ebben az egy faluban 40 
év alatt a generációk sorában, a hit 
ellen elkövettem. Bízom benne, hogy 
Isten kivárja, míg minden eszembe 
jut, s megbánom, nem hagy bűnö-
sen meghalni… 
Nagy tisztelettel vagyok Önök iránt,  
akik életüket, munkájukat  a hit 
terjesztésére áldozzák. Isten adjon 
egészséget és több támogatást hozzá! 

S. J-né

Tisztelt Mera és 
Antenna Szerkesztőség!
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Megígértem, hogy írok, de azon töp-
rengtem, hogyan tudom röviden, de 
mégis a lényeget leírni – az életem 
elég hosszú történetét, megtérése-
met az Úrhoz. 
Szülői háttér nélkül, csecsemőko-
romban kerültem állami gondozás-
ba, nem kívánt gyermekként, egyik 
intézetből a másikba, míg nagykorú 
lettem. Azután kikerültem a nagy-
világba, annyi mindennek kitéve, és 
nem felkészítve az életre. Még nyol-
cadikos voltam, 16 éves, mikor neve-
lőim kerestették a szülőket, hogy mi 
lesz, ha kikerülök. Akkor ismertem 
meg, hogy ki az anyám, és hogy van 
egy húgom is, aki a nagymamámnál 
nevelkedett egy kis faluban. Elvittek 
oda. A húgom konfirmált, de én az is-
tentiszteletből, a prédikációból csak 
egyet értettem meg: „Hát elfeledkez-
hetik-e az anya gyermekéről, hogy 
ne könyörüljön méhe fián? És ha el-

feledkeznének is ezek, én terólad el 
nem feledkezem.” (Ézs 49,15) Úgy 
éreztem, hogy mindenki tudja, hogy 
rólam van szó – csak úgy csúsztam 
lefelé a padban. 
Pestre kerültem kollégiumba, állami 
gondozásba tovább, míg el nem vé-
geztem az iskolát. Aztán sodródtam 
a világban, míg férjhez nem mentem. 
Akkor kezdődött igazán életem mély 
szakasza. Iszákos férj mellett sok fé-
lelem, nagy mélységek, amiből nem 
volt kiutam. 
Férjem nővére megtért hívő, 3 gyer-
mekes özvegyasszony, akinek hite 
volt, és csodáltam. Akkora vágy volt a 
szívemben, hogy én is Isten gyermeke 
lehessek. A lelkészen és sógornőmön 
keresztül eljutottam Biatorbágyra, 
csendes hétre. A bemutatkozásnál 
kaptunk egy igét, ami ugyanaz volt, 
mint mikor 6 évvel korábban szólt 
hozzám az ige, az Ézs 49,15.

Bűneim nyomorúságát meglátva, át-
adtam életemet Krisztusnak. Ennek 
42 éve, ahogy a pusztai vándorlásnál 
Isten jelen volt népe életében, úgy az 
én életemben is ott volt, hordozott és 
hordoz ma is. Sok nehéz dolgon ke-
resztül engedett, az én magam igaza 
és nyakasságom mellett. Mindig az 
emberek segítségét vártam, és nem 
volt hitem, hogy teljesen Istenben 
bízzak, míg teljesen át nem adtam 
Neki az életem. Most már tudatosan 
keresem Isten akaratát, minden igei 
alkalmat megragadok, mert tudom, 
milyen Isten nélkül élni, milyen len-
ne nélküle. Sok-sok harcolni való van 
még, de hiszem, hogy az Úr velem van. 
Ígéretei vannak a családomra nézve 
is. Bízom Isten ígéreteiben, ami hi-
tet és erőt ad. 
Dicsőség az Istennek!
L.-né S. Ágnes, Szolnok

Június második vasárnapján Derecskén járt a Mera 
szolgáló csapata. A missziós nap délelőttjén Isten igéjére 
figyelt az össze-
gyűlt testvériség, 
s a bizonyságté-
telek mellett al-
kalmi kórusunk 
szolgált. 
A közös ebéd 
alatt és után 
lehetőség adó-
dott a kötetlen 
beszélgetésre, és 
interjúk készíté-
sére is. 
A délutáni alkal-
mon bemutattuk a rádió misszió múltját és jelenét beszá-
molók, filmbejátszások, hallgatói reakciók segítségével. 
Beszéltünk örömeinkről, olyan visszajelzésekről, melyek 
visszaigazolják, hogy a mi munkánk nem hiábavaló az 
Úrban. Ezek a reakciók erősítenek és buzdítanak min-
ket a munka folytatására, hiszen soha nem tudhatjuk, 
hogy az elkészített adást ki és mikor hallgatja. Ez Isten 
kezében van, mint ahogy a szolgálatunk egésze, beleért-
ve azt, hogy vannak-e a munka terhét vállaló testvérek, 
vagy olyanok, akik az anyagi feltételek biztosítását érzik 

feladatuknak. A nehézségeket se hallgattuk el, hiszen 
„Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.” 

(Jakab 5,16/b) 
Az örömüzenet célba juttatása csapatmunka, 
melynek része az is, hogy például egy-egy gyü-
lekezet összefog, bizonyságtételekkel készül, 
megszervezi az 
alkalmat, hogy 
felvételek készül-
hessenek, melyek 
aztán az éter hul-
lámain keresztül, 
vagy az internet 
segítségével cél-
ba juthatnak, s 

megújulásokat, 
életváltozásokat hozhat-
nak valaki életében. Épp 
ezért köszönjük a hallga-
tók nevében is derecskei 
testvéreinknek ezt a misz-
sziós napot, mely hitünk 
szerint áldást jelentett a résztvevőknek, a Merában 
szolgálóknak, de az ott készült interjúkat hallgató sok 
ezer hallgatónak is. 
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Szegény családban születtem, szüleim 
jó szülők voltak, de írástudatlanok. 
Három nővérem van, egy bátyám 
és egy öcsém, de nem egy apától va-
gyunk. 17 éves koromban egy 13 éves 
lánnyal lakodalmat csináltunk, mint 
ahogy a cigányok szokták. Négy hóna-
pig laktunk együtt, aztán megvertem, 
megütöttem és miután a szülei fenye-
getőztek, otthagytam őt. Találkoztam 
egy másik lánnyal, akit nagyon meg-
szerettem és elvittem haza. Vele laktam 
11 évig, négy gyerekünk lett: Sanyika, 
Tünde, Izabella és Róbert. 
11 év házasság alatt nagyon rossz éle-
tünk volt, nagyon féltékeny voltam, és 
sok rossz dolgot cselekedtem, többször 
megcsaltam a feleségemet. Aztán el-
hagyott engem, három évig nem lak-
tunk együtt. Egy fél évig próbáltam 
őt elfelejteni, mert egyébként nagyon 
szerettem és a gyerekeimet is, csak 
mint tudatlan ember, engedtem az 
ellenségnek, a világi gondolatoknak. 
Egy fél évig nem tudtam mit csinál-
jak, úgy szenvedtem, hogy csont és bőr 
voltam; nem tudtam aludni a gondtól. 
A munkahelyemen – egy cipőgyár-
ban dolgoztam 21 évig – két hívő fiú 
hívott gyülekezetbe. Mondtam nekik, 
hogy hiszek az Istenben, tudom és el 
szoktam mondani a Miatyánkot, te-
hát egy vallásos életem volt, de nem 
volt ki tanítson, vezessen engem az Úr 
Jézus útján. Ez a két hívő fiú román 
volt, de mivel nem tudtam románul, 
kerestem egy magyar gyülekezetet. 
Emlékeztem arra, hogy egyszer ré-
szegen voltam egy magyar baptista 
gyülekezet mellett. Mikor elmentem 
ide, nem sok mindent értettem, kb. 
6-szor jártam itt, de közben ittam és 
cigarettáztam tovább, diszkóba jártam. 
Egy alkalommal egy testvér felállt a 
Biblia órán és elmondta, ő hogy tért 
meg. Ez nagyon meghatott, mert ha-
sonló életem volt nekem is. Elmondta, 
hogy ő is megtérése előtt azt hitte, hogy 
Istenben hisz, elmondja a Miatyánkot, 
a Hiszekegyet, azokat az imádságo-
kat, amiket kívülről tanultunk. De 
akkor azt mondta, hogy most már öt 
éve, hogy befogadta az Úr Jézust a 
szívébe és együtt a családdal boldo-
gok. Amikor ezt hallottam, megha-
tott, mert én is úgy szerettem volna 
a családommal boldog lenni. Akkor 
tudtam meg, hogy nekem is be kell 
fogadnom az Úr Jézust, azelőtt soha 

ilyet nem hallottam. Eldöntöttem a 
szívemben, hogy én mától kezdve hí-
vő akarok lenni és az Úrnak akarok 
szolgálni. Attól a pillanattól kezdve 
megváltoztatta Isten az én gondol-
kodásomat, értelmemet, megvilágo-
sított, hogy én magam tettem tönkre 
az életemet, hogy a bűn tette tönkre. 
Már nem a feleségem volt a hibás, mert 
otthagyott, hanem én, mert magam 
tettem tönkre mindent.
Hazamentem, elmondtam a szüleim-
nek, testvéreimnek, hogy mától kezdve 
hívő akarok lenni. Látták az örömöt 
az arcomon, csodálkoztak, hogy mi 
történhetett velem. Attól a pillanat-
tól kezdve, hogy hazamentem ezzel a 
döntéssel a szívemben, egy gyűlö-
let jött a szívembe, hogy 
amit azelőtt szerettem, 
gyűlölnöm kell. A 
cigarettát ösz-
szemorzsoltam, 
minden szeszes-
italtól megszaba-
dított az Úr. Nagy 
örömmel jártam 
gyülekezetbe, tet-
tem bizonyságot a 
családban, és imádkoz-
tam a feleségemért. 
Egy év imádság és közben böjtölés 
után, a feleségem azt mondta nekem 
– mivel tudta, hogy én imádkozok érte 
–, hogy nem vagyok normális, ő so-
ha nem lesz hívő, és ő gyűlöl engem. 
Egy év után úgy láttam, hogy hiába 
imádkozok. Az ördög kísértett, hogy 
ne imádkozzak érte. Kaptam igéket, 
Ézsaiás próféta könyvében (59. rész) 
meg van írva, hogy nem rövid az Úr 
keze, hogy meg ne segítene, nem sü-
ket az ő füle, hogy meg ne hallgatna, 
hanem a mi bűneink választanak el 
minket Istentől. Tehát nem csak a nagy 
látható bűnöktől, mint az italtól és a 
cigarettától kell megszabadulnom, 
hanem minden mástól. Hallottam, 
hogy nem csak az a bálvány, amikor 
egy szobor előtt letérdepelünk, ha-
nem az is bálvány, ha bármit jobban 
szeretünk Istennél. A Zsoltárok 37. 
részében kaptam azt az igét, hogy 
„gyönyörködjél az Úrban és megadja 
szíved kérését. Hagyd az Úrra uta-
dat, bízzál benne, majd ő teljesíti vá-
gyadat”. Megvilágosított Isten, hogy 
bármit szeretek, azt el kell hagynom, 
mert Isten megígérte, hogyha benne 

gyönyörködöm, Őt fogom szeretni min-
denkinél és mindennél jobban, akkor 
megadja a szívem vágyát. Kértem azt, 
hogy Isten hozza haza a feleségemet. 
De miért kértem? Azért, mert úgy 
gondoltam, hogy egy új életet akarok 
vele kezdeni. Magamért kértem, nem 
azért, hogy ő is megtérjen. 
Eltelt két év, lehetetlennek látszott, 
hogy hazajöjjön, azt írta egyik levelé-
ben, hogy kutyából nem lesz szalonna 
soha. Az ördög ismét kísértett, hogy 
hiába imádkozol, mert ő úgysem fog 
megtérni. Elhatároztam magamban, 
hogy nem imádkozok érte, két éve úgy-
sem történt semmi. Izabella lányom 
egy alkalommal eljött hozzám és el-
mondtam neki, hogy tudja-e még azt az 

éneket, amire tanítottam: Küldd 
Szentlelked, kérlek, Uram. 

Tanítottam a gyerekeket, 
vittem őket az imaház-
ba minden alkalom-
mal, szinte mind a 
négyet. Tanítottam 
őket az igékre, amik-

re Isten rávilágosított, 
énekeket tanultunk és 

Izabella elénekelte ezt az 
éneket sírva. Akkor hallot-

tam az Úr hangját a szívemben: „nem 
akarsz imádkozni gyermekeidért és a 
feleségedért?” Az ördög mindig arra 
biztatott, hogy ne imádkozzak, Isten 
pedig, hogy tovább higgyek, bízzak 
benne és imádkozzak tovább. Akkor 
elhatároztam, hogy addig imádkozok, 
amíg az én feleségem meg nem tér. 
Közben persze jöttem Istenhez, hogy 
mit lát még bennem, ami bűn. Minden, 
amit csak tudtam, hogy bűn, a világ-
hoz tartozik, amit szerettem, eladtam: 
a televíziót, a halászbotomat, nem 
vonzott már semmi, megszabadított 
az Isten. Kísértett az ördög, de Isten 
adott erőt ellenállni. Jött a kísértés, 
hogy már két éve, hogy egyedül va-
gyok, házasodjak meg. Voltak, akik 
ajánlkoztak házasságra, de minden-
kinek azt mondtam, hogy ha a világ 
legszebb nője is, sem teszem meg, 
mert tudtam, hogy ez bűn. Az Úr 
adott nekem erőt ellenállni a bűnök-
nek. Ez alatt a két év alatt nagyon 
sok kísértés, próba jött az életembe, 
de számomra egész életemben ez az 
időszak a legdrágább. Miért engedte 
meg Isten, hogy én úgy lássam, hogy 
lehetetlen? Minél többet imádkoztam, 

Megreformált életek – Lehetetlen?!

„…nem rövid az Úr keze, 
hogy meg ne segítene, nem 
süket az ő füle, hogy meg 
ne hallgatna…”
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nemhogy azt láttam volna, hogy lehet-
séges, hanem hogy lehetetlen. Mégis 
jöttem Istenhez, és kértem, hogy mu-
tassa meg, mit lát még bennem bűnt, 
hiszen én már nem szerettem semmit 
a világból. Isten egy házi közösségben 
megértette velem, hogy nem házasod-
hatok meg mással, amíg él a felesé-
gem. Csak az házasodhat újra, akinek 
a felesége meghalt. Akkor 30 éves le-
hettem. Az ördög kísértett, hogyha a 
feleségem nem tér meg, egyedül fogok 
maradni egész életemben? 
Harc volt a szívemben, hogy vagy le-
mondok Istenről vagy a feleségemről. 
Isten megmondta nekem, hogy a fele-
ségem bálványom volt, mert jobban 
szerettem őt, mint a Teremtőt. Magam 
miatt könyörögtem, hogy Isten hoz-
za haza a feleségemet. Amikor ott, a 
testvérek között imádkoztunk, ment 
bennem a harc, hogy kiről mondjak 
le. Igenám, de megtapasztaltam Isten 
békességét, az erejét, amikor a bűnök-
nek ellenálltam. Meggyőzött, hogy Ő 
van és, hogy az a békesség, amit Ő 
ad, nem olyan, mint amit a világ ad. 
Sok igeverset megtapasztaltam akkor. 
Megtérésem előtt sok gonosz gondo-
latom volt, hogy például menjek neki 
annak az embernek, öntsek rá benzint, 
de miután megtértem, egy magyar 
testvér említette nekem, hogy szok-
tam-e azért az emberért imádkozni. 
Hogy imádkoztam volna érte, hiszen 
nem ismertem akkor az Igét? De ő 
mondta nekem az Igét: „szeressétek 
ellenségeteket, áldjátok azokat, akik 
titeket átkoznak, tegyetek jót azokkal, 
akik titeket gyűlölnek, imádkozzatok 
azokért, akik háborgatnak és kerget-
nek titeket.” Elcsodálkoztam akkor, 
hogy így írja a Biblia, de ezután hoz-
záfogtam imádkozni a feleségemért és 
azért az emberért is. Megtapasztaltam, 
hogy bennem már nem a harag van, 
hanem az irgalmasságot végezte el 
Isten a szívembem. Ahogy tisztított 
meg engem Isten, úgy tapasztaltam, 
hogy amit Ő ígért, mindent meg-
ad. Békességet tud adni: „boldogok, 
akiknek a szíve tiszta, mert ők Istent 
meglátják” – meggyőzött az Ige, hogy 
azért nem voltam boldog, mert sok 
bűn rakódott a szívembe. 
De még volt egy, a bálványom, a fe-
leségem. Azt még nem említettem, 
hogy ez alatt a két és fél év alatt volt 
olyan, ezt is Isten munkálta, hogy a 
feleségem megígérte, hogy jön ha-
za. Írtam neki levelet, örültem, hogy 
Isten meghallgatta az imádságomat. 
De mindig halogatta a hazajövetelt. 
Egy reggel elmentem hozzá, mert kö-

zel laktak hozzám, és kérdeztem tő-
le, hogy miért nem jön, ha megígérte. 
Még nem, még nem – mondta ő. De 
én fogtam a holmijait és hazahoztam. 
Örültem a szívemben, hogy Isten ha-
zahozta a feleségemet. Két hét múlva 
azonban visszament. Összetört a szí-
vem, még rosszabbul éreztem magam. 
Akkor kaptam azt az Igét, hogy hagyd 
az Úrra utadat, bízzál benne, majd 
ő teljesíti. Megvilágosított az Isten, 
hogy mindent rá kell bízzak, tőle kell 
függjek, Ő mindenható Isten. Nem 
nekem, hanem Neki kell elvégezni 
ezt. Isten meggyőzött engem, hogy ő 
mindenható, hogy ami embernél le-
hetetlen, Istennél lehetséges, az imá-
inkat meghallgatja, és amit megígért, 
meg is fogja adni. Amikor a feleségem 
visszament két hét múlva, utána le-
mondtam róla. Többet nem üzentem 
neki, nem foglalkoztam vele. 
Tehát most már másképpen imád-
koztam a feleségemért. Mondtam 
Istennek, hogy „ha úgy látod jónak, 
hogy nem hozod őt haza, akkor ne 
tedd, mert én csak neked szolgálok, 
amíg élek.” De ha te akarod, akkor 
azért hozd haza, hogy megtérjen és 
örök élete legyen, vagyis nem maga-
mért kértem, hanem, hogy üdvössége 
legyen neki és a családommal együtt 
az Isten országát építsük. 
Ezután nem sokkal a feleségem el-
ment egy román gyülekezetbe. A ci-
pőgyár mellett, ahol dolgoztam, volt 
egy kettes számú gyülekezet, és egyik 
este mikor jöttem ki a gyárból, jött 
szembe velem a feleségem, átölelt, 
megcsókolt és azt mondta, 
hogy soha nem hagyja 
el az Úr Jézust és en-
gem sem. De nem 
engedtem még, 
hogy hazajöjjön, 
mert meg akartam 
látni, hogy az Isten 
munkálta a szívét, Ő 
akarja, hogy hazajöjjön. 
Egyszer elvittem őt a keddi 
magyar közösségbe, akik egyébként 
sokat imádkoztak értünk, tudták a 
helyzetünket, kérdezték tőlem, hogy 
ki ez az asszony, akit hoztam. Amikor 
elmondtam, hogy a feleségem, alig 
hitték el, mert bár sokat imádkoztak, 
de nem hitték, hogy meg fog térni. 
Isten megmutatta az ő hatalmát, hogy 
kutyából szalonnát is tud csinálni. 
Ugyanúgy imádkozott ott este ő is, 
ahogy én, sírva, megvallotta a testvé-
rek előtt az ő bűneit. Meggyőződtem 
arról, hogy Isten munkálkodott az ő 
szívében. Akkor este megengedtem, 

hogy hazajöjjön. Azóta Isten tovább 
formált, hogy amikor például vitat-
koztunk a feleségemmel, az ördög jött 
megint kísérteni, hogy „még neki jár 
a szája, mikor három évig elhagyott? 
Megbocsátottál neki?” Isten azonban 
meggyőzött arról, hogy a bűn elvá-
laszt tőle, és mindent el kellett tűrjek, 
hogy ne hozzak szégyent Isten nevére. 
Háromszor azért felhánytorgattam 
a feleségemnek, hogy elhagyott, de 
mindannyiszor szívemből bántam 
meg, könyörögtem, hogy Isten szaba-
dítson meg, tudjak teljes szívemből 
megbocsátani. Valóban igaz az Isten 
igéje: „ha szívetekből nem bánjátok 
meg bűneiteket, Isten sem bocsát 
meg”. Csodálkoztam magamon, hogy 
Istennek milyen hatalma van – meg-
szabadított engem, a feleségemet, ami 
lehetetlennek tűnt, és minden úgy 
van, ahogy a János 17-ben olvassuk: 
„a Te Igéd igazság”. 
Miután a feleségem is megtért és kezd-
tek nőni a gyerekek, az első lányom, 
Tünde a magyar nagy gyülekezetben 
döntött Jézus mellett, éppen a szüle-
tésnapomon. Rá két hétre a másik lá-
nyom, Izabella is döntött, 13 éves volt. 
Megharagudott, mert nem merítettük 
be ilyen fiatalon, de mondtuk, hogy-
ha vár egy évet, akkor bemerítjük. 
Örülök, hogy kapott Igét Izabella és az 
Úr meggyőzte, hogy Ő vele lesz, mert 
őt is kísértette az ellenség, de megtért 
és bemerítkezett 14 éves korában. A 
nagyobbik fiú döntött rá hét hónapra, 

de elment Magyarországra, 
egy cigány lánnyal há-

zasodott meg, tíz évig 
ott laktak. Minden 
nap imádkoztam, 
hogy az Úr hozza 
haza őket, és a vé-

gén megtért a fele-
sége is. A legkisebb 

fiú is döntött az Úr Jézus 
Krisztus mellett, nagy öröm volt 

ez is, és egy hívő cigány lánnyal háza-
sodott meg. Izabellának és Tündének 
is szép menyegzője volt, nem úgy, mint 
nekem fiatalon, tudatlanul. Mindkét 
lánynak hívő férje van. 
Nagy öröm, hogy a cigányok látták, 
milyen szétrombolt család voltunk és 
hová eljutottunk, amit egyedül csak 
Isten tudott megtenni… (A teljes in-
terjút a Cigányműsorunkban lehet 
hallgatni augusztus hónapban)

Kajca János, a nagyváradi ci-
gány gyülekezet lelkipásztora

„…hagyd az Úrra uta-
dat, bízzál benne, majd 
ő teljesíti …”
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Szatmárnémetiben jártunk, mégpe-
dig abból a célból, hogy bizonyságté-
teleket rögzítsünk. Egyetlen hétvégén 
több, mint 20 hosszabb-rövidebb be-
szélgetést rögzítettünk, a felét fiata-
lokkal. Nagyon megrázó és mélyen 
elgondolkoztató tapasztalatokkal, 
istenélményekkel találkoz-
tunk, és azt hiszem, 
méltóak arra, hogy ne 
csak hallgatóink, de 
olvasóink is meg-
ismerhessék őket. 
Egy hosszú nap vé-
gén Antal Hanna volt 
a beszélgető társam…

Hanna, mit kell rólad tudni? 
Milyen családba helyezett Isten, hogy 
indult az életed?

Nagyon hálás vagyok Istennek és ki-
vételesnek érzem magam azért, mert 
hívő családba születhettem és ezáltal 
nagyon sok áldásban részesülhettem.

Mit jelent az, hogy „sok áldásban 
részesülhettem azáltal, hogy hívő 
családban születtem”? Sokan azt 
mondják, hogy ez inkább korlát, mert 
ezt sem szabad, azt sem szabad. Te 
hogy élted ezt meg?

Gyermekkoromtól fogva jártunk bib-
liaiskolába, gyerekórára, gyülekezetbe 
és kicsi korom óta nagyon szerettem 
az énekeket, a gyülekezetet, a bibliai 
történeteket tanulmányozni. Viszont 
az igazság az, hogy ahogy nőttem és 
beléptem a tinédzser korba, két életem 
lett: a gyülekezeti és a tinédzser éle-
tem a világban. Bár sok bűntől meg-
óvott az, hogy keresztény családban 
nőttem fel, mégis elmondhatom ma-
gamról, hogy a gyülekezeten kívül egy 
igazán kemény és dacos lány voltam, 
aki a végtelenségig ellenkezett szülei-
vel, egész családjával és a körülöttem 
élőkkel is, és bár nem mentem olyan 
társaságba, helyekre, ami nagy bűnbe 
vezetett volna, például nem cigaret-
táztam vagy ittam magam részegre, 
de amilyen kemény volt a szívem – 
talán egy-egy világi embernek sokkal 
puhább szíve van. Ezt a keménységet 
kellett megtörje Isten az életemben, 
ezt a dacolást és a gyűlöletet az em-
berek felé, aminek a bűn volt a gyö-
kere, amit értettem és tudtam fiatal 

korban is, 
mert hal-
lottam a 
gyülekezetben is. Tudtam, hogy bű-
nös vagyok, és tudtam, hogyan kell 
megtérni, és mi a következménye an-
nak, hogy bűnös vagyok, de annyira 

kemény volt a szívem, hogy 
ezzel nem akartam fog-

lalkozni, bár nagyon 
sokszor szólt hoz-
zám Isten és érez-
tem, hogy Hanna, 
ez így nem mehet 

tovább, mert bármi-
kor elszólíthat Isten, 

hol vagy?

Mitől változott meg ez a hozzáállás?

2014-ben elmentem egy táborba, 
ugyanúgy élve a hívő életetet a gyü-
lekezetben, de kemény életet a gyüle-
kezet falain kívül, gondolván, hogy ez 
így nem is annyira rossz és rendben 
van, mivel olyan nagy bűnöket nem 
tettem, olyan rossz ember mégsem 
vagyok. Úgy mentem el a táborba, 
hogy majd én másokért fogok imád-
kozni, de egyáltalán nem rólam fog 
szólni. Aztán az egyik este 
egy érdekes beszélge-
tésre került sor; egy 
ismerősöm a tábor-
ból megkérdezte, 
hogy elmondhat-
ja-e a megtérését. 
Mondtam, hogy per-
sze, mert nyitott voltam 
az ilyen dolgokra; amellett, 
hogy kemény voltam és dacoltam, sze-
rettem a Bibliát is, a gyülekezetben 
is szerettem szolgálatokat vállalni, 
úgyhogy boldogan igent mondtam 
és kíváncsi voltam. Amikor elkezd-
te mondani, hogy milyen életet élt, 
olyan tulajdonságokat mondott és 
olyan dolgokat, amik teljesen meg-
egyeztek az én életemmel, mintha 
rólam beszélt volna. Szüleivel harc-
ban állt, testvéreit nem szerette, sok-
kal fontosabbak voltak neki a világi 
dolgok, harag volt a szívében és egy-
szerűen nem kereste Istent. Ahogy 
magyarázta az ő megtérését, kezd-
tem magamra ismerni, és ez volt az 
a pont, amikor Isten szembesített, 
úgymond elém állított egy tükröt, 

vagy a kendő leesett a szememről és 
láttam magamat úgy, ahogy vagyok. 
És elkezdtem szégyellni magam, és ott 
álltam, úgy éreztem, hogy egy igazán 
semmi vagyok. Egyáltalán nem is ér-
tettem, hogy is élhetek még így, hogy 
szerethet engem bárki is, ahogy eddig 
éltem. Felismertem azt, hogy meny-
nyire bántottam másokat, és mennyi-
re jónak tartottam magamat azelőtt. 
Ott letérdeltem és azt mondtam, hogy 
Uram, senki vagyok, és ha Te ebből a 
senkiből akarsz valakit csinálni, ak-
kor hozom az életem eléd. Én akkor 
értettem meg a megváltás, a szeretet 
lényegét; Jézus azért ment a kereszt-
re, hogy az olyan semmi embereket, 
mint én, felhasználja és azáltal, hogy 
ő szeret engem, új életet tud adni ne-
kem, járhatok az ő útján és fel tud 
használni az Ő munkájában is. Egy 
teljesen más értékrendet és életcélt 
kaptam, segített felismerni azokat a 
bűnöket, amelyeket el kellett hagynom; 
ez volt az első pont, amit a megtéré-
semnek mondok és azóta elkezdtem 

járni az Úr Jézus útján és 
Őt akarom követni és 

kérni, hogy törje le 
az óemberemet és 
azt, ami én vagyok 
és formáljon újat, 
amit használni tud. 

Innentől kezdve ment 
töretlenül minden, és 

„boldogan élsz, míg meg nem 
halsz” – vagy azért voltak még harcok?

Az igazság az, hogy tudtam: nem lesz 
könnyű. Hálát adok Istennek, hogy 
volt mellettem egy szerető család, 
akit sokkal jobban tudtam értékelni, 
és akiket nagyon meg tudtam szeret-
ni, miután megtapasztaltam az iga-
zi szeretetet, amit Jézustól kaptam. 
Ők segítségemre voltak, úgyanúgy a 
gyülekezet is. Tudtam, hogy nem lesz 
harcmentes a hívő élet és nem is volt. 
Immár pár éve az Úr Jézus útján já-
rok, elmondhatom, hogy nagyon sok 
harcban volt részem, de mindegyikért 
hálás vagyok, mert tudom, hogy csak 
azok kerülnek harcba, akik élnek, mert 
a halottak nem harcolnak és tudom, 

 

„…leesett a kendő a 
szememről és láttam 
magamat úgy, ahogy 

vagyok.”

„…tudom, hogy csak 
azok kerülnek harcba, 

akik élnek, mert a halot-
tak nem harcolnak….”
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A Megreformált életek pályázatunk-
ra érkezett írások közül az alábbia-
kat jutalmaztuk

Antal Hanna, Szatmárnémeti
Bántó Ernő, Románia 
Egyed Erzsébet, Várasfenes
Hegyi András, Balatonszemes
Juhász János, Bekecs
Kajca József, Nagyvárad
Kiss István, Kiskőrös
Lukácsné Sófi Ágnes, Szolnok

Nagy Rezső, Budapest
Nemesi István, Nagykanizsa
Póczos István, Fényeslitke
Ráti Józsefné, Nagydobrony
Révész Andrásné, Kisvárda
Simon Józsefné, Szőlősgyörök
Szalócziné Mórai Inke, Budapest

Köszönjük azoknak, akik nem saj-
nálják az időt és a fáradtságot, és 
írásaikkal segítik munkánkat!

hogy a Sátán azért támad, mert pró-
bálom keresni Isten akaratát. Isten 
adott próbákat is az életemben, mert 
ezáltal formálni, alakítani szeretne. 
Voltak az életemben lelki magaslatok, 
de voltak lelki mélységek is vagy bu-
kások, emberi mulasztásaim miatt. 
Ahogy haladtam a hívő életben, talán 
mert engedtem a rossz hatásoknak 
vagy az óember újra megnövekedett 
bennem, Isten nem tudta úgy végez-
ni a munkáját az életemben, ahogy Ő 
akarta. Nem tudtam olyan lelki szint-
re kerülni, amit ő elvárt volna attól a 
megtért lánytól, akit Ő megszabadí-
tott 2014 nyarán, ezért egy megállót 
adott nekem, ami azt hiszem eddigi 
életem legnagyobb próbája volt.

Tudhatunk erről egy kicsit többet?

Kb. fél évvel ezelőtt egy ifjúsági kon-
ferencián vehettem részt, és úgy men-
tem oda, hogy éreztem, nincs minden 
rendben, mert nem éreztem úgy Isten 
közelségét, és tudom, hogy nem Isten 
hagyott el, nem Ő van távol, hanem 
én nem foglalkoztam vele eleget, én 
hanyagoltam el Őt és a bűneim ket-
tőnk közé állnak. Ezért úgy indultam 
el erre a konferenciára – előtte sokat 
imádkoztam –, hogy Istenem, kérlek 
adj üzenetet, ne engedd, hogy úgy jöj-
jek haza, ahogy elmentem; szeretném, 
ha szólnál valamit, hallani akarom 
a hangodat, mert érzem, hogy kell a 
fejlődés és nem akarok megrekedni 
egy szinten. A konferencia nagyon 
jól telt, sok üzenetet kaptunk, aztán 
elindultunk hazafelé, de olyan érzé-
sem volt, hogy valami még hiányzik. 
Mint tudjuk, Isten útjai kifürkészhe-
tetlenek és én kértem azt, hogy adjon 
valami változást az életemben, ahogy 
kedvenc énekem is úgy kezdődik: 

’Vedd, Atyám szívem, alázd meg’. Ez 
volt az én imádságom is, mert tud-
tam, erre van szükségem, mégis úgy 
éreztem, hogy valami hiányzott, nem 
kaptam azt az üzenetet, amire én vár-
tam. A konferenciáról hazafelé 
balesetet szenvedtünk. 
Öten lányok ültünk 
az autóban. Egy 
nagyon súlyos 
baleset volt, 
az autó meg-
csúszott egy 
kanyarban és 
kisodródtunk, 
többször át is for-
dultunk. Akik be vol-
tak kötve, bent maradtak 
az autóban, mi hátul nem voltunk 
bekötve, úgyhogy én és a barátnőm 
kiestünk az ablakon. Testvérem beszo-
rult, csak azért nem esett ki. Amikor 
megtaláltak a rendőrök, azt mondták, 
hogy látva az autó állapotát és tudva 
a baleset körülményeit, ők ilyet még 
nem láttak és az nem lehetséges, hogy 
bárki is él. Mind az öten túléltük, iga-
zából még egy törésünk sem volt, csak 
mély zúzódások, amik hetek múlván 
gyógyultak, és a traumát is nehéz volt 
feldolgozni. Ez a baleset számomra 
egy nagy megálló volt, sokkal később 
tudtam csak rájönni, hogy mi is volt 
Istennek ezzel a célja; csak miután 
feldolgoztuk, értettem meg, hogy 
Istennek mennyire fontos vagyok és 
annyira szeret, hogy nem akar abban az 
állapotban, lelki szinten hagyni, ami-
ben voltam. A bale setkor nagyon sok 
minden meg változott, Isten ki akar-
ta mun kálni bennem, hogy Ő legyen 
az első helyen az életemben. Amikor 
ott feküdtünk a sárban, a cipő lejött 
rólam, próbáltam felállni, de süllyed-

tem el a sárban, és arra gondoltam, 
hogy semmi az élet. Nem számított, 
hogy milyen ruha van rajtam, hogy 
áll éppen a frizurám vagy épp  milyen 
márkás az a cipő, jelentéktelen dolgok 

ezek az örökkévalóság szempontjá-
ból. Ott álltam és nem ér-

tettem, miért éltem túl. 
Mára már tudom, 

Istennek célja van 
az életemmel és ő 
okkal engedte meg 
azt, hogy mind az 
öt lány életben ma-

radjon. Ezáltal na-
gyon sok mindenki 

előtt bizonyságtevés ez, és 
az Ő neve megdicsőült, amel-

lett, hogy a mi életünkben munkál-
kodott. Teljesen nagy értékrendcsere 
történt bennünk. Nagyon sok telefon-
hívást kaptunk és visszajelzést, hogy 
milyen sokakban volt ez meghatározó 
pont, mivel ténylegesen nem tudhat-
juk, hogy meddig élünk ezen a földön 
és el tud szaladni velünk az élet, ha 
jelentéktelen dolgokkal foglalkozunk, 
nem törődünk a mennyei kincsekkel 
és azzal, milyen életet élünk. Ezáltal 
egy nagy csodává váltunk, mert min-
denki beszélt rólunk az iskolában, a 
gyülekezetekben, megdicsőülhetett 
Isten neve, és bizonyságot tudtunk 
Róla tenni. Nem azért szeretem Istent, 
mert megmentette az életemet, hiszen 
tudom, hogy nem érdemeltem meg, 
de Ő kegyelmes, és nem azért, mert 
Ő egy csodatévő Isten, hanem azért, 
Aki, mert annyira szeretett, hogy el-
küldte a Fiát értem. Nem tudom, hogy 
meddig fogok élni, de nap mint nap 
erősíteni akarom azt az életemben, 
hogy teljesen odaszánjam magam és 
úgy tudjak élni, ahogy neki tetszik, 
nem a földi, hanem a mennyei dol-
gokkal foglalkozva. Ez mindenkinek 
felhívás volt!

Ez valóban nem kis megtapasztalás 
és kívánom, hogy az, Aki elkezdte 
benned a jó munkát – az Úr Jézus 
–, végezze is be az Ő napjára, és ta-
pasztald életed hátralévő részében 
is, hogy Ő az, aki minden körülmé-
nyek között veled van és megtart té-
ged. Nagyon szépen köszönöm, hogy 
vállalkoztál arra, hogy elmondjad. 

Én köszönöm a lehetőséget, hogy bi-
zonyságot tehettem az Úr Jézusról.

Az interjút  
Kulcsár Anikó készítette

„…Mára már tudom, 
Istennek célja van az életem-
mel és ő okkal engedte meg 
azt, hogy mind az öt lány 

életben maradjon.”
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„Mindennek rendelt ideje van” Préd 3,1
Az iskola zajos aulájában kis unokám-
ra várakozom, amikor hosszúra nyúlt 
kamasz fiú köszön rám.
– Áldás, békesség, Inke néni! Hogy 
tetszik lenni?
Eközben döbbent együttérzéssel botom-
ra tekint, és vigasztalásul így folytatja:
– De jó volt nyáron a táborban! Még 
ma is emlékszem azokra a szép éne-
kekre, a történetre, és amit az Úr 
Jézusról tetszett mondani nekünk.
Amíg a fiú beszél, gyors fejszámolást vég-
zek. Az a bizonyos csendes hét, amely-
re emlékeztetni akar, legalább öt évvel 
ezelőtt volt. Azóta nem találkoztunk, 
mert elköltöztek, és egy másik, a laká-
sukhoz közelebbi gyülekezetbe járnak.
– Örülök, hogy látlak! Annak meg 
különösen, hogy még emlékszel a 
csendeshéten hallottakra. Jól megnőt-
tél – viszonozom a szokatlanul ked-
ves közeledést. – Hát te kire vársz itt?
– A kistesómra. Büszkén kihúzza ma-
gát, majd hirtelen lehuppan a mellet-
tem megüresedett székre. Bizalmasan 
hozzám hajol, közben szemével a színes 
gyermekáradatot pásztázza, nehogy 
szem elől tévessze a rábízott kistestvért.
– Tessék elképzelni – itt suttogóra 
fogja a szót –, nagyon nagy „gáz” van 
otthon. Anya teljesen kivan. Értetlen 
arckifejezésem láttán magyarázkod-
ni kezd. – Szóval nagyon kimerült és 
minden este sír. Apa meg csak… – a 
gyerekzsivaly miatt, tán más okból 
is, de kivár a folytatással – fekszik a 
kanapén és bámulja a tévét. Éjszaka 
hallgatóztam. Onnan tudom, hogy már 
a válás is szóba került. Teljesen kiké-
szülünk a tesóimmal. Tessék mondani, 
velünk mi lesz, ha elválnak? A kicsik 
folyton engem nyaggatnak, hogy most 
mit csináljunk?! Hiába magyarázom, 
nem képesek megérteni, hogy mi nem 
tehetünk semmit, mert ez a felnőttek 
dolga. Tiszta „gáz” ez az egész.
Ijedten az órámra pillantok. Pár per-
ce beszélgetünk, s talán már ennyi 
sincs arra, hogy valami vigasztalót 
mondjak ennek a jogosan kétség-
beesett, nagyra nőtt kamasznak. 
– Uram segíts! Adj még egy kis időt, 
néhány ajándék percet, és tőled való 

szavakat – száll fel szívemből a gon-
dolati fohász, s már jön is a válasz.
– Azt nem jól látod, hogy ti nem tehet-
tek semmit. Épp te, mint a legnagyobb 
testvér, tehetsz a legtöbbet ebben a 
nehéz helyzetben. Ne szégyellj min-
den este térden állva könyörögni az 
Úrhoz segítségért. Ha a kicsik látják, 
hogy szívből, hittel imádkozol, akkor 
ők is ugyanezt fogják tenni. És az Úr 
Jézus, a nagy gyermekbarát segíteni 
fog. Egyedül Ő tud segíteni. Az Ige is 
erre bátorít: „Hívj segítségül engem a 
nyomorúság idején…” Olvasd csak el 
otthon, figyelmesen az 50. Zsoltárt. 
Ám ezen felül is, sok mindent tudtok 
még tenni. Azt mondtad, anya nagyon 
fáradt. Hát lepd meg azzal, hogy mi-
re haza jön elmosogatsz, vagy vala-
mi házimunkát vállaljatok át tőle. 
Például kerékpárral sokkal könnyebb 
és gyorsabb hazavinni a bevásárlóko-
sarat, mint anyának gyalogosan. De a 
legfontosabb az, hogy ti gyermekek, 
nap, mint nap, hittel könyörögjetek az 
Úrhoz, szüleitekért. És valljátok meg 
előtte a mulasztásaitokat is. Kérjétek 
az Ő bocsánatát, tiszta új szívet, nyi-
tott szemet, segítő kezeket és serény 
lábakat. A mosolygós kistestvér meg-
jelenése véget vetett rövid beszél-
getésünknek, amit azóta a magam 
részéről az Úr előtt folytatok érettük.
A tél elteltével a buszvégállomáson 
váratlanul összefutok a gyerekek 

anyukájával. Én hazaérkezem, ő a 
város felé indul. Ritkán találkozunk. 
Ilyenkor mindig a gyerekekről mesél: 
Gondokról, örömökről, miből mennyi 
van a szívben. Az indulásig alig pár 
percünk marad. Ajándék percek. Ő a 
busz ajtajában áll, én lentről hallga-
tom. Ömlik belőle a szó.
– Képzeld, van valami jó hírem is. A 
napokban, mire hazaértem, elmoso-
gattak a gyerekek. Ragyogott a kony-
ha. Azt hittem, nem jól látok. Közben 
a hatásra várva, épp úgy mosolyogtak, 
mint ott a kosárkádban azok a szép 
piros almák. Tegnap pedig a nagyfi-
am jött elém kerékpárral a csomagja-
imért. Mintha kicserélték volna őket.
– Hátha épp ez történt? – teszem fel 
cinkos mosollyal az eldöntendő kérdést, 
de ekkor könyörtelenül megszólal az 
indulást jelző csengő. Vége az ajándék 
perceknek. Az ajtók bezárulnak. Már 
köszönésre sem marad idő. Mosolyogva 
integetünk. A busz sietősen útra kél. 
De talán jobb is, mert már úgy sem 
tudnám tovább kordában tartani a 
titkaimból felfakadó hála könnyeit.
Hazafelé tartok. Diszkréten törölgetem 
az arcomat. Közben felragyog előttem 
a napi újszövetségi igénk drága üze-
nete: „Minden lehetséges annak, aki 
hisz! ” (Márk 9, 23). 
De jó, hogy Ő is olvassa!

Sz.-né M. Inke

Ajándék percek

Elbúcsúzott a TWR Kelet-Európai 
igazgatója, Péter Kolarovszky. Az 
éveken át tartó közös munkálkodás 
szoros barátságot is jelentett. Bár 
elköszönése nem ért teljesen várat-
lanul minket, de a helyére kerülő 
Samuel Lacho még csaknem teljesen 
ismeretlen a számunkra, s koráb-
bi munkatársa, Rachel Chonka pe-
dig férjhezmenetele után Angliából 
igyekszik – távmunkában – ellátni 
feladatait. Reménységünk szerint 
hamar kialakul majd az új kapcso-
lat, és jó együttműködés…

* * * *

Az előző Antennában kiküldött kérdő-
ívek lassabban érkeznek vissza, mint 
ahogy azt vártuk. Kérjük, ha tehetik, 
segítsék munkánkat az ív kitöltésével 
és visszaküldésével!

* * * *
Minden hónapban igyekszünk vala-
mi újat hozzátenni honlapunkhoz. 
Július 22 óta bővült az online hallgat-
ható adásaink száma, hiszen a Só és 
lámpás, valamint a Lépésről lépésre 
rovat hanganyaga is elérhető ezen az 
úton is. Kérjük, tegyenek egy próbát 
és jelezzenek vissza, hogy miben len-
ne még jó változtatni… Köszönjük!

Rövid hírek
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A Szatmárnémeti Baptista 
Gyülekezet meghívására 3 na-
pot töltöttünk a gyülekezet ven-
dégeként június utolsó hétvégéjén. 
Nagy szervezés előzte meg utazá-

sunkat, hiszen több mint 20 fiatal és 
idősebb bizonyságtevő várta, hogy a 
rádió mikrofonja előtt elmondhas-
sa: mit tett vele az Úr. A 3 nap alatt 
több, mint 14 óra felvétel készült, 
és 23-an mondták el az életük át-
formálódásának, megújulásának, 
vagy megmenekülésének történe-
tét. Volt, aki szállásunkra jött, más 
az imaház egyik termében mond-
ta el bizonyságtételét, de olyan is 
volt, aki ebédre hívott minket és 
interjú alanyunkat is, hogy a testi 
táplálék után egy alapos lelki be-
szélgetés következzen mikrofonnal 
a kézben – de anélkül is.
Eközben háromszor is lehetőség 
adódott a gyülekezetben igével, illetve 
bizonyságtétellel szolgálni, pénteken 
bibliaórán, szombaton ifjúsági órán 
és vasárnap délelőtt az istentisztele-
ten. Megható és felemelő is volt egy-
ben látni a különböző korosztályok 
tenni akarását, készségét.

Vasárnap délután még egy plusz él-
ménnyel gazdagodtunk. Az olvasóink 

és hallgatóink által is ismert Ákosi 
Roma Gyülekezet egy új missziót 
kezdett az egyik szomszédos te-
lepülésen, Szakaszon, ahol ezen a 
vasárnapon 10-en készültek hitval-
ló keresztségre. Mivel az evangéli-
umi rádióban sokszor elhangzott 
a bizonyságtétel, amit ákosi meg-
térőkkel rögzítettünk, úgy érezték 
a testvérek, hogy ha már úgyis a 
közelben vagyunk, hát az igehir-
detés szolgálatát tőlünk várnák. 
Hatalmas tömeg gyűlt össze az új 
imaház udvarán, ám alig kezdő-
dött el az istentisztelet vihar csa-

pott le. Több százan bemenekültek 
az imaházba, ahol állva hallgatták az 

igehirdetést, s mire a bizonyságtételek 
is elhangzottak, a nap is újra kisütött. 
Az udvaron folytatódó istentisztelet 
hallgatóinak létszáma alig csökkent a 
vihar miatt. Ám az alkalom után még 
több, mint egy órányi bizonyságtételt 
rögzítettünk – amolyan ráadásként.

Házunk tájáról
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)

  

 
 
 
 

 Megreformált életek - “Régi-új” pályázat
Ebben a számban is sok olyan írás, illetve interjú jelent meg, amely 
erre a pályázatra készült. Amíg olvasta, kedves Olvasónk, talán úgy 
érezte: ilyesmi Önnel is megtörtént és Ön is írhatta volna. Kérjük, ne 
tartsa meg magának a Krisztus átformáló kegyelméről szóló tanú-
ságtételét, hanem juttassa el a MERA címére és mi igyekszünk közzé 
tenni újságunkban, műsorainkban, vagy honlapunkon. A célunk vál-
tozatlan: A reformáció 500 éves évfordulóján keresünk 500 hiteles 
hitvallást. Sok, vagy kevés? Nem az a kérdés, hanem az, hogy az Öné 
közöttük lesz-e?

Egy gazdag  
hétvége margójára



        

„Úgy fényljék a ti világosságotok az embe-
rek előtt, hogy . . . dicsőítsék a ti Mennyei 
Atyátokat.”

Nekünk tehát – az Úr Jézus megváltotta-
inak – az a feladatunk, hogy világítsunk, 
és dicsőséget szerezzünk az Atyának. Mint 
a villanykörte!
Megnéztem a két izzót. Mindkettő egy-
forma volt. Egy helyen vásároltam őket. 
Valószínűleg egy időben is gyártották. 
Teljesen egyformán néztek ki, sőt az egye-
di próbánál mindkettő egyformán jónak 
bizonyult, és rendeltetési/szolgálati he-
lyén, az egyik mégsem tudta betölteni a 
feladatát.  
 
Csak annyi volt a hiba, hogy az egyiknél 
rossz volt a kontaktus az áramforrással.
Megvizsgáltam a tegnapi, múlt heti cse-
lekedeteimet. 
Világítottam-e?
Engem látva dicsőítették-e az emberek a 
Mennyei Atyát?
Sötétség volt-e körülöttem, vagy legalább 
egy kis „irányfénynek” alkalmas volt az 
életem? Ha nem, akkor nem feleltem meg 
rendeltetésemnek, bármilyen tekintélyes 
márkajelzést viselek is magamon.
Az a vágyam, hogy betöltsem azt a felada-
tot, amire Ő rendelt. Világítsak.
Ő az erő forrása, én eszköz vagyok az Ő 
kezében, s Ő használni akar, de ha 
•	 -  mindenben hibátlan volnék is 
•	 -  mindenben megfelelnék is a Mennyei 

Szabvány Előírásainak
•	 -  mindig azon a helyen vagyok, amit ki-

jelölt számomra,
csak akkor tudok világítani, ha folya-
matosan megvan a kontaktus Vele, az 
Erőforrással. Az Úr Jézus így beszélt 
erről a közvetlen kontaktusról a János 
15,5-ben: „Nálam nélkül semmit nem cse-
lekedhettek.”
Feszíthet a jó szándék, mint a „csontjaimba 
rekesztett tűz”. Töltve lehet tudománnyal, 
– akár igeismerettel is – a szürke állomá-
nyom.  Diplomáimmal kitapétázhatom a 
szobám falát. Világítani csak akkor tudok 
– és te is csak akkor tudsz – ha folyama-
tosam megvan a kapcsolat az áramforrás-
sal, a  „Minden erő forrásával”. 
Hálás vagyok az én drága Uramnak, hogy 
ezen a kis reggeli fürdőszobai apróságon 
keresztül olyan fontos tanítást adott a 
kedves Szent Szellem által, amit még so-
káig kell forgatnom a szívemben, a gon-
dolataimban.

Nagy Rezső

Felkapcsolom a villanyt a fürdőszobában. A 
tükör fölött a két gömböcből csak az egyik 
világít. Pedig egy ilyen helyen fontos a jó 
világítás, hiszen a család hölgy tagjai itt 
szoktak gyönyörítkezni. Ez pedig nagyon 
fontos dolog.
Szóval nincs más, mint végére kell járni, 
hol lehet a baj?
Nem nagy ügy. Kizárásos alapon kezdem. 
Búrát le, égőt ki. Külön feszültség alá he-
lyezem az égőt, és csodák-csodája, az égő 
világít. 
Az égő jó, tehát újra visszacsavarom. Aztán 
világít egy kicsit, majd ismét abbahagyja. 
Tehát a kontaktusban van a hiba! A fog-
lalatot kell megnézni. Ez már „rázósabb” 
dolog. (Még, ha előtte áramtalanítottam 
is a rendszert! A villanyszerelésnél ez már 
csak így van.)
Máté 5,16-ban úgy olvassuk az Úr Jézus 
szavait: 

BELSŐ HANG 
Ó, néha–néha be jó is volna 
ha egy belső hang lelkünkhöz szólna:

Ember! Tanuljál több emberséget, 
sugározd a felsőbbrendűséged,

Mindenütt, otthon, munkahelyeden 
csak a jót gyakoroljad szüntelen…

Megértés csendje lengje be éned, 
Szeresd a békét, keresd a szépet!

Körötted minden érték, értelem, 
téged szolgál a Jövő és Jelen.

Te vagy a középpont, te a szellem, 
gondolkozz! Ne fordulj magad ellen…

Éld, mint homo sapiens, a létet, 
e rangra az Isten emelt téged.

Nézz fel Rá, tiszteld szent parancsait, 
uralja elméd és lelked a hit.

Csengjen füledbe a Hegyi Beszéd: 
Krisztust hallani nagy gyönyörűség.

Földnek sava vagy, ne légy ízetlen, 
Lámpás vagy, égj, világíts fényesen!

Töltsd be mindenkor szép szerepedet, 
Lényegülj át, légy Béke, Szeretet!…

Kovács Sándorné Csíki Anna


